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VOORWOORD 
verantwoording & toelichting 
 
De transcripties van de gerechtsprotocollen zijn begonnen in oktober 2001. Een groep enthousiaste 
cursisten had in april de cursus ‘Oud schrift’ van Vereniging Het Museum afgesloten en wilde wel iets 
doen met de opgedane ervaringen. Onder supervisie van de cursusleiders Peter Meerdink en Henk 
Nijman begon deze transcriptiewerkgroep met acht mannen aan het transcriberen van de 
gerechtsprotocollen van 1665. Na enige tijd bleven er zes mannen over en gelukkig kwam daar plotsklaps 
een vrouw met transcriptie-ervaring bij. Deze groep heeft de afgelopen twee jaar voortvarend en gezellig 
doorgewerkt. Dick Ruhe belastte zich met de administratie, de tekstcontrole en de computerverwerking. 
Regelmatig werden er bezoeken aan het Rijksarchief Gelderland gebracht om gemaakte teksten met het 
origineel te vergelijken. De redactie van het totale document heeft veel tijd en inzet geëist. 
 
Er werd volgens vast stramien gewerkt. Daarbij hebben we ons geconformeerd aan de regels en 
richtlijnen van Peter Meerdink en Henk Nijman, die in grote lijnen ook door de ADW-werkgroep werden 
gehanteerd.  

1. Niet geheel leesbare tekst, maar wel te reconstrueren, werd tussen teksthaken geplaatst 
[Bredevoort]; 

2. Niet leesbare tekst en niet te reconstrueren tekst werd met lege teksthaken aangegeven [……]; 
3. Zinnen en zinsneden in het Latijn werden in voetnoten vertaald. Daarbij wordt een vertaling door 

een vraagteken voorafgegaan als we niet zeker zijn van de juiste vertaling. Alle Latijnse 
vertalingen zijn meerdere keren beoordeeld; de werkgroep als geheel ontbeerde de kennis om 
overal zeker van te zijn. We hebben echter ons best gedaan; 

4. Soms zijn lange zinnen ‘doorgesneden’ met gebruikmaking van hedendaagse interpuncties; 
5. Voor de getranscribeerde tekst werd het ‘groene boekje’ als leid-raad gebruikt; 
6. Plaats-, persoons–, boerderij- en veldnamen zijn in een uitgebreid namenregister met 

folioverwijzing opgenomen; 
7. Woorden met een * staan in het woordregister; bij onzekerheid ook een vraagteken voor de 

verklaringen; de vele geraadpleegde bronnen zijn niet per verklaring vermeld; alle gebruikte 
bronnen worden aan het eind van deze verantwoording vermeld; 

8. Hoofdletters, kleine letters, leestekens en accenten in de transcripties zijn zo veel mogelijk 
volgens modern gebruik gehanteerd; 

9. Alle bekende afkortingen werden voluit geschreven, behalve in de margetekst; 
    10. Woorden die in hedendaags nederlands een samenstelling vormen, zijn aan elkaar geschreven;` 
    11. De dubbele ii  in het Nederlands is steeds als een ij  beschouwd; 
    12. De korte en de lange s zijn steeds als s beschouwd; 
    13. De afkorting ‘Ex o’ werd door ons konsekwent als ‘ex officio’ getranscibeerd. Alleen daar, waar het 

overduidelijk was, werd de term ‘ex adverso’ gehanteerd. Interpretatiever-schillen hierover zijn dus 
mogelijk. 

    14. De foliopaginering is aangegeven met recto en verso; 
    15. Voor de keren dat we ons niet aan onze eigen richtlijnen hebben gehouden, verontschuldigen wij 

ons bij voorbaat. We deden ons best! 
 
 
 
 



 
Bronnen/Woordenboeken:  
Dale, van  Groot Woordenboek    Van Dale, Utrecht, 11e herz. dr, 1984 
Demandt, Karl E. Laterculus Notarum,   Marburg 1992, 5e dr 
Kersteman, F. L. Practisyns Woordenboekje (facsimile)    Groningen, 1996 
Kolsteren, van  Vreemde Woordenboek,   Spectrum Utrecht, 1981, 2e/6e dr 
Malinckrodt, H. H. Latijn-NL woordenboek   Spectrum Utrecht, 1988, 2e dr 
Muller, F. e.a   Latijn-NL woordenboek   Wolters 1958, 8e druk 
Reitsma, Rzn  Glossarium van NL en Franse oude rechtstermen, UvA, 3e dr 1969 
Verdam,  Middelnederlandsch Handwoordenboek, Mart. Nijhoff, 1911 
Vries, M. de e.a. Woordenboek der Nederlandsche Taal SDU, heruitg., 1993 
 
 
de rechtspraak 
De rechtspraak, zoals die gepleegd werd in het ambt Bredevoort met wisselende zittingen in Aalten, 
Bredevoort en Winterswijk, wordt gerekend tot de zgn contentieuze rechtspraak. Kern van deze 
rechtspraak is dat een rechter een geschil tussen twee burgers tracht te beslechten. Het is een jurisdictie 
betreffende rechtsgeschillen op tegenspraak. De contentieuze rechtspraak valt onder de civiele of 
burgerlijke rechtspraak en wordt gerekend tot de zgn lage rechtspraak. 
Het Bredevoortse ‘amptsgericht’ bestond uit een drost of stadhouder, die werd bijgestaan door twee of 
drie ‘ceurnooten’ (assessoren of bijzitters) en een ‘landtschrijver’ (griffier). De drost of stadhouder werd 
benoemd door de Staten-Generaal van de Zeven Verenigde Nederlanden. De keuze werd door de 
Ridderschap dikwijls al geregeld in de Hof van Gelderland.  
Om dit hoofdstukje verder af te maken zijn er nog wat vragen: 
 
Achtergronden 
Bij de transcripties van het Oud-rechterlijk Archief van Bredevoort houden wij ons bezig met de jaren 1665 
en 1666. In de heerlijkheid Bredevoort (met Dinxperlo, Aalten en Winterswijk) gebeurden de dagelijkse 
dingen met deugd en ondeugd. Getuige ook de protocollen. Maar wat gebeurde er verder in Gelderland, 
Nederland en Europa? Onder welke omstandigheden werd er in Bredevoort recht gesproken in 1665? 
  
Het is de tijd van 
 
Het eerste stadhouderloze tijdperk  1651-1672 & de Tweede Engelse oorlog 
Na de Vrede van Münster (“geen blijder maer in tachtig jaer”) die een einde maakte aan de oorlog met 
Spanje, benevens het overlijden van de stadhouder prins Willem II in 1650, brengt de aanstelling van 
Johan de Witt als raadspensionaris van Holland een periode van “Hollandse regering”. In Den Haag laat 
men zich weinig gelegen liggen aan wat er in Gelderland gebeurt. Aanvankelijk steunen vele Gelderse 
steden (Nijme-gen, Zutphen, Tiel) de raadspensionaris, maar in het hele gewest Gelderland komt toch 
langzamerhand het “Oranjegevoel” weer  opzetten. Rond 1665 begint het vertrouwen in Johan de Witt en 
de Haagse regering af te nemen. 
 
Na herovering van de W.I.C.-bezittingen op de kust van Afrika verklaart Engeland op 4 maart 1665 de 
oorlog aan de Republiek, het begin van de Tweede Engelse oorlog. De Nederlandse vloot o.l.v. Jacob van 
Wassenaer-Obdam stuit op 13 juni bij Lowestoft bij toeval op de Engelse vloot, die onder leiding staat van 
de hertog van York, de latere koning Jacobus II. Voor de Nederlanders verliep de slag desastreus; 
onderbevel-hebber Kortenaer sneuvelt, het vlaggeschip de Eendracht met van Wassenaer-Obdam vliegt 
in de lucht. Veel Nederlandse schepen worden door de Engelsen buitgemaakt. Het is een volkomen 
nederlaag. 
Johan de Witt weet de Staten-Generaal te overtuigen van de herinrichting van de vloot. Michiel de Ruyter 
wordt de bevelhebber; de Engelsen ontwijken de nieuwe vloot en in het najaar van 1665 moet de vloot – 
door stormen geteisterd – de thuishavens weer opzoeken voor noodzakelijk herstel.  
Vandaar ook weinig steun op 24 september 1665 bij de inval in Oost-Nederland met een leger van 18.000 
man door Christoph Bernard von Galen, de vorst-bisschop van Münster, (beter bekend als “Bommen-
Berend”), waartoe hij was aangespoord met geldelijke steun van de Engelse koning Karel II. 



Hij bezet Borculo, Lochem en Doetinchem, plundert o.a. Enschede en verwoest een aantal boerderijen en 
huizen tussen Vreden en Borculo, waar-bij hij het ook op Bredevoort had voorzien. Hij verovert Oldenzaal 
en op 7 oktober krijgt hij de schans van Winschoten in handen, zodat men voor een beleg van Groningen 
begon te duchten. Er werden troepenversterkingen gestuurd o.l.v. de opperbevelhebber, prins Johan 
Maurits van Nassau. Op 13 december werd Lochem heroverd. Omdat de Hanzesteden wel enige steun uit 
Den Haag kregen, vormde de IJssel een soort verdedigingslinie. 
In het voorjaar van 1666 doet Bernard van Galen kleine guerilla-achtige invallen in de Achterhoek, ook 
nabij Bredevoort. 
In juni 1666 vaart o.l.v. Michiel de Ruyter een nieuwe vloot van meer dan 100 schepen uit, om de 
Engelsen o.l.v George Monk een gevoelige slag toe te brengen: de Vierdaagse Zeeslag, bij North-
Foreland in Het Kanaal. De Ruyter verovert zes Britse oorlogsbodems, maakt 3000 krijgs-gevangen en is 
een held. 
In augustus 1666 treffen de beide vloten elkaar bij Duinkerken en bij de Tweedaagse Zeeslag delven de 
Nederlanders nu het onderspit, maar de vloot bereikt o.l.v. de Ruyter de Zeeuwse kust zonder een schip 
te verliezen.  
Bij Bourtange werd van Galen op 10 december 1666 gestuit. Met de wetenschap dat Franse troepen 
onder leiding van generaal Pradel via Kleef op weg waren naar Münster, en prins Johan Maurits van de 
overkant van de IJssel via Lochem, Borculo en Bredevoort naar Münster wilde trekken, moest de bisschop 
zich terugtrekken in de eigen domstad. Johan Maurits keerde echter op 10 december in Lochem om en 
stak de IJssel weer over. 
De acties van de bisschop hadden nogal wat troepenbewegingen tot ge-volg. Onwillige en geserteerde 
achtergebleven soldaten zwierven daarbij ook nog lange tijd door de omgeving, op zoek naar buit en 
voedsel. Door de hulp van de Franse troepen aan Gelderland tegen van Galen, werden de Gelderse 
boeren “seer quaelijck getracteerd, ende de boerinnen oock al te wel!” In 1666 heerste in Limburg en 
Gelderland ook nog de pest. 
Bisschop van Galen werd op 18 april 1667 gedwongen tot de vrede van Kleef door de Franse koning 
Lodewijk XIV en de Grote Keurvorst van Brandenburg. De oorlogstijden in de Oost-Achterhoek waren 
definitief beëindigd. 
Door een hevige pestepidemie in Engeland en door een felle brand in Londen, waarbij tweederde van de 
stad in de as werd gelegd, knoopte Engeland via bemiddeling van Zweden vredesonderhandelingen aan 
in april 1667. De besprekingen vorderden slecht. 
Georganiseerd door de raadspensionaris maakte de Ruyter in juni 1667 een succesvolle tocht naar 
Chatham (de slag op de Theems), met als ge-volg dat op 31 juli 1667 te Breda de vrede met Engeland 
gesloten werd. Adolph Henrick Ripperda, heer van Heerjansdam en de Buerse (Meddo) was als 
gecommitteerde van de Staten-Generaal, één van de onderhandelaars. 
 
Gelderland kende in die tijd (1651-1672) drie kwartieren met elk een eigen hoofdstad (Arnhem, Zutphen 
en Nijmegen). Elk kwartier had zijn eigen Statenvergaderingen. Twee maal per jaar kwamen de 
Satenvergaderingen in Arnhem gezamenlijk bijeen. Het oudste lid van het “Hof van Gelderlandt” deed in 
de openingstoespraak de “proposities”, waarna elke Statenvergadering zich terugtrok in zijn eigen zaal. 
Het was een moei-lijke vorm van regeren. Er werd veel gekonkeld en het omkopen van stemmen was 
bepaald niet ongewoon. 
 
 
Bronnen:  
 
W. Jappe Alberts:  Geschiedenis van Gelderland 1492-1795 
J. de Rek:                 Prinsen, Patriciërs en Patriotten 
Jansma & Schroor:  Tweedduizend jaar geschiedenis van Gelderland 
Brugmans & Kernkamp:  Algemeene Geschiedenis dl III 
N. Japikse:                Prins Willem III, de koning-stadhouder  
J. Wagenaar:              Vaderlandsche historie dl XIII 1782  
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N.B. opzet: 
 

• na datum enz. regel tussenruimte 
• verschillende gedingen: regel tussenruimte; bij twijfelgevallen wel tussenruimte (zie 57 

verso, 76 recto) 
• bij elkaar horende onderdelen van een rechtsgeding zonder tussenruimte 
• bij bijzonderheden, zoals decreet: regel tussenruimte  
• nieuwe zinnen (hoofdletter, ook indien deze zelf geforceerd) aan het begin van een regel; 

uitzondering: ‘Sonder argelist’. 
• marge-teksten opgenomen tussen haken, met ‘in margine’ en uitgeschreven afkortingen, 

ook gebruik van *-teken in marge-teksten 
 
 
{omslag}  
18e junij 1665 is d' heer droste* Gooswijn [W]ilhelm van der Lawick op sondagnacht omtrent 
vijff uiren in den Heere ontslapen. 
 
{folio 1 recto} 
Landtgerichten soo desen jaere 1665 geholden.    Item d’ anno 1666 
24e , 25e , 26e, januarij, 7e , 8e, 9e februarij, 21e , 22e , 23e februarij, 7e , 8e , 9e martij, 11e, 12e ,13e 
aprilis,  25e , 26e , 27e aprilis,  30e , 31e maij, 1 junij, 13e, 14e, 15e junij, 7 novembris,  
Anno 1666  
19e , 21e junij, 3e ,4e ,5e julij, 23e , 24e , 25e octobris, 6e , 7e , 8e novembris, 20e , 21e , 22e 
novembris, 4e , 5e , 6e decembris 

       
{folio 1 verso} 
In nomine domini nostri Jesu Christi  Amen 
Martis* 10e januarij 1665.   
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick.  
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts. 
 
Erschenen Dr. Hengel, als volmachtiger van Derck Boelant, alhier mede in* judicio praesent, en 
overgaff tegens Jan Dammers seekere voorwaerden, uit kraft* gerichtelijcken willekeurs*, 
waervan het protocol relateert*, en wol uit kraft* vandien twe parcelen landts op het Darpsche 
ende Brincker veldt onder kerspel Dinxperloo resp. in sijn kennelijcke limiten gelegen, bij desen 
an den meestbiedenden gerichtelijck verkoopen volgens publicatie.  
Versochte die voorwaerden mochten voorgelesen, die keersse angesteecken, en tot die 
effectieve distractie* vervaeren* mochte worden. 

 
Decretum 
't Gerichte ordonneert den keerssebrant* en sijn dienvolgens die voorwaerden voorgelesen, die 
keersse angesteken en bevrijt* worden nae landtrechte. 



Ende is d' eerste insaet* geschiet bij Henrick Boelant ad 262 daler, die daar opgehooget 1 daler. 
Ende is denselven kooper gebleven  voor 263 daler Clee[fs]. 
 
{folio 2 recto}                                                   
In nomine domini nostri Jesu Christi  Amen 
Mercurij* 11e januarij 1665.  
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick.  
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff Casper Everts 
 
Erschenen d' hoochweledelgebooren ende gestrenge heer Arnoldt Vijch, heer tot Soelen ende 
Swanenborch, amptman* in Neder-Betuwe, ende heeft in qualiteit als grootvaeder ende 
bloetmombaer* van juffer Geertruit Agnes Vijch, eenige onmundige* nagelaeten dochter van 
jonkheer Carel Vijch tot Ubbergen en juffer Johanna Vijch tot Soelen in haer leven eheluiden*, in 
die beste en bestendichste forme rechtens ad* lites geconstitueert* en volmachtich gemaekt, 
gelijck sijn weledele doet bij desen den heer Dr. Anthonij Foiert en Wijnant van Heerde, 
rentmeester sampt* en sonders, om voor den edele hoove van Gelderlant stadtgerichte van 
Arnheim, en landtgerichte van Veluwen, en voorts ter plaetse soo nodigh te erschijnen, en waer 
te nemen 't gene een geconstitueerde* ad* lites toestaet te doen als oock welgemelte juffer 
Geertruit Agnes Vijch haer saecken te verrichten.  
In* specie mede om haer toebehoorige huis met alle appendentien* van dien an den 
meestbiedenden te verkoopen, allergestalt* ’t selve  
 
{folio 2 verso} 
binnen Arnheim in die Konincksstrate is staende, van 't selve cessie* en behoorlijke opdracht te 
doen, penningen te ontfangen, daervan te quiteren*, mits van dien gedaene verrichtingen 
reekeninge ende reliqua* te praesteren.  
En voorts 't gene der saecken nootsaecklijkheit sal vereischen alles volgens bereits* speciaele 
gegevene last en soo oock noch verder sal gegeven worden cum potestate substituendi, 
clausula rati et indemnitatis aliisque necessariis solitis et consuetis et obligatione bonorum, sine 
dolo et fraude1 
 
Jovis* 12e januarij 1665.  
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick. 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff Casper Everts 
 
Erschenen Mechtelt Brethouwers, geassisteert met Casper Everts, haerer tot deser saecken 
erkooren mombaer*, en heeft in die beste en bestendichste forme rechtens constitueert* en 
volmachticht gemaekt Dr. Bernhardt Rijckwijns, advocaet van den edele provintiaelen hoove van 
Gelderlant, om in saecken tegens Frederick Backer, gewesenen overste tot dienste van de 
Croon van Sweden, voor welgemelte hoove te procederen.  
En alsoo geen vrou in dese  
 
{folio 3 recto}                                                                                                      
landen kan borge wesen sonder renuntiatie* op haer vroulijcke recht en privilegie, reden van 
oppositie in punct van peindinghe* en pantkeeringe* te geven, alles cum potestate substituendi 
rati indemnitatis, aliisque solitis ordinariis clausulis salva deductione ulteriori2. 
 
                                                   
1 met machtiging, met normale en gebruikelijke clausule van geldigheid en schadeloosstelling en andere gebruikelijke 
noodzakelijkheden en met verplichtingen van goederen, zonder list en bedrog 
2 met machtiging, met geldige clausule van afrekening en schadeloosstelling en andere gewoontes, (en) 
ongeschonden overschrijving van bovenstaande  



Eodem* 
Erschenen Dr. Hengel als volmachtiger van den faendrich Sibrant Jouwersma, versochte 
citationem* tegens jonkheer Asbeecke, heer ten Dravenhorst, ten einde die selve anstaenden 
Wenterswijckschen landtgerichte den 26 januarij voor gemelten gerichte in persoon ofte door 
genochsaeme volmacht moge erschijnen ende anhooren sodanen eisch en conclusie als tegens 
hem uit kracht van sijn gerichtelijcke tot Wesel gedaene willekeur* nae rechten desersijts sal 
worden genomen. 
Obtinuit*. 
 
Eodem* coram* ordinaris. 
Erschenen Jan Tenckinck als volmachtiger van Coenraet  Carel van Baerdenborch, borger tot 
Embrick, kraft* volmacht voor borgemeesteren en vroetschap der stadt Utrecht in dato den XVI 
decembris 1664 gepasseert, en bekande van sodaene penningen te weten 150 guldens luit* 
volmacht uit handen van Wessel Elffrinch genamt Schepers voldaen te sijn heerkoomends* van 
een contract bij gemelte Coenraet Carel van Bardenborch en Wessel Elfrinch genamt Schepers 
den 23e augusti 1663 opgericht waermede het contract aen beiden sijden voldaen is. 
 
{folio 3 verso}          
Martis* 16e januarij3 1665.  
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick. 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff  Casper Everts 
 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Moses Jode, gaff t' erkennen hoe dat Wilhelm ten Brincke, 
teste* prothocollo an comparants* praetendent* willekeur* gepasseert en dat hij uit kraft* 
vandien van hem pande gesonnen*, waertegens hij pandtkeeringe* gedaen, uitwijsens die 
relatie* van Abraham Peters 't welck alsoo is strijdende tegens den teneur van die willekeur*, 
wol pandtsterckinge* versocht  hebben. 
't Gerichte erkent pandtsterckinge*. 
 
Eodem* 
Erschenen Wilhelm Hijnck, die bekande oprechter wettelijcker schult van achterstendige pacht 
en jaergelt an sijn landtvrouwe Geertien Strobant weduwe Waelien, schuldich te sijn die somma 
van 82 daler, en heeft tot assecuratie* daer voor verset* alle sijn peerde en beeste, gesei* en 
mestrecht voorts al sijn hebben en holden, om 't selve ten allen tijden te mogen ophaelen en 
antasten*, en sich daer an wegens 't voorschreven capitael en kosten met reale en parate* 
executie betaelt te maeken. Sonder argelist*. 
 
Mercurij* 17e januarij4 1665.  
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick. 
 
{folio 4 recto}  
Ceurnooten*  Wilhelm Hertlieff  Casper Everts 
 
Fiscus* deser heerlijckheit overgaff tegens Warner Broerinck declarationem* expensarum 
versoeckende die selve hem per copiam* te laeten insinueren* ende een dach om te 
diminueren*, te praefigeren*. 
't Gerichte ordonneert den gedeclareerde binnen veertien daegen nae insinuatie* te dienen van 
diminutie*. 

                                                   
3 moet zijn: lunae 16 januarij of martis 17 januarij  
4 moet zijn: martis 17 januarij of  mercurij 18 januarij  



 
Martis* 24 januarij 1665.  
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick. 
Ceurnooten* Willem Hertlieff  Casper Everts 
 
Frits Raebelinck, volmachtiger van sijn schoonsmoeder Gijsella Korten, weduwe van zallicher 
landtschrijver Johanne Wisselinck, repeteert sijn van den naestleden* gerichtsdach 
afgeholdenen reces* en voorts mede alle voorgaende contumaciaele* bedingen* in saecken 
tegens Derck ten Hagen.  
En alsoo tegenparthij op die voorlenchst* geexhibeerde* anspraeck* nil* debite ageert ofte 
antwoordt, maer alleen met bloote dicenten* en uitvluchten bis* dato die saecke opgeholden, als 
contendeer* men noch als voor in contumaciam*, en bij onstentenis van reele handelinge 
proclama* versoeckende. 
(in margine: die weduwe zalliger heer landtschrijver Johanne Wisselinckx contra schepen ten 
Hagen) 
 
{folio 4 verso} 
Dr. Weddinck, volmachtiger van jonker Eerde ten Pleckenpoel, verstaende dat an sijden van den 
volmachtiger van sijn vorstelijcke genade van Salm nieuwe schriftuiren en stucken inbedongen* 
en bijgebracht souden worden, wil mits desen tot rejectie* van die selve, als post* conclusionem 
in* causa gecontendeert* hebben, en in 't gerinchste niet gestendigen* dat den actis pro* ut 
jacent, ijtwas sal bijgevoecht worden, sin* secus, wil men dit punct tot kennis van onpartijdigen 
gesubmitteert* hebben en daerover, en wijders* niet, recht verwachten met expressen protest, 
en eisch van kosten, soo volmachtiger.    
Ex* officio. Geen apparentie* siende om met dese nodeloose actie daer door te koomen tot twe 
of drie maelen, nadien beidersijts gesubmitteert* gewesen, met nieuwe vunden* en uitvluchten 
veroorsaeckt heeft. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van sijn vorstelijcke genade den heer prince van Salm 
contra jonker Adriaen van Eerde ten Pleckenpoel, inhaerendo interpositae protestationi in 
scriptis, petit ea salva diem ad collationandum5 an te stellen, et si quid contra agatur, petit 
copiam6. 
(in margine: prins von Salm contra jonker Eerde) 
  
Dr. Theben, volmachtiger van schepen Derck ten Hagen contra den heer obercommissaris 
Groenewolt, petit complementum actorum, et diem collationandi7 an te stellen, et si quid contra  
 agatur, copiam. 
Ex* officio Dr. Weddinck, volmachtiger van heer 
(in margine: schepen ten Hagen contra Groenewolt) 
 
{folio 5 recto} 
obercommissaris Groenewolt, tegens Derck ten Hagen in* puncto contumaciae*, versocht 
nochmaels dach van ablegatie* an te stellen, en den temerairen* anlegger* daer toe korten 
terminum* bij poene* van een eeuwich stilswijgen te praefigeren*, alles onder protest van 
kosten. 
 

                                                   
5 door vast te houden aan het tussengeplaatste protest in geschrifte, verzoekt met behoud van deze een dag van 
vergelijking 
6 en indien men daar iets tegen inbrengt, verzoekt afschrift 
7 verzoekt aanvulling van de akten en een dag waarop het vergelijk moet ontstaan 



Dr. Theben, volmachtiger van sijn vorstelijcke genade den heer prince van Salm, versochte in 
saecken tegens die respectieve graeff en vrijheren van Vehlen in puncto condictionis judicii diem 
collationandi8 an te stellen, et si quid contra agatur, petit copiam9. 
Ex* officio Dr. Roller, volmachtiger van de respectieve graeff ende vrijheren van Vehlen, wol 
alnoch* 
van het ter later tijt ingeschovene reces* copiam* versocht hebben. 
(in margine: Salm contra Vehlen in* puncto condictionis* judicii)  
 
Dr. Theben, volmachtiger van de heer obercommissaris Groenewolt contra den heer tot 
Diepenbroeck, petit* in puncto liquidationis primi anni diem collationandi10 an te stellen, et si quid 
contra agatur, petit copiam.  
Similiter*, in* puncto liquidationis secundi* anni. 
(in margine: Welevelt contra Groenewolt in* puncto liquidationis primi* anni. Item contra* 
eundem in* puncto secundi* anni.) 

    
Dr. Theben, volmachtiger van Hermen Storm contra Henrick ten Broeck, wol in puncto 
reeckeninge een antwoort hebben inbedongen*, badt* inholts*. 
Ex* officio Dr. Hengel, overgaff realiter het voor desen inbedongen* extract* reeckenboecks*, en 
demnechst* versochte antwoorts copiam*. 

 
{folio 5 verso} 
Dr. Theben, volmachtiger van Hermen Storm contra Henrick ten Broeck, wol een antwoort 
hebben inbedongen*, badt* inholts*. 
Ex* officio Dr. Roller qualitate qua, alsoo naer soo lange genotene uitstel niet realiter in judicio 
hoc summario11 wordt gehandelt, contendeerde* in contumaciam* als rechtens. 
 
Dr. Theben, volmachtiger van Wessel Nachtegael in* puncto arresti contra den overste Backer, 
versochte novum terminum pro justificando arresto12 tegens den 7e martij deses jaers 1665 
naestkomentlich* om alle exceptien* te vermijden termini forte nimis angusti13 an te stellen, en 
daervan behoorlijcke insinuatie* te doen. 
Obtinuitt*. 
 
Dr. Theben, volmachtiger van Rave, op huiden* copiam* van d' ingediende exceptionschrift* 
ontfangen hebbende, colligeerde* terminum à die habitae copiae et si quid contra agatur, petit 
copiam salvis quibuscunque14. 
Ex* officio Dr. Hengel, volmachtiger van Jan Koninck, ongeacht jegendeels* recessen*, refereert 
sich ad* exhibitionem van sijn exceptionschrift*, en daer op gedestineerde* handelinge naer 
landtrechte met protest van kosten. 
 
Dr. Hengel, nomine* proprio, overgaff vel* quasi tegens Tonnis Henrickxen declarationem* 
expensarum, versochte datt daer bij die gerichtsreeckeninge gevoecht, voorts die decla- 
 
{folio 6 recto} 

                                                   
8 inzake een gerechtelijke terugvordering een dag van vergelijking 
9 en indien men daar iets tegenin brengt, verzoekt afschrift  
10 verzoekt inzake betaling van het eerste jaar een dag van vergelijking 
11 in dit korte rechtsgeding 
12 verzocht een nieuwe termijn voor het arrest dat uitgevoerd moet worden 
13 een zeer korte, strikt te houden termijn 
14 verbond een datum aan het ontvangen van de kopie en indien iets hiertegen ingebracht wordt, verzoekt een kopie 
met alle mogelijke voorbehoud 



ratie* gemelten meester Tonnis Henrickxen per copiam* moge insinueert*, en terminus* ad 
diminuendum angestelt worden. 
 
Dr. Hengel, volmachtiger van Frants Santvoort, gesien en gehoort hebbende dat lieutenant 
Stump noch ter tijt het versochte inventarium tanquam praeparatorium ad divisionem15 niet heeft 
exhibeert*, daer hij doch ten ansien van dien uitwijsens die retroacten* en bewijsdommen 
daertoe notariter desen edele gerichte sijn goederen gesubmitteert* heeft noch oock bestendich 
antwoort voor den dach gebracht.  
Soo versochte dat den voorschreven punct volgens conclusie moge worden gestelt tot decisie* 
van onpartijdigen, sin* secus, protesteerde de* denegata justitia. 
 
Eodem* coram* Stadtholder* Ludolph Koster, borgmeester en richter tot Groenloo 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff Casper Everts 
 
Erschenen Dr. Gerhard van Hengel, als volmachtiger van den heer Georch Frenck, capitein en 
commandeur tot Groll, en gaff een edele gerichte t' erkennen, wat gestalt* door het overlijden 
van den heer Georch Niclaes van der Lawick, heer tot Geldermalsum Wolfskuil ende 
Oldenbernsvelt, gouverneur der stadt Bredevoort, die bereits* bij welgemelte heer 
geinstitueerde* proceduir in terminis solitis et consuetis16 niet is beijvert, en het dan volmachtiger 
heer praetendent*  
(in margine: heer commandeur Frenck contra heer commandeur Lawick) 
 
{folio 6 verso} 
hoochnodich acht die selve ten uiteinde te prosequeren*, soo versochte volmachtiger dat sijn 
edele d' heer richter en borgemeester Koster tot Groenloo als in desen loco ordinarii satrapae et 
judicis17 bij den edele hove provintiael als richter geauthoriseert, luit* bijgaende hoves 
apointement*, soo hierbij in originali wordt overgegeven, waervan men nochtans, retenta* 
authentica copia, restitutionem* versocht tegens d' erfgenaemen van welgemelte heer 
gouverneur Lawick, welte van  reassumptie* des voornoemde proces*, in* statu quo jacet, 
gelieve te decerneren* en dat tot prosequutie* van dien die weten in* forma debita et solemni an 
den hoochedelgebooren gestrenge heer Gooswijn Wilhelm van der Lawick, heer tot 
Oldenbernsvelt, drost* en richter der stadt en ampts Bredevoort, soo voor hem selven, alsmede 
gelijck angebooren mombaer* van sijn onmundige* broeder en susteren, voorts an den 
hoochedelgebooren en gestrenge heer Georch van Keppel, heer tot Udinck, Mallum en 
Westerholt, gelijckvals* oock an den hoochedelgebooren gestrenge heer Bernherdt Bentinck, 
heer tot Diepenheim, praebst* tot Deventer, als vermoge* protocols in dato den 9e novembris 
1661 door wijlen hoochgedachten heer Gouverneur Lawick genomineerde mombaeren* van 
jonker Frederick, juffer Gijsberta en juffer Johanna Agneta van Lawick, en demnechst* an  
 
{folio 7 recto} 
den hoochedelgebooren gestrenge heer Joost de Roode van Heeckeren tot Diepenbroeck als 
man en mombaer* van sijn hoochedele huisvrou die weten* moge worden gedecerneert* ende 
terminus* bij desen edele gerichte tot vervolch moge worden gepraefigeert*. 
Conceditur* en wort terminus* vandaege over ses weecken angestelt. 
Hiervan Wilhelm Hertlieff die wette* an d' huisvrou van sijn weledele heer Bernherdt Bentinck, 
heer tot Diepenheim den 30e januarij 1665 behandicht* alsmede, door een stadtsdienaer tot 

                                                   
15 inventarisatielijst alsmede voorbereiding ter verdeling 
16 in gewone en gebruikelijke termijnen 
17 als plaatsvervangend van de gewone stadhouder en in rechte 



Groenloo, den 29e januarij 1665 an sijn weledele d' heer Joost de Roode van Heeckeren, heer 
tot Diepenbroeck, laeten overleveren. 
 
Mercurij* 25e januarij 1665.  
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick. 
Ceurnooten* Derck Brethouwer Erick Everts 
 
Dr. Roller, volmachtiger van die respectieve graeff en vrijheren van Vehlen, versoeckt alnoch* # 
in puncto der vijff jaeren achterstant # die voor desen versochte copien van 't gene bij de 
bediende van d' heer prince van Salm post praefixam distractionem18 is geobtrudeert* 
mitsgaders van d' hooves brieven daerbij gevoecht, om aldaer te mogen dienen van bericht. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van sijn vorstelijcke genade den  
 
{folio 7 verso} 
heer prince van Salm, versochte op huiden* praecise handelinge, sin* secus. 
Ex* officio Roller, seidt dat hij alhier niet meer en heeft t' handelen, alsoo den dach van 
distractie* eenmael is angestelt geweest versoeckende alleen copie om 't hoove op welgemelte 
brieven als sub*- en obreptijff geimpetreert*, te dienen van bericht. 
Ex* officio Theben, refereerde sich in alles ad* acta. Similiter* in* puncto d' annis* 1644 en 1645. 
 
Dr. Theben, volmachtiger van Dr. Kelfken, overgaff vel* quasi contra Henrick van Basten 
exceptien* cum* annexis, badt* inholts*. 
Ex* officio Dr. Roller, inhaereert* sijn voorige recessen* op die contumacie* afgeholden en was 
voor alnoch* geen handelinge, nisi refusis expensis19 enichsints gestendich*, niettemin om te 
mogen sien wat is ingebracht, badt* salva interposita protestatione copiam20. 
Ex* officio Theben, sonder eenige contumacie* gestant te doen, refereert sich tot die 
schriftuiren. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van die weduwe en erfgenaemen Grotenhuis, sprack an met rechte 
Wilhelm Sibers, vermoge* relatie* des voochts* op huiden* citeert* voor die somma van 50 
rijxdaler, aftreckende bewijsselijck solutum*, heeft wettelijcks schult, versoeckende voldoeninge 
cum* expensis ende ver- 
 
{folio 8 recto} 
wachte des gedaechden comparitie*, sin* secus, proclama* te decerneren*. 
't Gerichte erkent proclama*. 
Den dienaer Sander Switser relateert* van gedaene roepen. 
Sed* proclamatur* non comparuit*. 
 
Christiaen Stump, volmachtiger van Johan Reiner Dijckman, sprack an met rechte Erick Everts, 
soo vermoge* relatie* des ondervoochts* op huiden* geciteert*, voor de somma van 13 rijxdaler 
# aftreckende bewijsselijck solutum* # heerkoomende* van een gekoft* vet beest alwaer hij 
gedaechde voor is borge geworden, die voornoemde penningen oock van den kooper N. 
Borcherst ten vollen ontfangen.  
Versochte daervan betaelinge, una* cum interesse, afwachtendt des gedaechdens erschijnis, 
sin* secus proclama*, met expressen* eisch van kosten gedaen alsnoch te doen. 

                                                   
18 na de vastgestelde scheiding 
19 tenzij onder overname van kosten 
20 verzocht een kopie, met behoud van tussengeplaatst protest 



Ex* officio Erick Everts, versochte salvis quibuscunque exceptionibus et jurium beneficiis21, der 
bovenstaende anspraeck* afschrift en tijt landtrechtens. 
 
Dr. Theben, volmachtiger van Henrick ten Broeck, versochte van die kerckmeesters handelinge, 
sin* secus. 
Ex* officio Roller, secht al gedient te sijn. 
Ex* officio Dr. Theben, si* ita, versochte copie. 
(in margine: kerckmeesters tot Aelten contra Henrick ten Broeck) 
 
{folio 8 verso} 
Dr. Theben, volmachtiger van die gasthuijsmeesteren tot Boeckholt, versochte van Beeltjen 
Rallen handelinge, sin* secus. 
Ex* officio Dr. Hengel, als volmachtiger van Beeltjen Rallen, secht aldereerst van den morgen 
copie ontfangen t' hebben van jegendeels* antwoortt waerop hij praesenteert nae landtrechte t' 
repliceren. 
Ex* officio Theben priora*. 
(in margine: Beeltjen Rallen contra die gasthuijsmesteren tot Boeckholt) 
 
Dr. Roller, volmachtiger van Geert te Welpshoff, inhaereert* tegens Wilhelm Eppinck sijn voor 
desen afgeholden recessen*, en versocht als daerbij. 
Ex* officio Wilhelm Eppinck, hebbende tot noch toe geen copie konnen krijgen, 
niettegenstaende menichvoudige instanter* daer om gedaen uit copie bekoomen, van 't gene 
tegens hem van Geert Welpshoff ingedient is.  
Heeft soo haest met sijn nootdruft* niet konnen vervat* sijn, wil derhalven bij desen sijn 
nootdruft* ten naesten* gerichte inbedongen* hebben. 
Ex* officio Roller, seidt dat het Eppinck sijn schult is van geen copie te bekoomen, alsoo hij de 
voorgaende jura* te betaelen, dede verweigeren, verbleeff oversulckx bij sijn gedaene protest. 
Ex* officio Dr. Hengel, gesien hebbende dat an sijden van Eppinck een reces* is ingeschoven, 
waervan Dr. Hengel als ordinaris volmachtiger geen kennis heeft, daer doch Eppinck deurgaents 
met hem comparant* heeft gecommuniceert, protesteerde daerom bij ansien van sijn verdient 
salaris nisi. 
(in margine: Welpshoff contra Eppinck in* puncto injuriae)    
 
{folio 9 recto} 
Dr. Theben, volmachtiger van Lucas Ophuis alhier praesent, sprack an met rechte Jan 
Brunsinck, vermoge* relatie* des geswooren op huiden* geciteert*, voor die somma van seven 
rijxdaler heerkomende* van een afgekoft* beest, versoeckende voldoeninge cum* expensis, en 
afwachte comparitie*, sin* secus, proclama* tegens hem te decerneren*. 
't Gerichte erkent proclama*. 
Den dienaer Sander Switser relateert* van gedaene roepen. 
Proclamatus* non comparuit*. 
 
Dr. Theben, volmachtiger van die weduwe en erfgenaemen Grotenhuis, hebbende tegens den 
heer van der Empel realiter gedient van quadruplijcque* en gesubmitteert* versochte dat die 
tegen- 
parthij d' acta sal hebben te conscriberen* te laeten om dach van collatie* te versoecken. 
Ex* officio Dr. Hengel, als volmachtiger van d' heer ter Empel, gesint* visie* van die 
overgegevene quadruplijcque* salvis* retroactis copiam*, om daerop ten naesten* te 
submitteren*. 

                                                   
21 met behoud van welke tegenwerping dan ook en met gerechtelijke voorrechten 



Ex* officio Theben, persisteert* bij 't landtrecht petendo* submissionem. 
(in margine: heer ter Empel contra die weduwe en erfgenaemen Grootenhuis sampt* consorten) 
 
Dr. Hengel, volmachtiger van Wilhelm Hoopman, gesint* van die weduwe Grotenhuis 
handelinge, sin* secus. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van die weduwe en erfgenaemen Grotenhuis, 
praesenteerde habita* copia, te dienen nae behooren. 
(in margine:weduwe Grootenhuis contra Hopman) 
 
{folio 9 verso}  
Dr. Hengel, volmachtiger van Berent Seinhorst, inhaereert* en repeteert sijne voorgaende 
tegens Teube Eeckinck afgeholden dienstlijcke handelingen, en alsoo noch ter tijt daer op niet 
realiter gedient is, soo versochte een edele gerichte die saecke in contumaciam pro conclusis22 
op- en an- 
gelieve te neemen. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger Eeckincks qualitate qua, hebbende op den 21e januarij 
copiam* ontfangen, praesenteerde nochtans sijn nootdruft* cum* annexis realiter in te brengen, 
badt* inholts*. 
Ex* officio. Salvis* retroactis, badt* copiam*. 
(in margine: Seinhorst contra Eeckinck) 

 
Dr. Roller, volmachtiger van Welpshoff cum suis, alsoo hij laestleden in* termino praefixo 
collationis* te Bredevoort zijnde, heeft bevonden dat wegens menichvuldige occupatien* d' 
acten tegens Hendersken Sonderloo, weduwe Borninckhoffs niet en waeren geconscribeert* 
waerdoor  den dach is voorbijgeloopen, als versochte novum* terminum an te stellen. 
(in margine: Welpshoff cum suis contra viduam* ten Borninckhaeve)    
 
Ex* officio Dr. Hengel, volmachtiger van die weduwe Borninckhoff, versochte ratione circumducti 
termini similiter novum terminum23. 
Terminus* tegens anstaende donderdach over acht daegen, sijnde den 2e februarij 1665. 
 
{folio 10 recto}  
Dr. Hengel, volmachtiger van Henrick Arents, alsoo den terminus* ad collationandum institutus* 
is voorbijgegaen, in* causa tegens Wilhelm Drupper, soo versochte novum* terminum an te 
stellen. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Drupper qualitate qua, petit* similiter*. 
Terminus* tegens anstaende saterdach over acht daegen, sijnde den 4e februarij 1665. 
(in margine: Willem Druppers contra heer  Arents) 

 
Dr. Roller, volmachtiger van schulte Jan ten Borninckhoff, inhaereert* in saecken tegens 
Hendersken Sonderloo, weduwe van wijlen sijne bestevader* Berent ten Borninckhoff, sijn voor 
desen afgeholdene recessen*, daerbij noch als voor wort gepersisteert*. 
Ex* officio Dr. Hengel, seidt soo nu als voor desen menichmael copie versocht t' hebben, welcke 
men nochtans tot dato niet heeft gekregen, praesenteert daerom nochmaels habita* copia te 
dienen nae landtrechte. 
 
Dr. Hengel, volmachtiger van die weduwe Kinckhuis, inhaereert* sijne tegens Rouhoff 
overgegevene anspraeck* en afwacht daerop behoorlijcke antwoort, sin* secus.  

                                                   
22 in weerspannigheid voor de afsluiting 
23 verzocht wegens voorbijgegane termijn eveneens een nieuwe termijn 



Hierop erschenen Henrick Rouhoff, en beloofde die bij anspraeck* van den volmachtiger van die 
weduwe Kinckhuis gementioneerde* 25 guldens capitael, met den interesse* à* die morae, en 
die kosten tegens anstaende maij deses jaers onfeilbaer te betaelen, onder poene* van parate* 
executie, waertoe hij al sijn goederen doet submitteren*. 
 
{folio 10 verso} 
Dr. Hengel, volmachtiger van die weduwe Kinckhuis, naer voorgaende voorbaedinge* van Jan 
Grievinck ondervoocht , inbedinchde* tegens Derck Janknecht, soo voor hem selven als man en 
mombaer* van sijn huisvrou Gerritjen Colwagen een anspraeck* in* scriptis, concludeerde 
inholts* ende versocht daerop des gedaechden erschijnis en voldoeninge, sin* secus, badt* 
proclama*. 
Jan Grievinck relateert* van de gedaene citatie* ende dat de geciteerdens* vrouw heeft geseijt 
dat sij wol gelt brengen. 
't Gerichte erkendt proclama*. 
 
De dienaer relateerde* van 't gedaene roepen ende secht dat hij is geweest ten huijse van 
gedaechde, telkens vrouw geseijt heeft dat sij wol van desen avont gelt brengen. 
 
Dr. (sic), volmachtiger van Wessele Eeckinck, versochte van Jan Tambel op de ingediende 
aenspraeck* t' antwoorden, sin* secus, contendeerde* ten proufijte als landtrechtens. 
 
Dr. Hengel, volmachtiger van de wetwe* van zallicher pastore Loddero, versochte in saecken 
tegens Herman Hesselinck wette* van reassumptie*, teneijnde de angevangene proceduire ten 
uijteijnde moege worden vervolcht ende terminus* daertoe ten naesten* gerichtsdach moege 
angestelt worden post* insinuationem. 
Obtinuit*. 
 
Hiervan de voocht* Grotenhuis volgens schriftelijck gichte* den 7 februarij deses an Herman 
Hesselinck insinuatie* gedaen. 
 
Erschenen Wilhelm Cremer, apothecarius tot Deventer, die welcke verstaende dat sijn voor 
desen gegevene volmacht op Dr. Joost de Roller in saecke zallicher  Dr. Koeninck an 't  
 
{folio 11 recto} 
Lichtenvoorsche gerichte door veranderinch van die secretarissen is koomen van d' acten te 
missen, gemelte Roller opnieu heeft geconstitueert* ende volmachtich gemaeck, om dese 
saecke ende alle anderen contra* quoscunque te mogen vervolgen, ende alles te doen wat 
comparant* praesent zijnde soude konnen ofte mogen doen, schoon daertoe speciaelder 
volmacht van nooden waere, die hij constituant* voor geexpresseert* wil holden, cum potestate 
substituendi, ratificatione anteactorum aliisque consuetis clausulis24. 
 
Jovis* 26e januarij 1665.   
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick. 
Ceurnooten* Rotger Poelhuis  Lambert Tra 

 
Dr. Hengel, als volmachtiger van Wilhelm Raesveldt en Jan Wesselinck, repeteert in* puncto 
inventarii waerover beedinge* dijckwijls versocht en naer landtrechte niet kan worden verweigert 
alle retro* utiliter* acta petitien* en submissien* en submitteert* het selve sonder praejuditie* van 
een ofte ander tot decisie* van onpartijdigen, met versoeck an 't gerichte dat Marrie ten Broeck, 

                                                   
24 gemachtigd over te dragen, met ratificatie van eerdere akten en andere gebruikelijke clausules 



geassisteert  met haer man en mombaer* Aelbert ten Broecke daertoe mach worden 
gecondemneert*.  
Met expressen* eisch van kosten, welcke gedaechde  
 
{folio 11 verso}      
doordien sij tegens expresse* landtrechte sich opponeert*, hebben gecauseert*.  
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Marrie ten Broeck, wol sijn nootdruft* hebben 
inbedongen*,  versoeckende als daerbij.  
Ex* officio. Seidt  dat Dr. Theben van exceptionschrift* gedient heeft, en dat dit punct van 
beedinge* van inventaris niet directo op gemelte exceptionschrift* bij forme van replijcque* wordt 
voorgebracht, maer lange tevooren uitwijsens die retroacten*.  
Sulckx versocht is gelijck het nae rechten ende landtrechten behoort konnende sunsten* die 
beedinge* tamquam* praeparatorita als sijnde annex* d' editie van inventaris, en sunsten* 
geensints daervan segreabel* van gedaechde door het een ofte ander frustratoir praetext niet 
kan worden verweigert, ’t welck daerom d' impetranten* als cessionarissen* en volmachtichden 
van die mede-cohaereden* bij desen stellen tot decisie* van onpartijdigen. 
Ex* officio Theben, volmachtiger van ten Broeck refereerde sich tot d' inbedongene* schriftuir 
salvis* retroactis, sonder sich wijders* in te laeten als quatenus et in quantum25. 
Ex* officio. Steldt nochvals tot decisie* van onpartijdigen, ende versoeckt daertoe judici* 
decretum, oftt die gedaechde sonder dat hij wijders* mach gehoort worden, niet schuldich sij het 
overgegevene inventaris oock te beedigen. 
Ex* officio Theben priora*, versoeckende alleen cursum* van justitie en copiam* van 't gene 
desersijts exceptionschrift* gehandelt is, 't sij mondelijck off schriftelijck tot dato incluis, met 
reserve* van debath. 
Ex* officio. Contradictis contradicendis pro generalia26, stelte noch als vooren. 
Ex* officio Theben priora*. 
 
Dr. Theben, volmachtiger van sijn vorstelijcke genade den heer prince van Salm, in saecken 
tegens die  
(in margine: Vehlen contra Salm in* puncto liquidationis) 
 
{folio 12 recto} 
respectieve graeff en vrijheer van Vehlen, verstaende dat ex* officio seecker schriftuir in* puncto 
liquidationis soude exhibeert* sijn, wol daervan copiam* versocht hebben, met reserve* van 
naeder debath. 
Ex* officio Roller, secht noch geen copie ontfangen t' hebben, qua* praevia, praesenteerde te 
dienen, ondertusschen verblijft bij sijn voorige handelingen ende bedingen* retro* utiliter* 
genoomen. 
Ex* officio Theben, versocht op huijden*, si* nihil actum, praecise handelingen, sin* secus, 
contendeerde* ten profijte als landtrechtens. 
Ex* officio Roller, verblijft bij sijn voorige versoeck. Similiter* in* puncto expensarum. 
 
Dr. Smits, volmachtiger van Berent Woestenesch, gesint* nochmaels van Coepe Wessels  
genochsaeme cautie* pro* litium expensis, bij maencquement vandien protesteerde de* notoria 
contumacia* ende willende dit punct tot decisie* van onpartijdige rechtsgeleerden gestelt 
hebben. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Coepe Wessels, wol sich daerover laeten verneemen*. 

                                                   
25 in hoeverre en hoeveel 
26 sprak tegen wat tegengesproken moest worden, in het algemeen 



Ex* officio Dr. Smits qualitate qua, protesteerde nochmaels de contumacia et inutilibus 
expensis27. 
Ex* officio Theben priora*. 
 
{folio 12 verso} 
Tonnis Beerninck, in saecken tegens Geert Herbers en Berent Loickinck, als gildemeesters28 
van die bourschap* Medeho, inhaereerende* alle voorgaende contumaciale* bedingen*, 
versoeckt overmaels* complementum actorum*, en een dach van collatie* an te stellen. 
(in margine: Tonnis Beerninck contra die gildemeesters van Meddehoo) 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Geert Herbers en Berent Loickinck, inhaereerde* die 
recessen* voor desen afgeholden, versoeckende noch als vooren copiam* van al 't gene post* 
sententiam gehandelt is, om behoorlijcke nootdruft* in te brengen. 
Ex* officio Beerninck, persisteerde* bij het gedaene versoeck van conscriptie* der acten, ende 
een termin van collatie* en ablegatie* an te stellen. 
Ex* officio Theben priora*, sonder sich ergens verder in te laeten. 
 
Dr. Hengel, volmachtiger van Jan Cranen, hebbende tot noch toe onaengesien* verscheiden so 
judiciele* als extrajudiciele* interpellatien* aen sijde van Jan Warners exhibeerde* 
exceptionschrift* noch ter tijt geen copiam* ontfangen. 
Versocht daerom dieselve nochmaels, ex* ea habita, praesenteerde te dienen nae landtrechte 
aut* interim. 
 
Ex* officio Johannes Wolff, volmachtiger van Jan Warners in* judicio praesent, seijt dat 
tegenparthije den 1en decembris naestleden* sijne nootdruft* heeft inbedongen* testante 
protocollo* ende also hij  // tot dato // in* mora is gebleven, dieselve bij te brengen so 
contendeert* men tot versteck* van wijder* handelonge, ende op het geplaijdojeerde* met  advijs 
van onpartijdige rechtsgeleerden 
 
{folio 13 recto}           
moge recht gedaen worden de expensis* protestando. 
Ex* officio Dr. Hengel, seit wel sijn noottruft* inbedongen te hebben // tot sluijnige* expeditie van 
saecke// in hoope dat men ondertussen van wederdeels schriftuir copiam* hebben, vermits 
averst* sulx niet geschiet soo kannen ook niet handelen, opdat  men niet meerder schijne te 
blintruijschen* als te disputeren, daer oock het landtrecht selven den litiganten* parthijen aller 
acten afschrift wedersijts vergunnet. 
Ex* officio Wolff, segt dat tegenpartije sich heeft te imputeren* dat hij geen copije in* tempore 
heeft gelicht*, also desersijts voor acht of tijn weecken gehandelt is geworden, contendeert* 
derhalven als vooren in contumaciam* tot versteck*, met expressen* protest van costen. 
Ex* officio. Kan lijden dat over dit incident recht gedaen worde, met versoeck dat op de costen 
vandien so temere* bij wedersijden hierover gecauseert*, mach worden gelettet indien partije 
advers* selver geneigt is te submitteren* sullende ex protocollo blijcken, gelijck oock uijt de 
relatie* van landtschrijver so hier inbedongen* wort, dat men so judicialiter* als extrajudicialiter* 
copiam* van 't gemelte exceptionschrift* menichmael heeft versocht maer tot noch toe niet 
erholden*. 
 
{folio 13 verso}            
Ex* officio Jan Warners, inhaereert* daertegen sijne afgeholdene recessen* ende segt breviter* 
dat tegenparthije al voor twee maent ongeveer sijne schriftuir heeft inbedongen*. 

                                                   
27 over weerspannigheid en nutteloze kosten 
28 hier: wijkmeesters; Meddo had 2 wijkmeesters, waaronder een aantal rotmeesters ressorteerden. 



Ende derhalven de costen nootsaeckelick gecauseert* so hij oock nae rechte te refunderen* 
schuldigh ende so tegenparthije daerover decisie* begeert, so stelt men de saecke so wel over 
de geproponeerde* exceptien* ende dit incident ad* decretum judicii* of tot decisie* van 
onparthijdige rechtsgeleerden. 
Ex* officio. Seijt te praematuir te sijn over de exceptien* te submitteren* so desersijts suo loco ex 
tempore29 sullen worden met reden ende rechtsgronden wederlegt kon men de onpartijdigen der 
soo nodich daerover erkennen wie aen desen costen plichtigh is. 
Ex* officio priora*. 
 
Johannes Wolff, volmachtiger van Jan Warners in* judicio praesent, repetijrt tegens den voogt* 
Everwijn Wassenbergh wegen die geeischede compensatije gelder sijne veelvuldig 
geobtineerde* decreten ende in* specie van den 17 novembris ende 1en decembris naestleden* 
ende also de vaagt* Wassenbergh tot 
 
{folio 14 recto}            
vilipendentie* van geobtineerde* decreten tot dato met de betaelinge in* mora is gebleven.  
Soo versocht comparant* nae so langen opentholt* ophaelinge ende distractie* van panden 
ende dat daertoe de ondervaagden mogen geauthoriseert worden met protest van opentholt* 
ende costen. 
't Gerichte ordonneert de ondervaagden* met de versochte ophaelinge // ende distractie* // voort 
te  
vaeren, soo hij //gerequireerde* // in tijt van acht daegen comparants* principaell* niet 
contenteert*. 
 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Geert Huijninck, sprak an met rechte Geert ten Bijvanck, 
woonende op 't Bijvanck, vermoge* relatie* van Jan ter Pelckwijck geciteert*, voor die somma 
van 30 daler gesint* betaelinge cum* interesse et expensis, en afwacht des gedaechdens 
erschijnis, sin* secus, proclama*. 
't Gerichte erkent proclama*. 
Proclamatus* non comparuit*. 
 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Joost Simmelinck, sprak an met rechte Wessel Hinckamp, 
vermoge* relatie* des geswooren Jan ter Pelckwijck geciteert* voor die somma van 30 daler, 
heerkoomende* van die verkofter* Wormskampsstede, en volgens reeckeninge mede 
bereeckent sijn, 
 
{folio 14 verso}            
gesint* betaelinge cum* expensis, en afwacht des gedaegdens comparitie*, sin* secus, 
proclama*. 
Ex* officio Dr. Smits, volmachtiger van Wessel ten Hinckamp, versochte der anspraecken* copie 
ende tijt landtrechtens. 
 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Abraham Walien, repeteert nochmaels tegens Jan Warners alle 
voorgaende dienstlijcke handelingen en versoeckt den gedaechde van wijder* handelinge 
versteecken* t' holden. 
Ex* officio Dr Theben, volmachtiger van Jan Warners. 
Si quid ex* officio actum, petit copiam, salvis quibuscunque30. 
Ex* officio. Refereert sich ad* retroacta. 

                                                   
29 ? (lett.) op zijn plaats, buiten de tijd = onvoorbereid? 
30 indien iets ambtshalve gedaan wordt verzoekt hij afschrift, met behoud van alles 



 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Jan Woordes, overgaff tegens Wessel ten Hinckamp, vermoge* 
relatie* van Jan ter Pelckwijck geciteert*, een schriftelijcke anspraeck*, concludeert inholts*. 
Ex* officio Dr. Smits, volmachtiger van Wessel ten Hinckkamp, exceptionibus quibuscunque ac 
jurium beneficiis salvis31, badt* der anspraecken* afschrift en tijt landtrechtens. 
 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Jan ten Bengevoort, sprack an met rechte Tonnis Beerninck, 
vermoge* relatie* des geswooren Jan ter Pelckwijck geciteert*, voor die somma van 29 guldens, 
ter goeder reeckeninge, versocht betaelinge, en afwacht des gedaegdens comparitie*, sin* 
secus, proclama*. 
Ex* officio Tonnis Beerninck, badt* copie en tijt landtrechtens. 

 
{folio 15 recto} 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Gerrit Gijsberts, heeft vermoge* relatie* des geswooren 
Abraham Peters d'angepeindete* gerede* ende ongerede goederen van Arjaen ter Helle, voor 
die somma van 34 guldens ter goeder reeckeninge, huiden* dato opgebadet*, en daervan die 
wette* tegens gemelte Arjaen ter Helle gebeden*. 
Obtinuit*. 

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Jan Bloemeries, afwacht van Berent Woestenesch op junchst* 
begangene contumacie*, sijn beter recht in te brengen, sin* secus, denselven der anspraeck* 
vellich* t' erklaeren. 
 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Jan Koijers, sprack an met rechte vermoge* relatie* Jan ter 
Pelckwijck geciteert* d' huisvrou van overledenen Jan ten Drijhuis, voor die somma van 15 
guldens volgens obligatie*, ende een roer* van 3 rijxdaler, gesint* betaelinge cum* interesse et 
expensis, en afwacht des gedaechdens comparitie*, sin* secus proclama*.  
 
Ex* officio Dr. Roller, volmachtiger van die weduwe Drijhuis. 
Salvis* quibuscunque exceptionibus*, badt* copiam*. 
 
Dr. Weddinck,volmachtiger van Jan Willinck, overgaff32 tegens Coepe Wenninck op Wessels 
stede so schriftelijcke anspraeck*, concludeert inholts* en afwacht des gedaechdens 
comparitie*, sin* secus, 
 
{folio 15 verso}           
proclama*, ende afwacht van een edele gerichte relationem* van 't gene Coepe Wessels den 
olden, sedente judicio*, verhaelt. 
't Gerichte relateert* dat gemelte Coepe Wessels bekant drie van des anleggers* telgen* ofte 
heisters* gehouwen t' hebben. 
 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Jan Sadelaer, heeft vermoge* relation* des gewooren Jan ter 
Pelckwijck d' angepeindete* gerede* goederen van d' huisvrou van Jan ten Drijhuis voor die 
somma van 7½  gulden verteerde kosten, huiden* dato opgebaedet* en daervan die wette* 
gebeden*. 
Obtinuit*. 
 

                                                   
31 met voorbehoud van alle rechtsmiddelen. 
32 hierboven staat nog te lezen: n. exh. (non exhibitum = is niet getoond). Onduidelijk is waarop dit betrekking heeft. 



Dr. Hengel, volmachtiger van Wessel Roosen, gesint* van die weduwe Nachtegaels handelinge 
off submissie*, sin* secus. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van sijn schoonmoeder de weduwe Nachtegael, hebbenden 
den 21e januarij 1665 copiam* ontfangen praesenteerde in tijt landtrechtens te handelen nae 
behooren. 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van Sibrant Jouwersma, alsoo den op huiden* angestelden terminus* 
citationis is voorbijgegaen, soo versochte een edele gerichte novum* terminum novamque* 
citationem tegens jonker Joost Henrick van Asbeeck ten naesten*  
 
{folio 16 recto}            
Wenterswijckschen landtgerichte gelieve an te stellen. 
Obtinuit*. 
 
Dr. Hengel, volmachtiger van den vaendrich Sibrant Jouwersma, repeteert in saecken tegens 
jonker Asbeecke alle voorgaende dienstelijcke handelingen schijn* en bescheit desersijts 
bijgevoecht, en daerop an wedersijden wel gedaene praesentatie maer geene daerop tot dato 
gedaene reele satisfactie* onangesien* oock alle gerichtelijcke en buitengerichtelijcke goetlijcke* 
en rechtlijcke* gedaene interpellatien*.  
Soo versochte een edele gerichte dese soo notoire gelieve t' assumeren*, en daerin selfs recht 
te doen, sunsten* tot kennis van onpartijdigen te stellen. 
Ex* officio Dr. Weddinck, nomine* jonker Asbeeck, versochte propter emergentes causas termini 
prolongationem ad proximam33. 
Ex* officio. Salvis* retroactis, concedeerde* den versochten terminum idemque peremptoris34. 
 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Jan Sadelaer, repeteert tegens Jan Giessinck en Jan Warners, 
vermoge* relatie* van Jan ter Pelckwijck op huiden* citeert*, alle dienstlijcke afgeholdene 
handelingen, en versoeckt conscriptionem* actorum, en diem* collationandi acta an te stellen. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Jan Giessinck  
 
{folio 16 verso}           
en Jan Warners, seidt dat die penningen ingebeurt* worden om d' anleggersche* te betaelen, 
daerom protesteerde van onnodich versoeck. 
Ex* officio. Seidt dat woorde geen sacken vullen maer datter gelt moet wesen, ’t welck die 
verweerders moeten betaelen. 
 
Dr. Weddinck, naemens Wilhelm Volmer, versocht tegens Jan Roosen, bouman* op 
Blankenkoet* en Teube ter Borch op haren penningen pandtkieringe* gedaen hebbende, salva* 
actione domini, pandtsterckinge* t' erkennen. 
't Gerichte erkent pandtsterckinge*. 
 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Lambert Tra, repeteert tegens Arent Giessinck alle voorgaende 
dienstelijcke handelingen en versoeckt daermede die saecke pro* conclusa op en an te neemen. 
ende daerover t' erkennen. 
(in margine: Trae contra Giesinck) 
 
Veneris* 27e januarij 1665.   
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick. 

                                                   
33 wegens opdoemende redenen verlenging van de termijn naar de eerstvolgende zitting 
34 tevens een einddatum 



Ceurnooten* Theodorus Bronckhorst  Paul Kolwagen 
 
Erschenen Berthram Theben, der rechten doctor, caverende* voor sijn huisvrou, moeder en 
mede-erfgenaemen, en heeft hiermede en  
 
{folio 17 recto} 
kraft* deses geconstitueert* en volmachtich gemaekt Theodorum Theben, notarium* publicum, 
om an Rotger Weninck Marie Theben eheluiden* voor een welbetaelde somma geldes te 
cederen*, te transporteren en op te dragen ’t halve bourhoff* voor Borcken gelegen, met sijn 
olde en nieuwe gerechtichheden*, voor vrij alodiael* goedt, gelijck comparants* voorolderen* 't 
selve veele jaeren gepossideert* hebben.  
Daerop met hant*, halm en monde te verlijen* stellende comparant* in cas van evictie35 sijne 
goederen ten onderpande, alles cum promissione rati et indemnisatione caeterisque ordinariis et 
consuetis clausulis, salva deductione ulteriori36. 
 
Martis* 31e januarij 1665.  
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Casper Everts  Theodorus Bronckhorst 
 
Erschenen Roeloff Michelbrinck, als oom ende bloetmombaer* van sijn zallicher broeder Jan op 
Els naergelaetene kinderen, en heeft in qualitate verhaelt de loose* van soodaene obligatie* ad 
........ staende op Teube Eeckinck kraft* deses opgesecht, en daervan per* extractum protocolli 
an gemelte Teube Eeckinck insinuatie* gebeden*. 
Hiervan (sic) 
 
{folio 17 verso} 
Mercurij* 1e februarij 1665 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Casper Everts  Theodorus Bronckhorst 
 
Erschenen Dr. Hengel nomine* proprio, ende repeteerde sijne tegens den heer obercommissaris 
Groenewolt kracht sententie* gedaene anpeindinge* an desselven hoff alhier notoirlijck voor die 
Misterpoorte gelegen, en daervan vermoge* protocols gedaene insinuatien*, voor een somma 
daerbij exprimeert*, voorts tot vervolch van executie wol an gemelten hoff d' eerste opbaedinge* 
hebben gedaen, mits dat hiervan tot verminderinge van kosten voor die twede en derde reise* 
mede nae landtrechte an doctorum Theben als volmachtiger van welgemelte heer 
obercommissaris en Jan Snoeienbosch als gebruicker des hoff die wetten* mogen worden 
gedecerneert*. 
Obtinuit*. 
 
Hiervan Hermen van Basten den 2e februarij deses an handen Dr. Theben die wette* 
geinsinueert* dewelcke om over te senden, die selve heeft angenoomen, als oock an Jan 
Snoeienbosch vrou geinsinueert*. 
 
{folio 18 recto}            
Veneris*37 2e februarij 1665 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
                                                   
35 bij wijze van vrijwaring, voor het geval een ander met betere bewijzen komt 
36 ? met waarachtige belofte en schadelooshouding, en met de gewone verdere clausules, met behoud van 
bovengestelde 
37 moet zijn jovis (donderdag) 2 of veneris (vrijdag) 3 februarij 



Ceurnooten* Derck Brethouwer  Erick Everts 
 

In saecken Geert te Welpshoff ende consorten contra viduam* Borninckhoff, sijn d’acten en 
producten tegens die protocollaire termijnen, ten overstaen beidersijts volmachtiger vlijtich* 
gecollationeert*, en daermede verbotenus* t' accorderen bevonden, en is tot ordeldrager* gestelt 
Erick Evers, de oock den eet van getrouwichheit gepraesteert. 
 
Sabbati* 4e februarij 1665 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff  Casper Everts 
 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Wilhelm Waelien achtervolgens* tegens die weduwe van 
zallicher Jacob Willinck, erholden* verwin* met anpeindinge*, drie opbadingen*, immissie*, 
ruimingen en daervan respectieve exequeerde* wetten*, versocht alsoo geen betaelinge volcht 
mette distractie* te vervaeren*, een dach van verkoop tegens vrijdach den 10e maert an te 
stellen, die biljetten te verveerdigen en hiervan die wette* tegens gemelte weduwe te 
decerneren*. 
Obtinuit*. 
 
{folio 18 verso}            
Dr. Weddinck nomine* proprio, heeft vermoge* relatie* van Jan ter Pelckwijck d'angepeindete* 
gerede* en ongerede goederen van Joost Simmelinck voor die somma van 125 guldens, 
verdient salaris, ter goede reeckeninge, huiden* dato opgebaedet*, en daervan die wette* 
tegens gemelte Joost Simmelinck gebeden*. 
Obtinuit*. 
 
Lunae* 6e februarij 1665 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff  Casper Everts 
 
Dr. Cornelis Smits, volmachtiger van heer oberst Frederick Backer, achtervolgens* vooriger 
proceduir in* executivis tegens Mechtild Brethouwers, weduwe van wijlen Engelbert van Dieren, 
versoeckt instantelijck* dat vermits bij sententie* des edelen hooves van Gelderlandt, op den 23 
januarij naestleden* gepronuntieert* zijnde verklaert geen sufficiente* redenen van oppositie 
voorgebracht en mitsdien bij volmachtigers heer praetendent* een goede executie en bij d' 
opposante daertegen een quade oppositie of pandtkieringe* gedaen te zijn, en dat oversulckx d' 
angevangene executie haeren behoorlijcken voortganck sal gewinnen.  
Gelijck oock tot dien einde d' executoriale brieven an den heer drost* sijn gedespecheert* en 
overgelevert dat nu meer een korten termijn van ophaelinge en distractie* van panden moge 
gedecer- 
 
{folio 19 recto} 
neert*, en die gemelte weduwe van Dieren hiervan ten overvloet die wette* gedaen worden. 
Wordt die distractie* gestelt tegens anstaende maendach sijnde den 13e  februarij deses mitsdat 
hiervan gedaen worde behoorlijcke insinuatie*. 

 
Martis* 7e februarij 1665 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten*  Wilhelm Hertlieff    Casper Everts 
 



Dr. Weddinck, volmachtiger van d' heer obercommissaris Groenewolt, repeteert nochmaels in 
saecken tegens Derck ten Hagen retro quaecunque utiliter acta38 in* puncto contumacie* met 
overmalich* versoeck dat den anlegger* een korten dach van ablegatie* teneinde over die 
jaerige contumacie* en wijders* niet erkent worde, moge gepraefigeert* worden. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van schepen Derck ten Hagen, praevia* generali 
contradictione, persisteerde* bij die recessen* voor desen in die saecke afgeholden, versoeckt 
alnoch* complementum* actorum, en hoc* praevia te decerneeren* als landtrechtens. 
Ex* officio priora*. 
(in margine: schepen ten Hagen contra Groenewolt) 

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van jonker Adriaen van Eerde ten Pleckenpoel, in saecken tegens 
den volmachtiger van sijn vorstelijcke genade den heer prince van Salm, repeteert alle 
afgeholdene 
(in margine: prins von Salm contra jonker Eerde) 
 
{folio 19 verso} 
contumaciale* recessen*, voornaementlijck van naestleden* gerichtsdach, te meer alsoo men 
desersijts in ervaeringe gekoomen dat den vermeinten inbedongenen* reces* naederhant 
ingeschooven soude sijn, in meininge den selven den actis te sullen bijgevoecht worden, dat 
denselven niet angenoomen, sonder van den actis gerejecteert*, en over die saecke alsoo die 
selve ante constitutum terminum collationis39 bij beidersijts gedaene submissie* in staet 
gewesen erkent te worden.  
Ende bij aldien dat doch onvermoetlijck ende tegens rechte den voorschreven reces* ofte 
protestationschrift* hoe ’t geintituleert* mach wesen, mochte verstaen worden den actis behoore 
bijgevoecht te worden, dat volmachtigers praetendent* daertegens dach en tijt nae landtrechte 
om daerop sijn debath te doen moge praefigeert* worden om daerover en wijders* niet als 
alleene dat over die contumaciale* kosten in et post* praefixum terminum collationandi* hierover 
gecauseert* oock mede moge gelett en recht moge gedaen worden. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van sijn vorstelijcke genade den heer prince van Salm, 
hebbende voorleden gerichtsdach ter seeckere begraefnis geweest, en derhalve met consent* 
van d’ overichheit* seecker reces* ingeschickt* en alnu vernemende dat doenmaels* 
verscheiden nieuwicheden voorgevallen zijn, soo wol die selve per* generalia gecontradiceert* 
hebben, persisteerende* alnoch* bij die schriftelijcke protest voor desen afgeholden, met 
versoeck dat alnoch* die tegenparthij mach worden geordineert* t’ antwoorden in gevolge van 
die conclusien in retro* actis genoomen resulteerende jegendeels* vordere* dictata* op huiden* 
impertinenter gedaen, als streckende tot opentholt* van  
 
{folio 20 recto} 
saecke, ende een vergeefs onnodich incident, per generalia*, versoeckende dach van collatie* 
an te stellen. 

 
Ex* officio. Persisteert* gelijckvals* bij sijn vooriges, en dat niet wijders* als over die rejectie* van 
het vermeinte protestationschrift* en ’t gene soo post* praefixum terminum collationandi* 
gepasseert is, sal erkendt worden addendo* dat volmachtiger ex* officio praepostere* en tegens 
beter weten van oppentholt* doleert*.  
Alsoo men desersijts den dach van collatie* gerespicieert* oock willich* en bereit was, dat 
d’acten mochten geablegeert* worden, en dat parthij advers* niet alleen in* mora contumaciae 
gebleven, sonder oock tegen stijl en rechten die saecke met nieuwe schriftuiren heeft soecken t’ 

                                                   
38 welke voorheen nuttige akten dan ook 
39 voor de vastgestelde termijn van vergelijking 



ambroljeren* en op te holden versoeckende oversulckx dat daerop en wijders* niet moge recht 
gedaen worden, om sulckx voorgegaen zijnde, wijders* te doen en t’ erkennen als nae rechte 
bevonden sal worden te behooren. 
Ex* officio Dr. Theben, sechte behalvens dat ex* actis incompletis geen recht kan gedaen, dat 
het protestationschrift* sij gefundeert op goede redene daer bij ervindelijck, inhaereerde* 
oversulckx sijn voorige reces* en liets daerbij bewenden*, om andere in dictaten* niet te 
verhinderen. 
Ex* officio. Priora* en versoeckt sijn praetendent* booven recht en landtrechte en ultra casum 
submissum40 niet te beswaeren. 
Ex* officio Dr Theben, similiter* priora*, refererende* sich tot die conclusien van die retroacten* 
en den inholt* van d’ overgegevene protestationschrift*, 
 
{folio 20 verso} 
Ex* officio. Seidt dat niet op het protestationschrift*, sonder* op ’t gene waerover nu 
gesubmitteert* wordt, moet gelet worden daertoe alle voorgaende handelinge insisterende*. 
Ex* officio Theben, acht jegendeels* onnodige dicenten* geen vorders* beantwoordens 
weerdich, en persisteerde* daermede bij sijn vooriges. 
Ex* officio. Inhaereert* gelijckvals* prioribus*. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van sijn vorstelijcke genade den heer prince van Salm tegens d’ heer 
graeff en vrijheeren van Vehlen in* puncto condictionis indebiti, hebbende van ’t eene jaer in ’t 
ander jegendeels* contumaciam* accuseert* in* non quadruplicando en deurgaents versocht in 
contumaciam* versteecken* t’ holden van vorder inbrengen, soo wol noch als voor die protesten 
en bedingen* daerover geformeert omni* meliori modo geinsisteert* hebben, met versoeck dat d’ 
acten mogen gecompleert, usque* conscriptis, dach van collatie* angestelt worden. 
(in margine: Salm contra Vehlen in* puncto condictionis indebiti) 

 
Dr. Theben, volmachtiger van d’ obercommissaris Groenewolt contra den heer borchert Joost 
van Welevelt tot den Diepenbroeck, repeteert alle voorige retroacten* in* puncto liquidationis 
primi* anni, en versochte dat conscriptis iam actis, brevis terminus ad collationandum41 moge 
worden angestelt. 
Similiter* in* puncto liquidationis secundi* anni. 
(in margine: Welevelt contra Groenewolt in* puncto liquidationis primi* anni. Similiter* in puncto 
secundi anni)   
 
{folio 21 recto} 
Dr. Theben, volmachtiger van Hermen Storm, overgaff realiter tegens Henrick ten Broeck in* 
puncto ususfructus* een antwoort cum* annexis sub A et B, badt* inholts*. 
Ex* officio Henrick ten Broeck, petit* copiam*. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van Hermen Storm contra Henrick ten Broeck in puncto van 
reeckeninge, overgaff een antwoort, badt* inholts*. 
Ex* officio Dr. Hengel, salvis* prioribus in retroactis* badt* der antwoort copij en tijt 
landtrechtens. 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van Jan Koninck alias Katten, repeteert tegens Claes Raven ende sijn 
soon die voor desen gedaene bedingen* van contumacie* en contendeerde* nu meer in gevolge 
vandien tot versteck*. 

                                                   
40 boven de overgegeven zaak, buiten onderhavige zaak 
41 omdat de akten reeds geschreven zijn,  een korte termijn van vergelijking 



Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger Raeven, overgaff sijn schriftuir vel* quasi versoeckende 
terminum* mundandi, badt* inholts*. 

 
Dr. Hengel nomine* proprio, overgaff realiter die voor desen inbedongene* declaratie*, soo men 
op hoope van accomodatie*, maer tevergeefs tot noch toe hadde ingeholden, versochte dat d’ 
inbedongene* sententie* en gerichtsreeckeninge daerbij gevoecht, demnechst* copia* 
verveerdicht, en doctori Theben als 

 
{folio 21 verso} 
volmachtiger van d’heer commissaris Groenewolt, ten naesten* gerichte post* insinuationem 
terminus* ad diminuendum daerop moge decerneert* worden. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van den heer overste commissaris Groenewolt, versochte 
dat geene wijdere* kosten mogen gedaen worden, alsoo volmachtigers praetendent* willich is 
alles af te maecken in der goede. 
Ex* officio. Seidt die goetlijcke* afmaekinge ante* sententiam bereits* voorgebracht, maer noch 
ter tijt geen geldt daerop gevolcht te zijn, badt* daerom gelijck te vooren, en als landtrechtens 
ongeacht jegendeels* ongerijmt protest, sijnde Dr. Hengel niet onwillich alle uir t’ accorderen, 
wanneer hij maer gelt siedt. 

 
Frits Raebelinck, volmachtiger van sijn schoonmoeder Gisella Korten weduwe van zalliger 
Johanne Wisselinck, repeteert ende inhaereert* sijne menichvoldige tegens Derck ten Hagen 
afgeholdene contumaciale* bedingen*, ende alsoo die saecke een geruimen tijt met bloote 
dicenten* ende uitfluchten is opgeholden, soo versocht men nu eindelijck, dat tegens den selven 
in contumaciam* nil* debite 
(in margine: die weduwe zalliger heer landtschrijver Wisselinck contra Schepen ten Hagen) 
 
{folio 22 recto} 
agentem neque respondentem42 ten profijte als landtrechtens mooge gedecerneert*, en 
proclama* erkent worden. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van schepen Derck ten Hagen, verwacht sijn praetendent* 
eerstdaeges, om te doen nae behooren. 
Ex* officio. Jegendeels* nude dicenten* ongeacht, verblijft bij sijn gedaene versoeck, d’ 
expensis* 
protestando. 

 
Frits Raebelinck, volmachtiger van Gerrit Willemsen, versocht uit kracht angelechten* arresten* 
# voor 28 ryxdaler aftreckende bewijslijck solutum* # an seeckere penningen onder d’ heer 
pastor Verschage berustende, en Lambert Aelberts, borger tot Doetichem toestendich, citation*, 
om te sien en hooren dat het angelechte arrest* gejustificeert*, en daertoe korten tijt an te 
stellen. 
Terminus* 14 daege nae insinuatie*. 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van d’erfgenaemen van zalliger Helderberch, repeteert die voor desen 
tegens lieutenant Stump gedaene anspraeck*, en desselven confessie*, en overmits tot dato 
geen betaelinge noch terminus* solvendi van hem gedaegde daerop gevolcht is, soo versochte 
een edele gerichte in contumaciam* tegens gemelte lieutenant gelieve erkennen wat rechtens, 
off door onpartijdigen in contumaciam* hierover erkennen laeten. 
 
{folio 22 verso} 

                                                   
42 niet schuldig door handeling noch door antwoord 



Mercurij* 8e februarij 1665 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Derck Brethouwer  Jan Nachtegael  Erick Everts 

 
Erschenen Hermen Ruessinck, die beloofde onder verbant* sijner goederen, d’ halfscheit* van 
35 daler Cleefs, ende een paer hoender soo hij uit kraft* van obligatie* in dato den 22e februarij 
1664 gepasseert schuldich is van nu over ses weecken an Johan ten Gildehuis onfeilbaer te 
betaelen, sub* poena paratae* executionis. 

 
Erschenen Henrick Haertman, die bekande oprechter schult schuldich te zijn wegens resterende 
pachtgelt an Jan ten Bengevoort en Jan Haevekes die somma van 27 guldens en 25 guldens 
anderhalven stuiver, geloofde die selve sommen an respectieve voornoemde persoonen 
onfeilbaer anstaende St. Johannes* deses jaers te betaelen, onder verbant* sijner gerede* ende 
ongerede goederen, om in cas* van misbetaelinge die reele en parate* executie submitterende*. 

 
Dr. Roller, volmachtiger van sijn swaeger Henrick van Basten, inhaereert* tegens Derck ten 
Vildeken sijn voor desen afgeholdene contumaciaele* recessen*,  
 
{folio 23 recto} 
en dewijl men verstaet dat ex* post een waegen ofte drie vol exceptien* op den naem van Dr. 
Kelfken sijn ingeschooven, wol salvis* retroactis in* puncto contumaciae* visie* en copie 
versocht hebben, soo nochtans, dat ondertusschen d’ acten mogen conscribeert* worden, alsoo 
men niet van meeninge is zich wijders* in te laeten, als naer voorgaende refusie* van kosten. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Dr. Kelfken, secht dat die geexhibeerde* exceptien* in 
rechten ten eenemael gefundeert zijn, uitwijsens het exceptionele bericht achtende oversulckx 
onnodich op jegendeels* schimpige* voorstellingen wijders* t’ antwoorden en noopende die 
gepraetendeerde* kosten refereert men sich gelijckvals* tot die voorschreven schriftuir. 
Ex* officio Roller priora*. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van sijn vorstelijcke genade den heer prince van Salm contra die 
respectieve graeff en vrijheren van Vehlen in puncto van den vijfjaeren vermeinten achterstand 
van renthe, versochte alnoch* salvis* retroactis* op de ingedienden schriftelijcke reces* 
handelinge, sin* secus. 
Ex* officio Dr. Roller, volmachtiger van die respectieve graeff en vrijheren van Vehlen, seidt dat 
in die saecke niet meer staet t’ handelen, als alleen an den edele hoove te berichten, dat den 
dach van distractie* bij een edele gerichte wettelijck is angestelt geweest, en gesint* tot dien 
fine* noch als voor die voor desen versochte copie. 
Ex* officio Theben, verbleeff allegatis in contrarium non obstantibus43, bij sijn vooriges. 
Similiter* in* puncto d’ annis* 1644 et 1645. 
 
{folio 23 verso} 
Dr. Theben, volmachtiger van die weduwe ende erfgenaemen van zalliger voocht* Grotenhuis, 
versocht van Wilhelm Sibers op junchst* begangene contumacie* sijn beter recht in te brengen, 
sin* secus. 
Non comparuit*. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van Lucas Ophuis, versocht van Jan Brunsinck op junchst* 
begangene contumacie* sijn beter recht in te brengen, sin* secus. 
Non comparuit*. 

                                                   
43 ondanks bewijzen van het tegendeel 



 
Dr. Roller, volmachtiger van Jan schulte ten Borninckhoff, inhaereert* tegens Hendersken 
Sonderloo, weduwe Borninckhoff, sijn voor desen afgeholdene contumaciale* reces*, 
versoeckende dat die saecke pro* conclusa moge worden op en angenoomen worden. 
Ex* officio Dr. Hengel, volmachtiger van Hendersken Sonderloo, weduwe Borninckhoff, seidt 
naer voorgaende diligentie* aldereerst naestleden* maendach copiam* van jegendeels* materie, 
en op huiden* van het daerbij gevoechde document ontfangen t’ hebben.  
Praesenteerde daerop te dienen nae landtrechte en intra terminum quidem44. 
Ex* officio Dr. Roller priora*. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van die weduwe ende erfgenaemen Grotenhuis cum suis tegens den 
heer  
van der Empel, alsoo die saecke met quadruplijcque* naeckt en bloot volschreven en desersijts 
submitteert* 
(in margine: heer ter Empel contra die weduwe ende erfgenaemen Grootenhuis, sampt* 
consorten) 
 
{folio 24 recto} 
is, versochte van jegendeel* gelijckvals* te submitteren*. 
Ex* officio Dr. Hengel, badt* van jegendeels* ingebrachte quadruplijcque*, soo noch als vooren, 
copiam* ofte ten weinichsten visie*, om daerop ten naesten* gelijckvals* te submitteren*. 
Ex* officio Theben, refereert sich ten landtrechte, met protest daer van niet te willen afwijcken. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van die weduwe en erfgenaemen Grotenhuis tegens Wilhelm Hopman 
of desselven intervenient*, den heer van der Empel, versochte alnoch* copiam* van ‘t 
ingediende, om daerop te dienen in termino landtrechtens. 
Ex* officio Dr. Hengel, repeteert sijn overgegevene schriftuir en desselven contenue*, daerbij 
persisterende*. 
(in margine: weduwe en erfgenaemen Grootenhuis contra Wilhelm Hoopman) 

 
Dr. Roller, volmachtiger van die kerckmeesters tot Aelten, gesint* van Henrick ten Broecke 
handelinge.  
Ex* officio Dr. Theben, versochte van het ingebrachte ofte overgegevene schriftuir, copiam*, om 
daerop te doen nae behooren. 
(in margine: kerckmeesters tot Aelten contra Henrick ten Broeck) 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van die weduwe van zalliger pastore Loddero, repeteert sijne voor 
desen tegens Hermen Hesselinck exhibeerde* schriftelijck anspraeck* ende alle daerop 
afgeholdene bedingen* van contumacie*, voorts citationem* ad* reassumendum den 7e februarij 
vermoge* protocols an Hesselinck insinueert*, afwacht demnechst* nochmaels handelinge, sin* 
secus, badt* die saecke pro* conclusa op en an te neemen. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Hermen Hesselinck, 
 
{folio 24 verso} 
secht dese saecke met sijn praetendent* te willen communiceren, en alsdan in tijt landtrechtens 
te doen wat rechtens. 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van Jan ten Bengevoort, sprack an met rechte Derck schulte 
Welscher, vermoge* des voochts* relatie* op huiden* citeert*, voor die somma van 9 guldens, 

                                                   
44 en zeker binnen de termijn 



heerkoomende* en resterende van eenich gekoft* holt. Gesint* totale voldoeninge en des 
gedaechdens erschijnis, sinsecus*, proclama*. 
‘t Gerichte erkent proclama*. 
Proclamatur* non comparuit*. 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van Beeltjen Rallen, inbedincht* tegens die provisooren* des gasthuis 
tot Boeckholt, replicam* cum annexis, badt* inholts*. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van die gasthuismeesteren, petit* copiam*. 
(in margine: Beeltjen Rallen contra de gasthuijsmeesteren tot Boeckholt) 

 
Dr. Stump, uit den naeme van den amptman* Jan Reiner Dijckman, versocht op die gedaene 
anspraeck* tegens Erick Everts, behoorlijcke handelinge ofte antwoort, sin* secus. 
Ex* officio Dr. Hengel, volmachtiger van Erick Everts, inbedinchde* een antwoort in* exceptivis 
als sunsten*, badt* inholts*. 
Ex* officio Dr. Stump, petit* van d’ inbedongene* antwoort 
 
{folio 25 recto} 
copiam*, et terminum* landtrechtens. 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van Geert van Lent, sprack an met rechte Geesken Kuipers, weduwe 
van zalliger Arent Bremer, op huiden* vermoge* schriftelijcke relatie* des ondervoochts* 
geciteert* zijnde, voor die somma van 17 daler luit* obligatie* met den interesse* à* tempore 
morae, aftreckende bewijslijck solutum*, gesint* betaelinge met refusie* van kosten en des 
gedaechden erschijnis, sin* secus, proclama*. 
‘t Gerichte erkent proclama*. 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van Berent Seinhorst, repeteert in saecken tegens Teube Eeckinck alle 
voorgaende dienstelijcke handelingen en compellen* stellende die selve daerom pro* ut jacet tot 
decisie* van onpartijdigen nisi protestando et petendo uti in actis45. 
Ex* officio Dr. Theben, persisteerde* bij sijn exhibeerden* schriftelijcken reces* badt* als daerbij. 
Ex* officio. Versochte daervan soo ijts ingekoomen, salvis* prioribus, copie. 
(in margine: Seinhorst contra Eeckinck) 

 
Dr. Roller, volmachtiger van Geert Welpshoff, inhaereerde* tegens Wilhelm Eppinck, genant 
Rosier sijn voor desen afgeholdene contumaciale* recessen*, versoeckende dat die saecke pro* 
conclusa moge op- ende angenoomen worden. 
(in margine: Welphoff contra Eppinck in* puncto injuriae)    
 
Ex* officio Dr. Hengel, volmachtiger van Wilhelm Eppinck, hebbende voor weinig daegen van 
jegendeels* groote materie en veelvoldige daerbij appliceerde* documenten copiam* 
 
{folio 25 verso} 
ontfangen tot welcker refutatie* oock eenich bewijs van nooden heeft, praesenteert daerom ex 
tempore habitae copiae46, waervan dimensie* wordt gemaeckt, te dienen nae landtrechte. 

 
Dr. Roller, nomine* proprio, heeft in gevolch van gedaene anpeindinge* op huiden* opbadinge* 
gedaen, an de vruchten* op de goederen Grootenhuis, Benninck en Alersstede, met versoeck 

                                                   
45 onder protest en eisend zoals in de akten 
46 onvoorbereid door te ontvangen copie 



dat hiervan die wette* an den welgeboren heer Johan Hermen vrijheere van Diepenbroeck, heer 
tot Empel moge gedaen worden. 
Obtinuit*. 

 
Jovis* 9e februarij 1665 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick. 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff relator*  Casper Everts. 

 
Erschenen Margaretha Smits, weduwe van zalliger Hermen Nachtegael, geassisteert met 
Wilhelm Hertlieff, haerer tot deser saecken erkoren en toegelaeten mombaer*, en heeft in 
saecken tegens Wessel Roose alle haere goederen gerichtelijck verbonden pro* litium expensis, 
damnis interesse, en saementlijck de non conveniendo alibi et prosequendo litem47, en daerop 
hanttastinge* gedaen met versoeck dat die copie van deze cautie* den processe* moge 
bijgevoecht worden. 
 
{folio 26 recto} 
Jovis* 9e februarij 1665 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick. 
Ceurnooten* Rotger Poelhuis  Lambert Tra 

 
Erschenen Dr. Theben, volmachtiger van jonker Adriaen van Eerde ten Pleckenpoel, in saecken  
tegens Wessel ter Stege, versochte van den ordeldrager* Hermen van Basten bijbrenginch* van 
proces*, en dienvolgens publicatie* van sententie*.  
Ex* officio Dr. Hengel, volmachtiger van Wessel ter Stege, versochte similiter*. 
Ende is die sententie* den processe* ingeslooten door Hermen van Basten ingebracht en 
sententie* publiceert worden. 
Ex* officio Dr. Hengel, versochte copie. 
Ex* officio Dr. Theben, similiter* petit* copiam*, en dat in tijt landtrechtens op d’ overgegevene 
mach worden gediminueert*, om taxe* van onpartijdigen t’ hebben, versoeckende vorders* 
copiam* van verscheiden overgegevene materien en daerbij gevoechde bewijsstucken om 
daertegens nae ontfanck van copie t’ handelen in tijt landtrechtens. 
Ex* officio Dr. Hengel, refereert sich desen angaende tot die op huiden* pronuntieerde* 
sententie*, welcke men noopende het punct van diminutie* willich is te pareren*, ende angaende 
‘t gene jegendeel* is operlecht, versocht volmachtiger gelijckvallige paritie*, 
(in margine: jonker Eerde contra Wessel ter Stege) 
 
{folio 26 verso} 
secundum tenorem promulgati decreti48. 

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Geert Huininck, afwacht van Geert op Bijvanck op junchst* 
begangene contumacie* sijn beter recht in te brengen, sin* secus, den selven der anspraeck* 
vellich* t’ erklaeren. 
Non comparuit*. 

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Abraham Walien, repeteert nochmaels tegens Jan Warners alle 
afgeholdene contumaciaele* recessen*, daerbij nochmaels persisterende*. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Jan Warners, secht tot dato geen copie ontfangen t’ 
hebben, praesenteerde ea* habita, te dienen nae behooren. 

                                                   
47 over niet elders te moeten dagvaarden en het proces te moeten vervolgen 
48 overeenkomstig de inhoud van het afgekondigde decreet 



Ex* officio. Seidt dat jegendeel* daermede die saecke in* infinitum niet kan opholden. 
Ex* officio Theben priora*. 

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Mechteld ten Damkotte, sprack an met rechte Coepe Wenninck, 
op Wesselsstede, vermoge* relation* van Jan ter Pelckwijck geciteert*, om t’ hebben betaelinge 
van hondert daler capitael, neffens* drie jaer interesse*, gesint* betaelinge ende afwacht des 
gedaechden comparitie*, sin* secus, versochte tegens denselven proclama* te decerneren*. 
‘t Gerichte erkent proclama*. 
Ex* officio. Coepe Wessel neemt sijn 14 daege. 
 
{folio 27 recto} 
Erschenen Tonnis Beerninck, die bekande oprechter wettelijcker schult schuldich te zijn an Jan 
ten Bengevoort die somma van tweendartich gulden ende beloofde die selver tegens anstaende 
Jacobi* met rogge met den stroo te betaelen, onder verbant* van sijn persoon en goederen, en 
poene* van parate* ende reele executie. 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van den vaendrich Sibrant Jouwersma, repeteert in saecken tegens 
jonker Asbeecke alle voorgaende dienstelijcke handelingen en bedingen* van contumacie* op 
welcke alsoo noch geen betaelinge gevolcht is.  
Soo versocht volmachtiger dat op soodaene klaere naeckte en gerichtelijcke willekeur*, 
daermede dese saecke in* infinitum niet moge worden geprotraheert* eenmael rechtlijcke* 
decisie* bij onpartijdigen moge gedaen, d’acta geconscribeert*, en dach van collatie* angestelt 
worden. 
‘t Gerichte stelt terminum* tegens anstaende maendach over 14 daegen, sijnden den (sic) 

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Lambert Trae, repeteert nochmaels tegens Arent Giessinck 
alle voorgaende afgeholdene handelinge, en alsoo daertegen geen rechtelijcke tegenweer 

gedaen of gedaen kan worden, en d’ eene contumacie* op d’ ander gecumuleert wort, wil men 

die saecke tot kennis van onpartijdigen gestelt, conscriptie* van acten en dach van collatie* 

versocht hebben. 

(in margine: Trae contra Giesinck) 
 
{folio 27 verso} 
Dr. Hengel, volmachtiger van den vaendrich Sibrant Jouwersma, repeteert tegens jonker 
Asbeecke sijn erholdene* schriftelijcke citatie* en daervan vermoge* relatie* Jan ter Pelckwijcks 
gedaene insinuatie*, inbedinchde* demnechst* een schriftelijcke anspraeck*, cum* annexo 
documento, concludeerde en versochte inholts*. 
Ex* officio Dr. Weddinck, volmachtiger van jonker Asbeecke, versochte salvis* quibuscunque 
copij en tijt. 

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Jan Sadelaer, heeft vermoge* relation* des geswooren Jan ter 
Pelckwijck d’ angepeindete* gerede* ende ongerede goederen van Geert Lemnesch, voor 10 
guldens verteerde kosten, huiden* dato opgebaedet* en daervan die wette* tegens gemelte 
Geert Lemnesch gebeden*. 
Obtinuit*. 

 



Dr. Theben, volmachtiger van sijn schoonmoeder die weduwe Nachtegaels, tegens Wessel 
Roosen, hebbende op huiden* cautionem* gepraesteert pro* litium expensis, damnis et 
interesse ende de non conveniendo alibi, alsmede de prosequendo litem49, versochte similiter* 
van den verweerder cautionem* pro* judicato et litium expensis te praesteren om hoc* praevio, 
in die saecke vorders* gedaen te worden als landtrechtens. 
Ex* officio Dr. Hengel, volmachtiger Wessel Roosen, badt* deses reseccus* afschrift en versocht 
als in* passibus utilibus, als voor desen. 
 
{folio 28 recto} 
Dr. Hengel, volmachtiger van Berent Woestenesch ofte Dunnewijck, repeteert in saecken tegens 

Henrick Gellinck, sijn erholdene* twevoldige wetten* citatien*, en daervan gedaene insinuatien* 

ex* lege diffamari voorts alle contumaciaele* bedingen* tegens denselven Gellinck ten fijne* hij 

sijn gejactiteert* recht wegens ‘t hoffgoedt Dunnewijck mochte hebben te proponeren*, voor 

desen afgeholden overmits averst* hij tot dato in gebreck is gebleven die selve actie formelick t’ 

institueren*.  

Soo versochte volmachtiger dat op het overgegevene intendit* cum* annexis in contumaciam* 
moge worden erkent en den diffamant* een eeuwich stilswijgen imponeert* worden, 
versoeckende tot dien einde dach van collatie* an te stellen. 
Terminus* tegens anstaende maendach over 14 daegen, sijnde den 
(in margine: Woestenesch contra Gellinck) 

 
Erschenen Wijntjen ter Sijpe ende bericht wordende dat Griete Struckers sekere actie tegens 
comparant* solde praetenderen* wegens procreatie* van een kindt dede deselve actie in ‘t 
minste niet gestant, ende heeft sich oversulx tegens haer bij desen rechtens gepraesentiert met 
versoeck dat hijrvan an haer per* extractum prothocolli insinuatie* moghe gedaen worden. 
Obtinuit*. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van Jan Warners, hebbende voor desen naest erholden* verloff 
tegens sijn schoonmoeder Walien seecker anspraeck* gedaen ende alsoo de saecke een 
tijtlanck is blijven liggen ende allnu gereassumeert* versocht comparie* ende handelonge, sin* 
secus. 
Ex* officio Dr. Weddinck, volmachtiger van de weduwe 
 
{folio 28 verso} 
Walien alsoo dese saecke een tijtlanck in stilstant gedaen, versochte tijt om de voorighe stucken 
te revideren* ende te doen wat recht is alsmede van den anlegger* behoirlicke caution* te 
praesteren. 
Ex* officio. Sal sijn principael* sulx bekent maecken. 

 

                                                   
49 over niet elders te moeten dagvaarden, alsmede het proces te moeten vervolgen 



Jan ter Pelwick spraeck an mit rechte Hermen Derxen op Brasstede vermoeghe* relation* van 
Abram Peters geciteert* om te hebben betalonghe van 14 scepel boeckweijte afwachtet des 
gedaechden comparitie*, sin* secus, proclama*. 
‘t Gerichte erkent proclama*. 

Proclamatus* non comparuit*. 
 

Dr. Theben, volmachtiger van sijn forstelijcke genade de heer prins van Salm in saecken tegens 
de respectieve graven ende frijheeren van Vhelen in* puncto liquidationis, inherierende* alle 
vorige 
acten ende actitaten, versochte dienvolgentz allnoch* reele handelongh, sin* secus, 
contendeerde* ten proufijte als lantrechtens. 
Similiter* in* puncto expensarum. 
Ex* officio Dr. Roller, protesteerde voor allnoch* geen copie van ijegendeells* ingeven 
ontfanghen 
te hebben, colligeerde* oversulx terminum* à* die habitae copiae. 
(in margine: Vehlen contra Salm in* puncto liquidationis) 
 
{folio 29 recto} 
Tonnis Beerninck inhaererende* de voor desen afgeholden recessen*, versockt nu meer 
in saecken tegens Geert Herbertz ende Berent Leuckinck in qualitate als gildemeijsters der 
buerscap Medehoe50 conscriptis iam dudum actis terminum collationandi et ablegandi51 aen te 
stellen. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Geert Herbertz ende Berent Leuckinck qualitate qua, 
versocht alnoch* gelijck op de voorgaende gerichtzdaeghen medegedaen iss conscriptionem 
omnium actorum52 nae de laeste sententie* gepasseert om habita* eorum copia te doen als 
lantrechtens. 
Ex* officio Beerninck, verblijfft bij sijn gedaene versoeck ende dewijl parthij advers* dese saeck 
onder praeteckts van geen copij te connen bekoomen in* infinitum soeckt te protraheren*, 
protesteerde wel uijtdrucklick de* inutilibus expensis. 
Ex* officio Dr. Theben. Praevia* contradictione verbleeff bij sijn vooriges. 
Ex* officio Beerninck similiter*. 
(in margine: Beerninck contra die van Medehoo) 

 
Fritz Rabelinck, uijtten naem van Arnolt Coenen, heeft de vermoegens* relatie* des gesworenen 
Abram Peters angepeijndete* gerede* ende ongerede goederen van Hendrick ten Kreil voor 
vijfften halven daler verschenen lantpacht sampt* scaden mit recht huiden* dato opgebaedet* 
ende daervan de wette* tegens gemelten Kreijl gebeden*. 
Obtinuit*. 
 
{folio 29 verso} 
Johannes Wolff, volmachtiger van Jan Warners, repeteert tegens Jan Craenen sijn voor desen 
gedaene contumaciaele* bedingen*, afwacht nochmaels van sijn inbedongene* nootdruft* reele 
exhibitie*, sunsten* contendeert* noch als vooren tot versteck*, et si quid agatur, petit copiam53. 

                                                   
50 zie voetnoot op folio 12 verso 
51 voor de allang onderschreven akten een termijn van verzamelen en wegzenden 
52 onderschrijven van alle akten 
53 en indien iets hiertegen wordt ingebracht, verzoekt hij een afschrift 



Ex* officio Dr. Hengel, volmachtiger van Jan Craenen, repeteert tegens Jan Warners alle 
desersijts gedaene compellen* ende gesinnen* van cautie*, welcke overmits die noch ter tijt nec 
per realem, nec personalem fideiussionem54 niet gepraesteert is, immers* niet met die vage en 
indeterminate* nominatie sijner goederen, daer hij niet bewijsen kan hem iets ratione 
haereditatis paternae55 geaddivideert* te sijn, off eenich immobel* parceel kan nomineren, maer 
dienthalven met sijn schoonmoeder en Waelien in lite* is.  
Soo versochte volmachtiger, dat parthij advers* in desen den rechten sal hebben genoch, 
immers* ende in allen gevalle praesteren ende effective leisten*, ’t gene landtrechtens, qua 
praestita cautione, ne judicium et judicatum elusorium56 geleist* zijnde, sal men desersijts 
wijders* doen wat rechtens, et protestatione hac salva57, praesenteert men ten eersten dach 
sijne nootdruft* cum* annexis soo men alhier een edele gerichte vertoont, realiter te exhiberen*. 
Dr. Hengel, volmachtiger van den heer commandeur Frenck, inbedincht* tegens Jan 
Lammerdinck woonende in Hijnck sijn spijcker, vermoge* 
 
{folio 30 recto} 
relation* Jan ter Pelckwijck op huiden* geciteert*, een schriftelijcke anspraeck* cum* annexis, 
concludeerde inholts*. 
Ex* officio Dr. Weddinck naemens Jan Lammerdinck, versochte salvis* quibuscunque afschrift. 
(in margine: Frenck contra Lammerdinck)  
 
Everwijn Wassenberch, voocht* tot Wenterswijck, remonstreert* dat hem vreemt voorkompt, dat 
het gerichte op den 26e januarij laestleden bij decreet geordonneert heeft, datz remonstrants* 
ondervoochden* hem remonstrant* peinden* solden, off hij solde Jan Warners contenteren* daer 
nochtans remonstrant* geene schult gestendich* is an Jan Warners, waerover hij pandtkeringe* 
gedaen heeft gelijck hij noch doet. 
Met versoeck dat niet moge vorders* geattenteert* worden, voor ende alleer tusschen 
peindinge* en pandtkieringe* bij onpartijdige rechtsgeleerden erkent sij, en dat remonstrants* 
junchst* overgeleide protest en reden van pandtkieringe* met d' acten tegelijck overgesandt 
worden, om daeruit t' oordelen, off ijmant speciale volmacht en instructie gehadt hebbe, om voor 
remonstrant* off op remonstrants* gevaer en kosten tegens Jan Warners te procederen, hiertoe 
omni* meliori modo contenderende* met expresse* protest soo den remonstrant* weder recht 
daerbooven koompt te wedervaren dat hij daerover an hooger overichheit* sal hebben te 
klaegen, salvis* ulterioribus. 
Ex* officio  Jan Warners,  versochte copie. 
 
{folio 30 verso} 
Dr. Hengel, volmachtiger van Jan Wesselinck en Wilhelm Raesfelt tegens Aelbert en Marie ten 
Broeck, repeteert kortheitshalven sijne afgeholdene recessen*, en daerbij naer inholt der 
veelvoldigen dictaten*, gedaene compellen*, inhaereert* denselven omni* meliori modo, en 
submitteert* en versocht noch als in suis punctis et membris58 voor desen gebeden*. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Marrie ten Broeck, sachte alnoch* geen copiam* van 
jegendeels* stucken ontfangen t' hebben, praesenteerde derhalven alnoch* gelijck in voorigen 
actis. 
Ex* officio. Seidt dat Marrie ten Broeck haer selven heeft te imputeren*, dat sij tot dato geen 
copie hebbe ontfangen, konnende door dusdaene ongerijmde voorwerpselen het desersijts 
gedaene petitum* niet worden verweigert, temeer dewijl die volmachten, waerop parthij advers* 

                                                   
54 noch door hemzelf , noch een rechtsgemachtigd persoon 
55 als portie van het vaderlijk erfdeel 
56 met deze gepresteerde borgstelling, en dat niet een misleidend vonnis en gerechtshof 
57 met het hier voorbehouden protest 
58 ? in zijn punten en leden (zinnen) 



urgeert*, geen groote copij vereischen sijnde maer 4 à vijff regulen, versoeckt men derhalve dat 
in desen ad amputandos litis sumptus59, bij decreet van desen edele gerichte ofte door advijs 
van onpartijdigen hierin mach worden verstaen als rechtens, cum* protestatione de expensis*. 
Ex* officio Dr. Theben, voorbeholdens 't recht wegens die vermeinte volmachten ofte cessien*, 
kan sich nergens toe wijders* inlaeten, nisi habita prius eorum copia60. 
 
{folio 31 recto} 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Joris Innis, coopman tot Zutphen, hebbende teste protocollo* op 
die goederen van Anna Croesen, weduwe van zallicher Jan Volmer arrest* erholden*, en 
daervan volgens relatie*, die wette* an den volmachtiger in loco*, en d' insinuatie* an jonker 
Maercolff en Wilhelm Volmer als onderhebbers* van eenige penningen laeten doen, alsmede 
haer edele hier te lande gearriveert sijnde, sulckx bekent gemaeckt ende die reeckeninge 
overgelancht*, die daerop beloofde satisfactie* te willen doen, en alles in der goede met 
comparants* praetendent* af te maecken, waervan alsoo sij in gebreck gebleven.  
Versocht comparant* nieuwe citatie*, waerbij voornoemde weduwe ad* reassumendam litem 
moge geciteert* worden, om te sien en hooren, dat het angevangen arrest* en die justificatie* 
van dien geprosequeert* worden, bij onstentenis, dat tegens haer in contumaciam* vervaeren*, 
en tot executie van die gearresteerde goederen ende penningen sal gebeden* worden. 
Obtinuit*, en wort terminus* vandaege over een maent angestelt. 

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Jan Bloemeries, heeft vermoge* relation* van Abraham Peters 
d' angepeindete* gerede* en ongerede goederen, van Berent Woestenesch, kraft* verwin*, voor 
die somma bij anspraeck* expresseert* huiden* dato opgebaedet*, en daervan die wette* 
gebeden*. 
Obtinuit*. 
 
{folio 31 verso} 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Jan Vardinck, heeft vermoge* relation* van Abraham Peters d' 
angepeindete* gerede* ende ongerede goederen van Jan Wijnen, voor die somma van 21 
guldens verdient loon, huiden* dato opgebadet*, en daervan die wette* tegens gemelte Jan 
Wijnen gebeden*. 
Obtinuit*. 

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Jan Willinck, repeteert tegens Coepe Wenninck op 
Wesselsstede d' overgegevene anspraeck* en versoeckt denselven volgens sijn eigen 
bekentenis totz vergoedinge van d' afgehouwene boomen, ende geledenen schaede te 
condemneren*. 

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Jan Woordes, afwacht van Wessel Hinckamp handelinge. 
Ex* officio Dr. Smits, volmachtiger van Wessel ten Hinckamp, versochte alnoch* der 
anspraecken* copij, om alsdan ten naesten* gerichte te doen en te handelen nae behooren. 

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Joost Simmelinck, afwacht van Wessel Hinckamp handelinge, 
sin* secus. 
Ex* officio Dr. Smits, volmachtiger van Wessel ten Hinckamp, gesint* van Joost Simmelinck 
eerst en voor all genoechsaeme cautie*. 
 
{folio 32 recto} 

                                                   
59 de uitgaven tot stoppen/beperken van het proces 
60 als hij niet eerder een kopie van hen heeft 



pro* litium expensis, sullende comparant* ea* praevia sich naeder laeten verneemen*. 
 
Dr. Smits, volmachtiger van Berent ten Woestenesch in saecken tegens Coepe Wessels, 
accuseerde* nochmaels contumaciam* partis adversae non praestatis cautionem pro litium 
expensis61, versoeckende dat ea* attenta d' acten geconscribeert* en over dit punct met advijs 
van rechtsgeleerden mach erkent worden. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Coepe Wessels, praesenteerde te doen wat 
landtrechtens. 
Ex* officio priora*. 
 
Veneris* 10 februarij 1665 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick. 
Ceurnooten*  Wilhelm Hertlieff  Casper Everts 

 
Erschenen Jurrien op Sij-Wassinck, die bekande oprechter wettelijcker schult schuldich te sijn 
an Jan ter Pelkwijck, die somma van vijffentwintich daler; beloofde dieselve tegens anstaende 
Paesschen met den interesse* vandien praecise en onfeilbaer te betaelen, onder verbant* sijner 
goederen, dieselve ter parater* en reele executie submitterende*. 
 
Relatie* door Hertlieff  
Sabbati* 11e februarij 1665.  
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick. 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts 
 
Erschenen Jan Sewinck, die bekande oprechter wettelijcker schult waervan oock bereits* 
vestenis* bij hem Sewinck ten deele naer inholt protocols gedaen is, soo bij desen oock blijft 
onvermindert ende onverkort, herkoomende* van bij hem Sewinck gekofte* en ontfangene 
boomesijden, schuldich te sijn an Jan Corts ende sijn huisvrou die somma van 395 gulden, 10 
stuiver, noch bijsonder 11 gulden, 5 stuiver en 29 gulden, 12 stuiver. Belaefde die selve 
onfeijlbaer anstaende maij deses jaers over een jaer naementlijck 1666 te betaelen onder 
verbant* aller sijner gerede* en ongerede goederen, in* specie sijn huis binnen Bredevoort 
staende, die selve in cas van misbetaelinge, soo nu als dan, en dan als nu die parate* executie 
en distractie* onderwerpende, mits hetgene ondertusschen off middeler tijt op voornoemde 
schult moge betaelt worden, an dese willekeur* moge worden gekortet, en 't selve daertegens 
ten protocolle geschreven worden. 
 
{folio 32 verso} 
Lunae* 20e februarij 1665 
Drost* und richter  Gooswijn Wilhelm van der Lawick . 
Ceurnooten*  Wilhelm Hertlieff  Casper Everts 

 
Die weduwe Roskamp heeft vermogens* gichte* van den voocht* Wassenberch d' angepeindete* gerede* en ongerede goederen 
van Coepe Wessels voor die somma van ses rijxdaler, sijnde een restant van 15 rijxdaler huiden* dato, sampt* schaede met rechte 
opgebaedet*, en daervan die wette* tegens gemelte Coepe Wessels gebeden* en erholden*. 

 
Martis* 21e februarij 1665 
Stadtholder* Wilhelm Hartlieff 
Ceurnooten*  Casper Everts  Hermen van Basten 

 

                                                   
61 over de weerspannigheid van de tegenpartij om geen waarborg voor de proceskosten te willen geven 



Dr. Roller, volmachtiger van Henrick ten Broeck, verstaende dat an sijden van Hermen Storm 
seecker antwoort is ingekoomen, versochte nochmaels copiam*, en opdat in toekoomende het 
gewijsde* niet moge illusoir gemaeckt worden, versochte dat soodane 
 
{folio 33 recto} 
cautie* tot erkentenis van 't gerichte moge gestelt worden, daermede dan anlegger* in futuro 
verseeckert zij, angesien men daegelijckx wort bericht, dat d' erfhuisgoederen, van kant an, 
beginnen te verminderen, sonder dat des verweerders vrou daeran part ofte deel is 
competerende* gelijck dan oock, niet alleen ten reguarde* van dien, alsmede voor die kosten 
van dese proceduire schuldig blijft te caveren*. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger Storms, versochte recessus* copiam* om met sijn 
principaell* te communiceren en te doen nae behooren. 
Ex* officio Dr. Roller, verblijft bij sijn vooriges, en protesteert van oppentholt*. 
Ex* officio Theben, contendeert* bij gebreck van handelinge, in contumaciam*. 
Ex* officio Roller, secht dat eerst die cautie* moet gestelt worden, en die selve suffisantelijck*, 
alsoo bij antwoort niet als res* petita gestelt wort. 
Ex* officio Theben, wil geen merite van saecken bij reces* disputeren, sullende bij schriftuir alles 
nae behoor debatteren. 

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van d' heer obercommissaris Groenevelt, tegens Derck ten Hagen 
in* puncto contumaciae*, versoeckt nochmaels dach van ablegatie* an te stellen, sin* secus, 
protesteert van oppentholt* en kosten. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van schepen Derck ten Hagen, versochte gelijckvals*. 
(in margine: schepen ten Hagen contra Groenewolt) 
 
{folio 33 verso} 
Dr. Theben, volmachtiger van sijn vorstelijcke genade den heer prince van Salm, versoeckt in 
saecken tegens jonker Eerde diem* collationandi an te stellen. 
Ex* officio Dr. Weddinck, volmachtiger van jonker Adriaen van Eerde ten Pleckenpoel, verbleeff 
bij sijne voorige recessen* ende protesten, van dat niet wijders* als over die rejectie* der 
ingeschoovene materie, en die contumaciaele* kosten daerdoor veroorsaeckt moge erkent 
worden en wijders* niet, quo praevio et praesupposito62, kan lijden dat met ablegatie* vervaeren* 
worde. 
Ex* officio Theben, inhaereerde* sijn schriftelijcke protest, met versoeck dat dienvolgens ende in 
conformite van die schriftelijcke conclusien in retroactis* genoomen, jegendeels* reces* 
ongeacht, moge erkent worden, petendo* ut supra. 
Ex* officio priora*. 
(in margine: prins von Salm contra jonker Eerde) 
 
Dr. Theben, volmachtiger van d' heer obercommissaris Groenewolt, versochte in saecken 
tegens jonker Joost borchert van Weleveldt in* puncto liquidationis primi* diem* collationandi an 
te stellen. 
Similiter* in* puncto liquidationis secundi* anni. 
(in margine: Welevelt contra Groenewolt in* puncto liquidationis primi* anni. Similiter in* puncto 
secundi anni) 
 
Dr. Theben, volmachtiger van sijn vorstelijcke genade den heer prince van Salm, contra 
(in margine: Salm contra Vehlen in* puncto condictionis indebiti) 
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{folio 34 recto} 
die respectieve graeff en vrijheren van Vehlen, versochte in puncto condictionis indebiti, salvis 
per omnia 
retroactis complementum actorum63, en diem* collationandi an te stellen. 
Ex* officio Dr. Roller, volmachtiger van die respectieve graeff en vrijheren van Vehlen contra d' 
heer prince van Salm, off wel in 't voorschreven punct meer als verscheiden mael is 
gesubmitteert* dewijl men 
nochtans verstaet, dat ijt nieus ex* officio more* solito is ingeschooven, waervan oock copie is 
versocht, om te mogen sien off dieselve ad* acta hooren ofte niet, en in cas van noot te dienen 
van bericht, kon lijden dat het complement* worde bij hant genoomen, mitsdat comparant* 
habita* copia geoorloft blijve naer behooren daertegens voor te neemen. 
Ex* officio Dr. Theben, refereerde sich ad* acta en het gedaene versoeck. 

 
Dr. Hengel, volmachtiger Jan Koninck alias Katten, inhaereert* tegens Claes Raven en 
desselven soon sijne veelvoldige afgeholdene contumaciaele* bedingen*, versocht oversulckx 
van parthij advers* naer voorgaende purge* handelinge, sin* secus, en angaende die 
contumacie*, refereerde sich brevitatis causa ad retro acta64. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Claes Raven. 
 
{folio 34 verso} 
Sonder eenige contumacie* gestant te doen, seit van antwoort op d' exceptien* realiter gedient 
t' hebben, concludeerde inholts*. 
Ex* officio. Petit* copiam*. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van Hermen Storm contra Henrick ten Broeck, versocht in puncto van 
reeckeninge handelinge, sin* secus. 
Ex* officio Dr. Hengel, volmachtiger ten Broeck. Versochte nochmaels copiam* van jegendeels*  
ingediende schriftuir, en praesenteerende ten naesten* off ad interim realiter wederom daerop te 
dienen. 
 

Dr. Hengel, nomine* proprio, repeteert tegens den heer obercommissaris Groenewolt sijne voor desen overgegevene declaratie* van 
naekosten, versocht dat daervan ten proufijte van Dr. Theben als volmachtiger des welgemelte heer obercommissaris die copie 
daervan moge verveerdicht en denselven ten naesten* gerichte terminus* ad diminuendum* moge gepraefigeert* worden. 

Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van d' heer obercommissaris Groenewolt, protesteerde dat geene kosten hierop mogen gedaen 
worden alsoo men het eene als met het ander in der goede sal soecken af te maecken. 

Ex* officio. Secht dat dusdaene promessen voorlanchst* 
 
{folio 35 recto} 
sijn gedaen, maer het effect wort desersijts noch daegelijckx verwacht, versocht daerom 
nochmaels terminum* ad diminuendum* ten naesten* landtgerichte daerop te praefigeren*. 

 
Frits Raebelinck, volmachtiger van sijn schoonmoeder Gisella Korten, weduwe zalliger heer Johanne Wisselincks, wol die saecke 
eindelijck tegens Derck ten Hagen nae soo menichvoldige afgeholdene  

contumaciaele* bedingen* in contumaciam* tot decisie* van onpartijdigen gestelt hebben. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van schepen Derck ten Hagen, secht voorleden 
gerichtsdach aldereerst copiam* ontvangen t' hebben van jegendeels* ingediende justificatie* 
met bewijs bekledet waertegens volmachtigers praetendent* tijt van ses weecken competeert*, 
praesenterende nae verloop van den selven tijt soo die saecke inmiddels ten beiden sijden niet 
goetlijck* accordeert* wort, te doen  wat landtrechtens. 
                                                   
63 inzake onverschuldigde betaling, met behoud van alle voorgaande acten, aanvulling van de akten 
64 kortheidshalve aan de voorgaande akten 



Ex* officio. Seidt dat die selve voor ses weecken bereits* en al eerder hadde behooren te dienen 
van antwoort, en dat die selve geen copie eer als voorleden genooten* hebben, sulckx heeft 
tegenparthij sich selfs t' imputeren*, door dien die selve een geruime tijt in die secretarie heeft 
veerdich* gelegen, en immers* en in allen gevalle oock niet mach gehoort worden, nisi refusis 
prius contumacia- 
(in margine: die weduwe van zalliger heer landschrijver Johanne Wisselinck contra schepen ten 
Hagen) 
 
{folio 35 verso} 
libus expensis65, waervan oock wel expresselijck* wort geprotesteert, verblijvende vorders* bij 
sijn vooriges. 
Ex* officio Theben, praevia* generali contradictione, verbleef bij sijn vooriges. 
Ex* officio. Jegendeels* bloote dicenten* ongeacht, versocht dat d' acten mogen conscribeert*, 
ende dienvolgens dach van collatie* angestelt worden, alsoo men siet en bemerckt dat 
jegendeels* dictaten* tot geen ander einde en dienen om die saecke soo doenlijck, in* infinitum 
te protraheren*. 
Ex* officio. Negat narrata, pro ut narrantur66,  ende liets daerbij bewenden*. 
Ex* officio. Seidt dat sulckx klaerlijck ex* actis sal koomen te blijcken, verblijft derhalven bij sijn 
versoeck. 

 
Mercurij* 22e februarij 1665 
Drost* und richter  Gooswijn Wilhelm van der Lawick. 

Ceurnooten* Derck Brethouwer  Hermen Huininck  Jan Nachtegael    Erick Everts 
 

Dr. Hengel, volmachtiger van Henrick Doeinck, versocht van d' ingebrachte sententie* publicatie. 
 
{folio 36 recto} 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger Hietbrincks cum suis, versochte gelijckvals*. 
Ende is dienvolgents het ordel* den processe* ingeslooten, door Jan Grievinck ingebracht, ende 
sententie* publiceert worden. 
Dr. Theben bedanckte sich der sententie*, en versochte copiam*. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van sijn vorstelijcke genade den heer prince van Salm in saecken 
tegens die 
respectieve graeff en vrijheren van Vehlen in puncto van vijffjaerige vermeinten achterstant, 
versocht op ingediende schriftuire handelinge, sin* secus. 
Ex* officio Dr. Roller, volmachtiger van die respectieve graeff en vrijheren van Vehlen, onlanchs 
bekoomen hebbende copie, praesenteert ten naesten* daer en soo 't behoort te doen nae 
behooren. 
Similiter* in* puncto d' annis 1644 en 1645. 
 
Dr. Hengel, volmachtiger van Hendrick Arentzen hoeffsmit, overmitz de acta tussen 
volmachtigers praetendent* ende Willem Drupper gecollationeert* zijn, soo versochte datt nu 
meer van den impetrant* de sportelgelder* moeghen worden bijgebracht, sonsten* een edele 
gerichte bij decreet den selven daertoe moeghe constringeren* offte volmachtigers praetendent* 
ordineren* op den weerpenninck* 't selve af te schicken*. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Willem Drupper qualitate qua, alsoo de acta niet 
vollencoomelick gecollationeert* zijn, versocht daermede te vervaeren* praesenterende vorders* 

                                                   
65 indien niet eerder een weerspannige weigering met betrekking tot de kosten 
66 ontkent de praatjes, zoals het gezegd wordt. 



't proces* t' ablegeren*  als lantrechtens, geloovende dat sijn praetendent* van geringe middelen 
zijnde albereitz om uijt is om pennongen te finieren. 
(in margine: Drupper contra Hendrick Arents) 

 
{folio 36 verso} 
Ex* officio Dr. Hengel, seijt, alsoo noch een blatt off twintich te collationeren* iss, dat den edele gerichte gelieve daertoe brevem* 
terminum te stellen, ende te ordineren* dat parthij advers* de ordel* ende ordeldragers* gelder daerbij sall hebben schaffen. 

Ex* officio Theben, seijt datt de tegenparthij soo hart daertoe niet behoeve te verlangen, als 
volmachtigers praetendent* met sulcke recessen* den eijgendom van sijn gront noch niet quijt is, 
daerthoe hij het minste recht van titul off ijierige possessie* niet en heeft, weshalven oick ex* 
duplici capite bij aenspraeck* is concludeert worden, praesenterende noch als voor in puncto 
ablegandi processus67 te doen als lantrechtens. 
Ex* officio. Verblijfft bij sijn voorige rechtmatige versoeck is volmachtiger des verweerders niet 
van meijnonghe de gedisputeerde saecke soo in terminis submissis et conclusis68 licht wederom 
met het eene off het ander te reçusciteren*, dewijl 't selve in anteactis genoechsaem is gedaen, 
vorders* 
is kenlick dat de selve soo pleijten wil oick naerdien de saecke vollslooten iss, proces* moet 
ablegeren*, sijnde den excipient* niet van meijnonghe langer in onseeckersheit te willen leven, 
vertrouwende op sijn goede hebbende recht. 
Ex* officio Dr. Theben similiter*. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van de erffgenaemen Grotenhuis in saecken tegens Willem Sijvers, 
heeft uijt cracht gedaene anpeindongh* volgens erholden* verwinn* op huijden* 

 
{folio 37 recto} 
an desselven huijs en hoff als andere gerede* ende ongerede goederen op huijden* de 
opbaedinge* gedaen ende daervan de weete* an hem versocht, alles om betalonge te hebben 
cracht anspraeck*. 
Obtinuit*. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van Willem ter Woort, versochte citatie* tegens Jan Ovinck om sijn 
gerichtelicke willekeur* voor desen gedaen ter somma van ses rixdaler 2 scilling neffens de 
costen vandien in tijt van 14 daegen te voldoen ende betaelen off datt hij sonsten* pro quantitate 
debiti et expensarum69 moege geexecuteert ende tot dien eijnde de panden opgehaelt ende 
gedistrahiert* worden. 
Obtinuit*. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van de wetwe* ende erffgenaemen Grotenhuis cum suis, versochte dat in de saecke van den heer van der 
Empel moeghe gesubmitteert* ende dach van collatie* angestelt worden. 

Ex* officio Dr. Hengel, volmachtiger van de heer van der Empel, contradiceert* ijegendeels* 
quadruplicque* als bestaende in onwaere dicenten* ende narraten* waerdoor deserzijts 
geverificeerden eijss ende conclusie in 't geringhste niet wort geinfringeert* per generalia juris et 
facti70,  versoeckende gelijckvals*. 
Terminus* tegen maendach over 6 weecken. 
(in margine: heer ter Empel contra die weduwe ende erfgenaemen Grootenhuis, sampt* 
consorten) 

 
                                                   
67 inzake wegzending van het proces, i.e. de stukken 
68 in besloten en geaccepteerde termijnen 
69 voor de hoeveelheid schuld en kosten 
70 door algemeenheden van recht en feiten 



Dr. Theben, volmachtiger van Henrick Eelkinck qualitate qua contra Mechteltjen Brethouwers 
wedwe* van Dijren, wol sijn declaratie* cum* annexis hebben inbedongen*. 
 
{folio 37 verso} 
versoeckende dat de selve haer ad diminuendum quatenus velit71, moeghe thogeschickt 
worden. 
Obtinuit*. 

 
Dr Theben, volmachtiger van Harmen Hesselinck, verstaende in saecken van de wedwe van 
den zalliger pastoor van Dinxperloe gedient tho zijn, wol darvan copiam* salvis* quibuscunque 
gebeden* hebben. 
Ex* officio Dr. Hengel qualitate qua, versochte van Harmen Hesselinck nae soo lange genotene 
dilaijen* , op huijden* precise handelong, sin* secus, proteert van oppenholt* ende costen. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van Hendrick ten Broecke tegen de kerckmeesters van Alten, wol 
allnoch* instantissime* copiam* versocht hebben van 't gheene ex* adverso mocht ingedijnt zijn, 
salvis* quibuscunque. 
Ex* officio Dr. Roller, secht voor langen tijt gedient t' hebben, protesteerde oversulckx van 
oppentholt en kosten. 
Ex* officio Theben, priora*, salvis* per* omnia retroactis. 
(in margine: kerckmeesters tot Aelten contra Henrick ten Broeck) 

 
Dr. Theben, volmachtiger van de wetwe* ende erffgenaemen Grotenhuis in saecken tegens 
Hopman off desselven intervenient* den heer van der Empel, protesteerde de non habita 
copia72, met praesentatie naer ontfanck t' dienen nae behoiren. 
Ex* officio Dr. Hengel qualitate qua, protesteert van oppenholt* ende costen. 
Ex* officio leet jegendeels* protesten op haer onwaerden berusten. 
(in margine: weduwe ende erfgenaemen Grootenhuis contra Hoopman) 
 
{folio 38 recto} 
Dr. Theben, volmachtiger van de gasthuismeesters thoe Bocholt contra Bieltjen Rallen, 
versochte precise handelongh, sin* secus. 
Ex* officio Dr. Hengel, volmachtiger van Bieltjen Rallen, waervan men de qualificatie alhijr doet 
inbedingen* ende soo men omreden tot noch thoe niet heefft moeghen bijbrengen*, als sijnde 
volmachtiger van Bocholt geboortich seijt van replicque* cum* annexis realiter gedient te 
hebben. 
Ex* officio Dr. Theben, versocht copie, salvis*. 
(in margine: Beeltjen Rallen contra die gasthuismeesters van Boeckholt) 

  
Dr. Theben, volmachtiger van Dr. Kelffken, versochte van den volmachtiger van Hendrick van Basten handelongh, sin* secus. 

Ex* officio Dr. Roller, verbijgaende noch als voor die vermeinte interventie, verklaert eens voor al 
sich niet te sullen inlaten tot eenige handelinge, tensij eerst van den originelen gedaechde die 
contumaciaele* kosten worden refundeert*. 
Ex* officio Theben, refereert sich tot d' overgegevene schriftuir. 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van Geert van Lent, repeteert zijn gedaene aenspraeck* tegens 
Geesken Cuijpers naestleden gerichtzdach gedaen ende afwachtet daerop behoirlicke 
handelongh, sin* secus. 

                                                   
71 in hoeverre hij (tot) vermindering wil 
72 over niet-ontvangen kopie 



Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Geesken Cuijpers, petit* copiam* salvis*.  
 

Dr. Hengel, volmachtiger van Enneken Snoocklaken, heeft vermoege* relation* des gesworenen 
Sander Switsers d' aengepeindete gerede* ende ongerede goederen van Willem Sibertz, in* 
specie desselven be- 
 
{folio 38 verso} 
huijsinge binnen Dinxperloe staende op huijden* dato wegens verteerde costen voor de somma van 24 daler Clevisch salvis* 
calculis opgebadet* en daervan die wete* gebeden*. 

Obtinuit*. 
 

Erschenen Jan Bruinsinck ende beloefde in tijt van 14 daeghen an  Rotger  Weeninck off 
desselven volmachtiger Dr. Theben te betaelen 30 guldens met 23 stuiver voor citatien* ende de 
18 stuiver costen deses daeges waerop 4 ducatons betaet zijn, alles bij veronderpandinge sijner 
goederen ende poene* van reale executie ende daerop hantastinge* gedaen. 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van Garrit Harckinck, overgaf realiter tegens Geert scholte Hondarp 
vermoeghe* relation* des geswoorenen Jan Grievincks een schriftelicke anspraeck* cum* 
annexis, concludeerde inholtz*. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Geert scholte ten Hondarp, versochte der 
anspraecken* copije, salvis quibuscunque, jurium beneficiis73. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van de wetwe* Wichmans, wol een schriftelicke aenspraeck* tegens 
de wedwe* van Derck ten Rehorst op huiden* citeert* hebben inbedongen*, cum* annexis, badt* 
inholz*, versoeckt des gedaechden comparitie*, sin* secus, proclama*. 
 
{folio 39 recto} 
't Gerichte erkent proclama*. 
Proclamatus* non comparuit*. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van Essele Eeckinck qualitate qua contra Seinhorst, inhaereerde* 
noch als voor sijn ingediende protestationschrift*, versoeckende te voldoen het lantrecht. 
Ex* officio Dr. Hengel, seijt dat parthij advers* niet alleenen tegens de methode lantrechtens 
welcke praescribeert* in quo vel quibus terminis74 men de dilatoir* exceptien* sall inbrengen, 
maer oick tegens gemeene rechten, ijae* tegens den tenoer* van de sententie* onlancks in dese 
saecke gepronuncieert welcke stricti* juris is ende waerbij den excipient* is gecondemneert* 
litem* te contesteren* sich notorie* is opposerende ende derhalven nu is  eijschende ’t gheene 
hij voor de voorige sententie* hadde behoiren gedaen te hebben, tendierende 't selve tot 
gheenen anderen eijnde als om den impetrant* van sijn rechtmatige priviligieerde schult waerop 
betaelonge gedaen off bewesen thoe sijn hadde moeten geschieden, in desen met allerhande 
frustratoire uijtvluchte in plaetz van gelt af tho wijsen, submitteert* daerom nochmaels dese 
saecke tot decisie* van onparthijdighen. 
Ex* officio Dr. Theben, petit* recessus* copia* met reserve* van debath. 
Ex* officio Dr. Hengel, submitteert* de saecke soo alse nu leijt in suis terminis tot 
(in margine: Seinhorst contra Eeckinck) 
 
{folio 39 verso} 

                                                   
73 met voorbehoud van alle rechten en voorrechten 
74 in welke termijn of termijnen 



decisie* van onparthijdigen, sijnde bedroefft dat minderijaerige kinderen haer geprivilesieerde 
schult cracht machscheijtz* aldus kostbaerlick souden vorderen ende daerover twie off drij 
sententien* te verwachten, insonderheit dese impetrant* soo uijtheims is ende alles met groote 
costen moet doen waervan men voor alsnoch ten hoechsten doet protesteren. 
Ex* officio Theben, priora*, praesenteerde te dienen nae behoiren habita* prius copia* op 't 
geene in ijegendeels* reces* van de merite van saecke schijnt gedisputeert te worden. 
Ex* officio. Seijt de merite van saecke in ante* actis genoech ende niet alhijr gedisputeert te sijn, 
soeckende parthij advers* niet anders als desen impetrant* met groete costen te matteren* ende 
de eene schriftuir op de ander te schrijven # idemque in exceptivis75 # 't welck onerhoert et 
contra tenorem sententiae76, verblijfft derhalven bij sijn voorige submissie* met versoeck dat de 
acten gecompleert* ende aldus bij onparthijdigen soo over ’t eene als 't ander moege worden 
erkant ende rechtgedaen met protest van kosten. 
Ex* officio Theben priora*. 
 
{folio 40 recto} 
Dr. Hengel, volmachtiger van die weduwe Kinckhuijs, repeteert tegens Berent Vorstman sijne overgegevene declaratie* van kosten, 
versoeckende dat dieselve per copiam* gemelte vorstman moge ter handen gestelt, en terminus* ad diminuendum* ten naesten* 
daerop gepraefigeert* worde. 

Obtinuit*. 
 

Dr. Hengel, volmachtiger van die weduwe Kinckhuis, repeteert tegens Derck Sweers ofte Janknecht sijn erholden* proclama*, 
versoeckende dat dieselve die begaene contumacie* op huiden* met bijbrenginch* van beter recht sal hebben te purgeren*. 

Non comparuit*. 
 

Dr. Hengel, volmachtiger van Jan Broens en Aelbert Bongers, inbedincht* tegens Geert schulte 
Hondarp vermoge* relation* des geswooren Jan Grievinck op huiden* citeert* een anspraeck* 
in* scriptis cum* annexo, concludeerde als daerbij. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van schulte Hondarp, petit copiam, salvis quibuscunque 
exceptionibus et jurium beneficiis77. 
 
{folio 40 verso} 
Dr. Hengel, volmachtiger van die weduwe van zalliger schulte ten Borninckhoff, aldewijl het proces* tegens Welpshoff en consorten 
bereits* tegens die prothocollen en producten is gecollationeert* en een ordeldrager* genomineert, welcke oock sijnen eedt heeft 
gepraesteert, soo versochte dat die sportelgelder* moge worden bijgebracht en met die beleringe* mooge vervaeren* worden. 

Ex* officio Dr. Roller, seidt die sportelgelder* gereedt te zijn, en dat dieselve nae besluittinge van acten in handen van den 
ordeldrager* sullen gelevert worden. 

 
Dr. Roller, volmachtiger van schulte Borninckhoff, inhaereert* tegens Hendersken Sonderloo 
weduwe van wijlen Berent ten Borninckhoff sijn voorige afgeholdene bedinch en contendeert* 
noch als voor ten alsulcken profijt als rechtens. 
Ex* officio Dr. Hengel, seidt dat hij tot Boecholt met sijne broederen judicium familiae 
erciscundae78 heeft geholden een dach vier off vijff, en daerom sijn schriftuir soo bald niet 
konnen bijbrengen*,  versochte daerom gratiosum terminum ad quatuor vel quinque dies79. 
Ex* officio Roller priora*. 

 
Dr. Roller, volmachtiger van Geert te 
 
                                                   
75 ? en hetzelfde in verzetschriften 
76 tegen de inhoud van het vonnis 
77 verzoekt afschrift, behoudens alle mogelijke uitzonderingen en voorrechten  
78 familieberaad over verdeling van de erfenis 
79 als gunst een uitstel van vier of vijf dagen 



{folio 41 recto} 
Welpshoff, inhaereert* tegens Wilhelm Eppinck genant Rosier sijne afgeholdene contumaciale* 
recessen*, en versoeckt dat in contumaciam* d' acta pro* conclusa mogen op- en angenoomen 
worden. 
Ex* officio Dr. Hengel, seidt dat hij tot Boeckholdt met sijne broederen judicium familiae 
erciscundae80 heeft geholden een dach vier en vijff, en daerom bij schriftuir soo bald niet konnen 
bijbrengen*, versochte daerom gratiosum terminum ad quatuor vel quinque dies81. 
Ex* officio Dr. Roller priora*. 
(in margine: Welpshoff contra Eppinck in* puncto injuriae)   

 
Dr. Hengel, volmachtiger van Geerdt van Lendt, sprack an met rechte Tonnis Ruessinck, 
vermoge* relation* Sander Switsers op huiden* geciteert*, voor die somma van vijffentwintich 
rijxdaler ter goeder reeckeninge, heerkoomende* van verschooten* gelt, verpondinge* ende 
verteeringe gesint* des gedaechdens erschijnis, sin* secus, proclama*. 
't Gerichte erkent proclama*. 
Den dienaer Sander Switser relateert* van gedaene roepen. 
Sed* proclamatus* non comparuit*. 
 
{folio 41 verso} 
Jovis* 23e februarij 1665 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten*  Rotger Poelhuis  Theodorus Bronckhorst 

 
Erschenen Johannes Wolff, volmachtiger van Johannes Warners, repeteert tegens Jan Craenen 
sijne voor desen contumaciale* afgeholdene recessen*, afwachtet nochmaels handelongh, 
sonsten* versocht comparant* dat op de acten pro* ut jacent in contumaciam* moeghe recht 
gedaen worden, aengeende de versochte cautie* seijt comparant* dat sijn praetendent* Jan 
Warners immobilium* possessor is, gelijck notoir ende sijne goederen soo veel als hij nae rechte 
geholden tot borge heeft gestelt, edoch om dienthalven sich niet wijder* op te holden 
praesenteert ten overvloede juratoire* cautie* om alles wat den anlegger* mochte moeghen 
coomen te winnen waervan in 't geringhste geen apparentie* is, te willen voldoen. 
Ex* officio Dr. Hengel, volmachtiger van Jan Craenen, seijt deserzijts genoechsaeme cautie* op 
aensinnen* van ijegendeels* pro* litium expensis vermoeghe* prothocols gepraestiert zijn, 
ingevolghe van 't welcke parthij advers* nae lantrechte oick geholden is suffisante* cautie* te 
stellen pro* judicato et litium* expensis, 't welck noch ter tijt niet geschiet zijnde immers* niet met 
die indeterminate* nominatie sijner goederen, soo hij veellicht 
 
{folio 42 recto} 
vermeijnt, wegens het versterff van zalliger Walien op hem gederweert* ende devoluijrt* thoe zijn 
waerover hij met deselve wedwe in quaestie is, nietthomin soo hij Warners juratoire* cautie 
praestiert* naedemael* hij sunsten* geen immobilium* possessor is ende vorders* doet nae 
vereijsch lantrechtens soo praesenteert men deeserzijts de voor desen  inbedongene* 
schriftuijre cum* annexis tusschen dese ende den naesten* gerichtzdach peremptorie* in te 
leveren. 
Ex* officio Johannes Wolff qualitate qua, seijt dat hij voor desen genoechsaem cautie* heeft 
gepraesteert* als kennelijcken* dat hij aen Hendrick Waliens dochter getrouwt,  soo hijr 
redelijckerwijss geerfft ende gegoedet* ende comparants* praetendent* vrouw moeder voor 
vijfftichduisent guldens niet sollen uijt het haere gaen.  

                                                   
80 familieberaad over verdeling van de erfenis 
81 als gunst een uitstel van vier of vijf dagen 



Ende alsoo de vaeder is overleden comt comparants* praetendent* immers sijn contingent* 
wegen vaeders goet weshalven hij oick seecker huijs in possessie* heeft waerop in pantscap 
zijn uutgelecht* twelfholdert guldens ende noch andere landerien possideert*.  
Edoch om dijnthalven sich niet op te holden praesenteert comparants* praetendent* nochmaels 
ten overvloet hoewel ongeholden juratoire* cautie, versocht dat hij daertoe moege admitteert* 
worden interim protesteert wel expresse* van oppentholt* ende moetwillige costen ende dat op 
de acten pro* ut jacent moeghe recht gedaen worden. 
't Gerichte admitteert* juratoire* cautie. 
Daerop erschenen Jan Warners ende heeft in plaetz van eede bij menonisten waerheit als hijr 
the lande gebruicke- 
 
{folio 42 verso} 
lick wat bij sententie* moeghe operlecht worden bij hanttastinge* aenbeloeft te willen voldoen. 

 
Erschenen Berent Rothuis, geassisteert met sijnen volmachtiger Joannes Wolff, spreeckt aen 
mit rechte # Geert Cox genant Wenninck # nae voorgaende arrest* waervoor Rotger Bolhuis is 
borghe geworden, volgens relatie* des geswoorenen Abram Peters voor de somma van 26 ende 
een halven ryxdaler soo gearresteerde van sijnen debiteir Welleman in karspel Zutloon heefft 
ontfangen, afwachtet des gearresteerden of des borgen comparitie* om betalonge te doen ofte 
te bewijsen cum* interesse a* tempore morae.  
Soo versocht dat gearresteerde sal bij sententie* van desen edele gerichte sall ordonniert* 
worden de geeijste 26 ende een halven rixdaler cum* interesse te betaelen idemque cum 
expensis82. 
Ex* officio Dr. Weddinck, volmachtiger van Geert Cocks genant Wenninck, versochte der 
aenspraecken* afschrift ende tijt lantrechtens. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van sijn vorstelijcke genade den heer prince van Salm in* puncto 
liquidationis tegens de respectieve graven ende vrijheeren van Vehlen, versochte op huijden* in 
puncto van de geexhibieerde* balance ende contrabalance precise handelongh, sin* secus 
contendeerde* in contumaciam* ende ten alsulcken profite als lantrechtens. 
Similiter* in* puncto expensarum. 
(in margine: Vehlen contra Salm in* puncto liquidationis) 
 
{folio 43 recto} 
Dr. Theben, volmachtiger van sijn schoonmoeder de wetwe Nachtegals in saecken tegens 
Wessel Rosen, hebbende verleden gerichtsdacht cautionem* gepraesteert pro* litium expensis, 
damnis, interesse eentsamptlick* de non conveniendo alibi et non prosequendo litem83 soo 
versockt dat de gedaechde gelickvals* moeghe stellen cautionem pro* judicato et litium* 
expensis, sulx voorgegaen sijnde de saecke vorders* te doen nae lantrechte. 
Ex* officio Dr. Hengel, seijt deeses sijnen praetendent* te willen communiceren nopende de 
cautie* sijnde sonsten* kenlick dat sijn praetendent* genoechsaem geerfft ende gegoedet iss 
waermede parthij advers* behoirde te acquiesceren*, versoeckende handelongh. 
Ex* officio. Seijt dat sijn praetendentinne* medegeerfte en gegoedet is maer dat evenwel dit 
punct utinquam* moet voldaen worden. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van Marrie ten Broecke contra Willem Raesfelt ende Jan Wesselinck, 
overgaff een protestationschrift*, versoeckende als daerbij. 

                                                   
82 met rente te betalen, en hetzelfde geldt voor de kosten 
83 over het niet elders strijden en het proces niet te vervolgen 



Ex* officio Dr. Hengel, salvis prioribus super puncto inventarii84 afgeholden versochte copie, met 
protest van oppentholt* ende costen. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van Berent Leuckinck ende Geert Harbertz contra Beerninck in 
Ratum, 
protesteert eens voor all dat hij niet wijders* tegens den anlegger* wil procederen tensij dat hij 
van te vooren borge stelle pro* litium expensis, damnis et interesse. 
(in margine: Berninck contra die gildemeesters van Meddehoe) 

 

{folio 43 verso} 
Dr. Hengel, volmachtiger van vaendrich Jouwersma, repetiert tegens jonker Asbeeck sijn 
overgegevene schriftlicke anspraeck* ende versochte daerop behoirlicke handelongh, sin* 
secus. 
Ex* officio Dr. Weddinck, volmachtiger van jonker Asbeeck, seijt dat ijegendeel* nimis* 
praemature urgeert*, protesteert derhalven van onnodighe costen. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van jonker Adriaen van Eerde ten Pleckenpoel, versoekt op die 
exhibeerde* declaratie* contra Wessel ter Stege volgens sententie* te diminueren*, 
versoeckende sunsten* in contumaciam* mette taxe* te vervaeren*. 
Ex* officio Dr. Hengel, volmachtiger van Wessel ter Stege, praesenteerde alhier realiter an Dr. 
Bertram Theben als volmachtiger van jonker Adriaen van Eerde ten Pleckenpoel, voor den vier 
termijnen, waerin men volgens sententie* condemneert* is, naer daegelijckx practijcque en taxe* 
twe guldens, sijn acht gulden en daerbij twe gulden voor Dr. Theben ten overvloet als 
competerende* niet meer in* causa simplici, d'ander in den vier off vijff termijnen dienthalven 
veroorsaeckte gerichtskosten daervan belooft volmachtigers praetendent* in* judicio praesent, 
als sijnde notoir geerft en gegoedet* in desen ampte, hebbende sijn eigen erff, die dienthalven 
veroorsaeckte gerichtskosten op sich te neemen, en den heer impetrant* te bevrijen*, tot 
welcken einde den 
(in margine: jonker Eerde contra Wessel ter Stege) 

 
{folio 44 recto} 
verweerder alhier hanttastinge* praesenteert te doen, versoeckende dat d' heer impetrant* 
wijders* in die hem bij sententie* operlechte handelinge sal hebben te doen, wat sich eigent 
ende gebeurt, sin* secus, contendeert*. 
Ex* officio Dr. Theben, accepterende die contenta* van jegendeels* reces* in* quantum, 
versochte alnoch* als booven diminutionem* nae landtrechte en  sunsten* in contumaciam* 
mette taxe* van onpartijdige te vervaeren*. 
Ex* officio Dr. Hengel, versochte alsoo hij boovens sententie* niet kan beswaert worden, dat hij 
met die gedaene praesentatie en reele getelde penningen moge volstaen, noopende doctoris 
Theben sijnen eisch, neffens die geoffereerde gerichtskosten, waerop hij praesenteert* 
hanttastinge* te doen, om 't gerichte dieselve te voldoen, en den heer impetrant* daervan te 
bevrijen, bij verweigeringe vandien (welcke geschiet alleen om den verweerder op groote kosten 
te jaegen), consigneert*85 die gemelte 10 gulden cum* praesentatione et protestatione, alhier in 
desen edele gerichte op des impetrants* schaede en baete en submitteerde* deses, gelijckvals* 
off den impetrant* niet schuldig is t' handelen op huiden* off niet (juxta strictum tenorem 
sententiae86) tot decisie* van onpartijdigen, met versoeck een edele gerichte van die 

                                                   
84 met alle voorbehoud aangaande de inventarislijst 
85 hierboven staat nog te lezen n. cons. = non consignatus 
86 gekoppeld aan de strikte inhoud van het vonnis 



praesentatien realiter desersijts gedaen en die consignatien*87 gelieven mogen te doen 
behoorlijcke relatie*, proteste- 
 
{folio 44 verso} 
rende wel expresselijck* van oppenholt* en kosten. 
Ex* officio Dr. Theben, seidt dat met die praesenteerde en consigneerde* penningen die 
declaratie* niet voldaen is, en dat tegenparthij selfs geen taxe* geven kan, maer onpartijdigen 
naer landtrechte, concludendo derhalven contenderende* in rechten t' erkennen, dat den 
gedaechde mette gedaene consignatie* niet sal mogen volstaen, maer die declaratie* 
vollentkoomelijck inholts* die sententie* bij gebreck van diminutie* te voldoen, mette kosten van 
het veroorsaeckte onnodige incident, stellende dit poinct tot decisie* van onpartijdigen. 
Ex* officio Dr. Hengel, praesenteert Dr. Theben noch ten overvloet voor sijn verdient salaris 
(uitgesondert die voorige bereits* gepraesenteerde gerichtskosten) drie gulden, ergo t' saemen 
derthien guldens, daer hem pro termino niet meer als 2 gulden in* causa simplici competeren* 
idemque ad redimendam vexam88, om sich van alle wijdere* kosten te mogen libereren*.  
En soo parthij advers* daermede niet tevreden is consigneert*89 den excipient* die voornoemde 
13 gulden bij desen tot profijte en schaede van den impetrant* contenderende* en versoeckende 
soo over 't een als ander gelijck hierbovens in die recessen* 
 
{folio 45 recto} 
met protest van kosten, soo impetrant* over 't formeren van dit onnodige incident doet 
causeren*. 
Ex* officio priora*, petendo* copiam* recessus* ten fine* van naeder communicatie met sijn heer 
praetendent* salvis* quibuscunque. 

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Geert Huninck, heeft vermoge* relation* des geswooren Jan ter 
Pelckwijck d' angepeindete* gerede* en ongerede goederen van Geert  Lemnesch, woonende 
op 't Bijvanck voor die somma van 25 daler cum* interesse, huiden* dato opgebaedet*, en 
daervan die wette* tegens gemelte Lemnesch gebeden*. 
Obtinuit*. 

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Jan Willinck, afwacht nochmaels van Coepe Wenninck op 
Wessels behoorlijcke handelinge sin* secus, den selven inholts* der anspraeck* vellich* t' 
erklaeren. 
Non comparuit*. 

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Abraham Waelien, accuseert* nochmaels contumaciam* Jan 
Warners, en versoeckt denselven van wijder* handelinge versteecken* t' holden, en die saecke 
pro* ut jacet, t' ablegeren*, en daerover 
 
{folio 45 verso} 
t' erkennen als rechtens. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Jan Warners, seidt tot dato geen copie ontfangen t' 
hebben, doch verstaende die selve alnu gereet te sijn colligeerde* terminum* a* die habitae 
copiae, praesenterende te doen als landtrechtens. 

 

                                                   
87  hierboven staat nog te lezen n. consign. = non consignatus 
 
88 en tevens om de kwelling af te kopen (van het gezeur af te zijn) 
89 hierboven staat nog te lezen n. cons. = non consignatus  



Dr. Weddinck, volmachtiger van Mechteld ten Damkotte, afwacht van Coepe Wessels op die 
gedaene anspraeck*, antwoort sin* secus proclama*. 
't Gerichte erkent proclama*. 
Non comparuit*. 

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Jan ter Pelckwijck, afwacht van Hermen Derckxen op juncht* 
begangene contumacie*, sijn beter recht in te brengen, sin* secus, denselven inholts* der 
anspraeck* vellich* t' erklaeren. 
Non (sic) 

 
Dr. Theben, volmachtiger van Jan Warners, versoeckt alnoch* van sijn schoonmoeder Waelien 
handelinge, sin* secus. 
Ex* officio Dr. Weddinck, volmachtiger van die weduwe Walien seidt noch geen copie der 
anspraecken* bekoomen te hebben. 

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Jan Weeninck en Jan van Graes, provisooren* der armen 
 
{folio 46 recto} 
alhier, als cessionarissen* van Geert Huninck, vertoont seeckere gerichtelijcke willekeur* in dato 
den 11e februarij 1664 waerbij Coepe Wessels bekent schuldich te sijn 100 daler en belooft die 
selve op maij 1665 met 2 jaer interesse* te betaelen, ofte eerder bij al dien andere creditoren 
mochten anspreecken off desselfs goederen koomen te verloopen.  
Ende alsoo nu verscheiden hem koomen an te spreecken, soo hebben comparants* 
praetendenten* gemelte Coepe Wessels door den ondervoocht* die willekeur* laeten 
insinueren* en anseggen, dat hij betaelen soude, en alsoo hij in gebreck blijft soo versoeckt 
comparant* wette* van summatie, waerbij hij mach geordonneert worden binnen 14 dagen te 
betaelen, off dat andersints mette distractie* sijner goederen sal vervaeren* worden. 
Obtinuit*. 

 
Erschenen Jan Fickx genant Aelberts, en beloofde tusschen dit en anstaende Jacobi* d' 
erfgenaemen van zallicher Reiner Grievinck van soodaene borchtocht, als zallicher Reiner 
Grievinck sijnen 't wegen en zallicher jonker Morrien gepasseert te vrien* en t' ontlasten, onder 
verbant* van sijne goederen, in* specie sijnes huises, om ’t selve daetelijck te moogen 
verkoopen, sonder bedroch en argelist*. 

 
Erschenen Willem Hijnck, die bekande schuldich te sijn an Jenneken Cramers 5 daler en 
beloofde dieselve in 14 dagen te betaelen, bij poene* van reele en parate* executie 
 
{folio 46 verso} 
Erschenen Coene ter Hoorne, die bekande schuldich te sijn an Jan Beckers 10 guldens, 5 (sic) 
en belaefde dieselve neffens die kosten binnen veertien daegen te betaelen, onder verbant* 
sijner goederen en poene* van reele en parate* executie. 

 
Veneris* 3e martij 1665 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff  Theodorus Bronckhorst 

 
Wilhelm Clos heeft vermogens* relatie* van Abraham Peters d' angepeindete* gerede* ende 
ongerede goederen, van Berent Hermelinck voor die somma van vierendartich daler 
heerkoomende* van geleent gelt en verteerde kosten, ter goeder reeckeninge, huiden* dato 



sampt* schaede met rechte opgebaedet*, en daervan die wette* tegens gemelte Hermelinck 
gebeden*. 
Obtinuit.                                   
 
Eodem . Coram* satrapae* et Wilhelm Hartlief, Harmen van Basten 

         
Erschenen Dr. Theben ende heeft uijt cracht van gedaene anpeindonghe* vermoege* relatie* 
des gesworen Jan ter Polwick ahnlecke stucke bouwlantz die Alvende genoempt omtrent 4½ 
schepel geseijs* van scholte Huppels goet angecoft* ende alnu Arent Giessinck toebehorende 
ende sulx om betalonge te hebben van de somma van hondertvijffentwintich gulden verdijnst 
ende salaris ter goeder rekenonge sampt* schade ende costen met rechte, aftreckende 
nochtans de darop gedaene betalonge op huijden* om 't voorschreven angepeijndete* parceel 
opbadinge* gedaen ende de weete* tegens gemelten Giessinck voor d' eerste, twede ende 
derde reijse* versocht. 
 
{folio 47 recto} 
Martis* 7e martij 1665 
Stadtholder* Joost ter Vile, rentmeester 
Ceurnooten*  Wilhelm Hertlieff  Theodorus Bronckhorst 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van Jan Konninck alias Katten, versocht nochmaels van Claes Raeven 
en sijn soone behoorlijcke handelinge et si quid actum, petit copiam90. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger Raeven, seidt voorleden gerichtsdach bereits* realiter 
gehandelt t' hebben, versochte contrahandelinge, sin* secus. 
Ex* officio Dr. Hengel, colligeerde* terminum* a* die habitae copiae. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van d' heer obercommissaris Groenewolt, versocht in saecken tegens 
d' heer borchert Joost van Welevelt tot den Diepenbroeck in* puncto liquidationis primi* anni 
diem* collationandi an te stellen. 
Ex* officio Johannes Wolff, volmachtiger van den weledele borchert Joost van Weleveldt tot den 
Diepenbroeck, in ervaringe 
(in margine: Welevelt contra Groenewolt in* puncto liquidationis primi* et secundi* anni) 
 
{folio 47 verso} 
gekoomen sijnde, dat tegenbediende post* causam conclusam een lange materie heeft 
ingedient, waervan comparant* tot diverse maelen van den landtschrijver copie heeft versocht 
ende tot dato niet bekoomen, edoch nu bericht wordende dat dieselve is verveerdicht, soo 
versocht men gelijckvals* dat een dag van collatie* en ablegatie* moge angestelt worden om 
tempore collationis vel interim91 te debatteren. 
Ex* officio Dr. Theben, refereert sich op het decreet, daerbij beide parthien is toegelaeten haere 
respectieve nootdruft* bij te brengen, en soo jegendeels* tegens desersijts ingediende materie 
sijn debath 't sij mondelijck off schriftelijck wil voorbeholden, wil volmachtiger nomine* rei het 
contradebath sich gereserveert hebben. 
Similiter* in* puncto liquidationis secundi* anni. 
 
Dr. Theben, volmachtiger van sijn vorstelijcke genade den heer prince van Salm, in saecken 
tegens die respectieve graeff en vrijheren van Vehlen in* puncto condictionis indebiti, hebbende 
verscheiden mael angeholden in contumaciam* tot versteck* van wijder* handelinge, alsmede 

                                                   
90 en indien er iets gedaan is, verzoekt hij kopie 
91 op een tijdstip van (eind)verzameling of voorlopig 



ten hoochsten geprotesteert van wegens die contumaciaele* kosten, wol alle voorige protesten 
en bedingen* omni* meliori modo geinsisteert* hebben, iisque salvis*, versochte alnoch* 
complementum* actorum et diem* collationandi an te stellen. 
(in margine: Salm contra Vehlen in* puncto condictionis indebiti) 
 
{folio 48 recto} 
Dr. Theben, volmachtiger van sijn vorstelijcke genade den heer prince van Salm, in saecken 
tegens jonker Adriaen van Eerde ten Pleckenpoel, insisteerde* noch als voor protestationi in 
scriptis antehac interpositae92, versochte alnoch* diem* collationandi an te stellen. 
Ex* officio Dr. Weddinck, volmachtiger van jonker Adriaen van Eerde ten Pleckenpoel, contra d' 
heer prince van Salm, versochte over het incident en vorders* niet gelijck bij voorige recessen* 
bedongen, gelijckvals*. 
Ex* officio Dr. Theben, priora*, alsoo op jegendeels* dicenten* streckende tot oppentholt* van 
saecken, ende om 't eene interlocutoir* op het ander te causeren*, # 't welck officio judicis t' 
imputeren* # niet te letten staet. 
Ex* officio Dr. Weddinck, verbleeff bij sijn vooriges. 
Terminus* tegens anstaende vrijdach over acht daegen sijnde den 17e naestkompstich*. 
(in margine: prins van Salm contra jonker Eerde) 

 
Dr. Theben, volmachtiger van Hermen Storm in* puncto ususfructus*, petit* van Henrick ten 
Broeck handelinge, sin* secus. 
Ex* officio Henrick ten Broeck, verhaelt, hoe dat hij nae veelvoldige gedaene instantien* noch 
eerst op den 1e martij deses lopenden jaers copie van antwoort van Hermen Storm ontfangen 
heeft, en gemerckt comparant* à* die habitae copiae 14 daegen om tegenhandelinge 
competeert* temeer dewijl comparants* advocaet Dr. Roller op het  
 
{folio 48 verso} 
claerinchs gerichte tot ’s Herenberg verschreven is, wie notoir en absentia* advocati à 
contumacia* is excuserende, soo versoeckt comparant* usque ad proximam juridicam93 uitstel 
sullende alsdan doen waertoe hij nae rechte geholden. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van schepen Derck ten Hagen, versochte # in saecken contra # Dr. 
Weddinck als volmachtiger van d' heer obercommissaris Groenewolt, complementum* actorum 
et diem* collationandi an te stellen. 
Ex* officio Dr. Weddinck, seidt dat d' acten voor jaer en dach bereits* gecollationeert* sijn 
geweest en dat d' anlegger* dieselve doenmaels* hadde bekoomen op sijn kosten an 
onpartijschen t' ablegeren*, waervan alsoo hij onangesien* die duckmalige* geaccuseerde* 
contumacie* in gebreck gebleven sonder twijffel, dat hij sorcht dat die reeckeninge, die soo 
dickmaels geeist is, en die de locht niet schijnt te konnen verdragen sal voor den dach koomen 
gestalt* dat geen complementum* actorum kan gestadicht worden, eer ende bevoorens die 
contumaciaele* kosten gerefundeert* sijn, bij verweigeringe, wort dit punct van contumacie*  tot 
kennis van onpartijdigen gestelt, om daerover eerst en voorall, en wijders* niet erkent te worden. 
(in margine: schepen ten Hagen contra Groenewolt) 
 
{folio 49 recto} 
Ex* officio Dr. Theben, laetende jegendeels* subterfugia* op kennelijcke onwaerden berusten, 
refereerde sich op die voorige acten, met protest dat men sich in geen vorder* dispuit gedenckt 
in te laeten en verbleeff hiermede bij sijn vooriges. 

                                                   
92 met schriftelijk protest vroeger ingebracht 
93 tot de eerstvolgende gerechtsdag 



Ex* officio. Seidt dat men desersijts niet gesubterfugieert* sonder den anlegger* van den eenen 
gerichtsdach op den anderen tot ablegatie* der acten gecompelleert* hebbe, gestalt* dat hij 
oock die kosten daerdoor veroorsaeckt eerst en voorall moet refunderen*, stellende sunsten* dit 
punct noch als voor en wijders* niet tot erkentenis, konnende lijden, quid* eo salvo een dach van 
collatie* angestelt worde. 
Ex* officio Theben, achtende onnodich jegendeels* impertinentie te debatteren, refereert sich tot 
die redenen in voorige actis geablegeert*, persisteerde* alnoch* bij sijn vooriges. 
Ex* officio priora*. 

 
Dr. Weddinck, uit den naeme van sijn schoonmoeder die weduwe Wisselincks, repeteert 
nochmaels tegens Derck ten Hagen alle voorgaende afgeholdene contumaciaele* recessen*, 
versochte daermede die saecke pro* ut jacet, in contumaciam* an onpartijsche t' ablegeren*. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van schepen 
(in margine: die weduwe van zalliger lantschrijver Johanne Wisselinck contra schepen ten Hagen) 

 

{folio 49 verso} 
Derck ten Hagen, secht twe brieven onlanchs deser saecken halven nae 's Herenberge 
geschreven t' hebben daerop verwachtende daegelijckx antwoort en dat sijn praetendent* ten 
fijne* van antwoort noch tijt van 2 weecken competeert*, alsoo men copiam libelli cum annexis94 
aldereerst voor een mant ontfangen heeft uitwijsens het protocoll, liggende oversulckx die 
saecke noch niet in staet van wijsen. 
Ex* officio. Seidt dat niet alleen wel 2 brieven konnen geschreven sijn nae 's Herenberge, 
sonder* dat ook die wette* van arrest* volgens relatie* van Hermen van Basten den verweerder 
insinueert* sij, oversulckx soo hij daertegens ijtswas hadde te seggen gehadt off konnen 
inbrengen, dat hij daervan genochsaem geadverteert*, en suffisiente* tijt gehadt heeft, dat 
averst* den termijn om t' antwoorden noch niet vervloden soude zijn, sulckx is immers om te 
lacchen, doordien de verweerder die copie der anspraecken* met die bijgevoechde reeckeninge 
in val hij sints waere geweest, oppositie te doen, lichtelijck* genieten*, persisteert* dienthalven 
bij sijn voorige bedinch* en menichmaelige gedaene protesten. 
Ex* officio Theben, allegatis in contrarium non obstantibus95, refereerde sich ten landtrechte, en 
tot den inholt van sijn voorige dictamen*. 
 
{folio 50 recto} 
Dr. Stump, uit den naem van den hoochedelgebooren gestrenge heer Gooswijn Wilhelm van der 
Lawick, drost und richter deser heerlijckheit, sprack an met rechte Gothefrerick van Basten op 
huiden* vermogens* relatie* des geswooren geciteert* om van denselven te hebben betaelinge 
van twe koeweiden in d' Osseweide die somma van 12 guldens, afwachtende des gedaechden 
erschijnis, sin* secus, versocht proclama*. 
Ex* officio Gothefrerick van Basten, protesteert van d' onkosten hierover ergaen, alsoo hij 
praesenteert die penningen an d' heer droste* te tellen, soo haest* hij hemselfs van die saecke 
mach onderricht hebben, insgelijcken hierbij oock geen volmacht gesien wordt. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van Hermen Storm in puncto van reeckeninge, petit* van Henrick ten 
Broeck handelinge, sin* secus. 
Ex* officio Henrick ten Broeck, hebbende aldereerst naestleden* wonsdach den 1e martij 
copiam* ontfangen van Hermen Storm in sijn qualitate overgegevene informele antwoort, wol 
daertegens een replijcque* cum* annexis hebben inbedongen*, concludeerde als daerbij. 

                                                   
94 kopie van het pleitschrift met bijlagen 
95 niet tegenstaande de tegenovergestelde aangevoerde bewijzen   



 
{folio 50 verso} 
Dr. Hengel, nomine* proprio, repeteert tegens Dr. Bertram Theben als volmachtiger van heer 
obercommissaris Groenewolt sijne voor ses weecken overgegevene declaratie* van kosten, 
versoeckende dat dieselve copieertt en glnt.96 volmachtiger terminus* ad diminuendum ten 
naesten* post* ferias paschales daerop moge worden praefigeert*. 
Ex* officio Theben, volmachtiger van den heer obercommissaris Groenewolt, protesteerde 
nochmaels dat in desen geene vordere* kosten mogen gedaen worden, alsoo men willich is die 
saecke in der goede af te maecken. 
Ex* officio Dr. Hengel, seidt die beloften van afmaeckingen in* infinitum te tenderen, konnen 
sonder gelt geen afmaeckinge gedaen worden, versochte daerom noch als voor, als 
landtrechtens. 

 
Decretum 
't Gerichte ordineert* de versochte insinuatie* van copie der declaratie ten fine* van diminutie*, 
om dieselve ten eersten gerichtsdaege post* ferias paschales realiter bij te brengen, off dat 
anders op die minute* den tax* sal geschieden nae landtrechte. 

 
{folio 51 recto} 
Mercurij* 8e martij 1665 
Stadtholder* Joost ter Vile, rentmeester 
Ceurnooten*  Wilhelm Crock, voocht*  Jan Grievinck 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van die weduwe wijlen Berent scholte ten Borninckhaeve, repeteert 
tegens Welpshoff en consorten sijne naestledenen* gerichtsdach gedaene compellen* ten fine* 
van afseindinge* ende vermits parthij advers* doenmaels* judicialiter* belooft heeft ad interim 
proces* te willen afseinden*, waertoe die penningen gereet laegen, waerop nochtans in effecte 
niet gevolcht is. Soo versochte volmachtiger der verweerderschen dewijl d' acta collationeert* 
een ordeldrager* genomineert die welcke oock sijnen eedt van getrouwicheit afgelecht, nu meer 
met d' effective ablegatie* ende beleringe* an onpartijdigen moge vervaeren* worden en die 
sportelgelder* tot dien einde bijgebracht worden, sijnde absurd en oock niet sonder bedenken, 
waeran gelijckewel* een eerlievendt advocaet sich niet an stootet dat jegendeel* het proces* al 
nu soeckt te laeten liggen, off immers* met d' afseindinge* traineert, sat provido judici dictum97, 
volmachtiger der verweerderschen versoeckt, dat parthij advers* bij sittende gerichte die 
versochte sportelgelder* gelieve bij te brengen, off sunsten* die verweerdersche mach worden 
geordonneert op den weerpenninck* 't selve af te senden, bij onstentenis van dien, contendeert* 
men in contumaciam* tot alsulcken profijte als landtrechtens, en een kost- en schaedeloose 
absolutie* [paraaf] 

  
Decretum 
't Gerichte ordonneert dat dit reces* en versoeck den gerequireerde* per copiam* sal worden 
geinsinueert*, die daerop haer eigentlijcke verklaeringe binnen tijt van acht daegen nae 
insinuatie* sullen hebben te doen, of dat bij onstentenis hierin naeder sal worden gedisponeert* 
als rechtens. 
 
{folio 51 verso} 
Dr. Hengel, volmachtiger van Beeltjen Rallen, gesint* van Dr. Theben als (sic) gasthuismeesters 
tot Boeckholt, behoorlijcke handelinge, sin* secus. 

                                                   
96 waarschijnlijk moest hier staan ‘gltn’: gemelten  
97 ? terwijl er een uitspraak van een bevoegde rechter is 



Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van die gasthuismeesters tot Boeckholt, petit* copiam* van 
't ingediende. 
(in margine: Beeltjen Rallen contra die tijtlijcke gasthuismeesters tot Boeckholt) 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van die weduwe van zalliger pastore Loddero, repeteert retro* utiliter* 
acta in* puncto contumaciae tegens Hermen Hesselinck veelvoldich afgeholden, versoeckende 
dat parthij advers* nu meer niet sal noch moge gehoort worden, nisi refusis contumacialibus 
expensis98, bij verweigeringe van dien stelts ad* decretum. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Hermen Hesselinck, wol jegenbediende exceptionem 
inqualificationis99 geobjicieert* hebben, praesenterende nae gedaene qualificatie , te doen nae 
behooren. 
Ex* officio. Inbedincht* tot dien einde die doode hantz van den zalliger pastore Loddero, en soo 
't wijders* noodich mochte wesen, praesenteert ten naesten* vel* ad interim die ratificatie* van 
die weduwe ende plenaire constitutie* ter secretarie bij te brengen konnende Dr. Theben oock 
sonder qualificatie niet worden admitteert* ad* excipiendum. 
Ex* officio Dr. Theben, priora*, sullende sijnersijts doen wat nae landtrechte behoortt, naerdat 
jegenparthij sich van te vooren gequalificeert heeft. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van sijn vorstelijcke genade den heer prince van Salm 
 
{folio 52 recto} 
in saecken tegens die respectieve graeff en vrijheren van Vehlen in puncto van die vijffjaerigen 
vermeinten achterstant van renthe, alsoo die copij van ’t gene desersijts laest is ingedient, 
voorlenchst* heeft veerdich* gelegen, en bij die tegenparthij niet wordt afgehaelt so wol ten 
hoochsten de contumacia in non agendo100, geprotesteert hebben, versoeckende dat d' acten 
mogen conscribeert* worden, ten fine* van ablegatie*. 
Similiter* in* puncto d' annis* 1644 en 1645. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van Geesken ten Elsen, weduwe van zalliger Warner Tenckinck, 
overgaff een anspraeck* cum* annexa obligatione* tegens Jan ten Gantvoort, op huiden* 
vermogens* relatie* geciteert*, afwachtende des gedaechdens erschijnis, sin* secus, badt* 
proclama* tegens hem te decerneren*. 
't Gerichte erkent proclama*. 
Hierop erschenen Jan ten Gantvoort, versochte uitstel van 14 daegen. 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van Willem Hopman, repetiert retro* utiliter* acta tegens de weduwe 
Grotenhuis afgeholden, de selve omni* meliore modo inhaererende*. 
Ex* officio Dr. Theben, seijt op huiden* allereerst copiam* van ijegendeels* scriftuir cum* 
annexis ontfangen te hebben, colligeerde* demneghst* terminum* à* die habitae copiae. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van Dr. Kelfken in saecken tegens Henrick van Basten, versochte op 
desersijts ingediende schriftuir op huiden* praesice 
 
{folio 52 verso} 
handelongh, sin* secus contendiert* ten proufijte als lantrechtens. 

 

                                                   
98 behalve onder overname van de door weerspannigheid veroorzaakte kosten 
99 protest van niet gekwalificeerd zijn  
100 over weerspannigheid door niet handelen 



Dr. Hengel, volmachtiger van Berent Seinhorst, repetiert in saecken tegens Tobe Eeckinck sijn 
naesleden* gerichzdach afgeholden submissijff* reces* ende versochte, om eenmael eijnscapt* 
moegen hebben complementum* actorum en dach van collatie* an te stellen, sin* secus 
protesteerde de protracta justitia et expensis tam causatis quam causandis101. 
(in margine: Seinhorst contra Eeckinck) 

 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Essele Eeckinck qualitate qua, praesenteerde intra* 
octiduum sijn redenen en motiven ex jure op 't ingediende protest naerder bij te brengen. 
Ex* officio Dr. Hengel, seijt de saecke claer te liggen ende datt tegens een soo sonnen claeren 
traechscheijt*, het duitlicke lantrecht ende daerop gevolchde sententie* welcke alle stricti* juris 
sijn ende ad* unguem moeten worden geobserveert niet bestendichts can worden bijgebracht. 
Immers niet meer in* exceptivis als parthij advers* vermeijnt, connende ijegendeels* geen eene 
schrijftuir op de ander cumuleren, soo alleen oick tendeert om desen impetrant*  van sijn liquide 
achterwesen te frustreren ende deselve met groote costen te matteren*, waerop onparthijdigen 
gelieven te letten, sijnde des impetranten* gelt soo verweerder schuldich iss tot desselven 
wedereijss goet genoech, versochte daerom volmachtiger nochmaels diem* collationandi, 
laetende inmiddels parthij advers* thoe soo veel hij in* exceptivis  
 
{folio 53 recto} 
wijders*, hoewel onbestendich* vermeijnt, bij te brengen, ter secretarie in te leveren, 
reserverende* sich soo noodich tempore* collationis sijn debath. 
Ex* officio Dr. Theben, praevia* generali contradictione alsmede achtende onnodich alhijr merita 
causae* te disputeren, verbleeff bij sijn voriges, ende tott den inholt van de inbedongene 
schriftuir. 
't Gerichte stelt dach van collatie* den 13e aprilis. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van Hendrick ten Broecke, versocht alnoch* instantissime salva 
antehac interposita protestatione102, aengaende de ter laeter tijt, bij triplijcque* gevoechte 
documenten in saecken tegens de kerckmeijsters tot Aelten, copiam* van de mede ter laeter tijt 
ingebrachte schrijfftuir. 
(in margine: kerckmeesters tot Aelten contra Henrick ten Broeck) 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van de weduwe Kinckhuis, heeft cracht gerichtlicken verwins* bij desen 
anpeijdonghe* gedaen an de gerede* goederen van Derck Jancknecht voor de somma van 50 
guldens, 3 stuiver, 12 penningen, versoeckende dat gemelte Janknecht daervan de wete* mach 
gedecerniert* worden. 
Obtinuit*. 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van Garrit Harkinck, gesint* van sculte Geert Hun- 
 
{folio 53 verso} 
darp geboirlicke* handelongh, sin* secus. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Geert Hundarp, praesenteert habita* copia te dienen 
naer behouren. 
 
Dr. Hengel, volmachtiger van Jan Bruins ende Albert Bongers, repetiert tegens Geert schulte 
Hundarp sijn overgegevene aenspraeck* cum* annexa obligatione*, versoeckende daerop 
betalonghe off contrahandelonge, sin* secus. 

                                                   
101 over het rekken van rechtsgang en kosten en niet alleen door de rechtzaak maar ook door het veroorzaken ervan 
102 onmiddellijk, met behoud van het hiervoor tussengeplaatste bezwaarschrift 



Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van schulte Hundarp, praesenteert habita* copia te  dienen 
naer behouren. 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van de weduwe Berent schulte ten Borninckhoff, repeteert tegens Jan 
schulte ten Borninckhoff sijne naestledene* naeckt ende bloot overgegevene schriftuire, 
versoeckende daerop van parthij advers* handelongh off submissie* ende renunciatie* van 
vordere* productie, sin* secus. 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van Hendrick Arentsen Hoeffsmit, repetiert tegens Willem Drupper 
qualitate qua sijne naestledene* compelle* ten fine* van afsendonghe, versoeckende dat de 
selve nu meer per* decretum judicis moeghe worden opgelecht binnen corten tijt bij een gerichte 
te praefigeren*, de sportulgelder* bij te brenghen, sonsten* badt* volmachtiger als 
naestledenen* gerichtzdach, gebeden*, offte wol sich cost- ende scadeloos van dese instantie* 
bedongen hebben. 
(in margine: Wilhelm Drupper contra Henrick Arents) 
 
{folio 54 recto} 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Willem Drupper, secht dat sijn praetendent* daegelix 
om pennonghen uijt is en sal primo* die het proces* afschicken*. 
Ex* officio. Priora*, met protest van kosten. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van Erick Schutte in saecken tegens Mechteld Brethouwers weduwe 
van zalliger Engelbert van Dijren, heeft sich in gevolge van die voorige proceduire van 
anpeindinge*, drie opbadingen*, en daervan respectieve vermogens* relatie* exequeerde* 
wetten*, op huiden* in het angepeindete* parceel inleidinge* gedaen, versoeckende daervan die 
wette* te decerneren* en t' exequeren* nae landtrechte. 
Obtinuit*. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van Lucas Ophuis, wol tegens Gerhard Heinen op huiden* 
vermogens* relatie* des geswooren geciteert*, een anspraeck* in* scriptis hebben inbedongen*, 
concludeert als daerbij. 
Ex* officio Henrick Elvervelt uit de naeme van Gerhard Heine, petit* copiam*, salvis* en 
inbedinchde* demnechst* recessum in scriptis loco oralis103. 
Ex* officio Dr. Theben, versoeckt die relatie* van een edele gerichte, als dat naementlijck 
jegendeels* volmachtiger Henrick Elvervelt in* pleno judicio verscheiden mael anbelooft heeft 
voor sijn praetendent* tegens anstaende maij den koopspenninck van het afgekofte* peerdt te 
willen betaelen, maer geene kosten bereits* daerop geloopen tot instructie van anspraeck*, 
gelijck den volmachtiger onder ede niet sal konnen ontkennen, 't welck pro* confesso wordt 
geaccepteert. 
Ex* officio. Wol daertegens sijn nootdruft* hebben inbedongen*. 
Ex* officio Theben, versochte relationem*. 
 
{folio 54 verso} 
't Gerichte relateert*, dat Henrick van Elverveldt uit den naeme van sijn praetendent* Gerhard 
Heinen alhier in* judicio, die volle kooppenningen tegens anstaende maij gepraesenteert heeft 
te betaelen, gelijck dan den praetendent* naederhant oock selfs heeft mondelinch geoffereert. 

 

                                                   
103 schriftelijke in plaats van mondelinge schikking (overeenkomst) 



Dr. Theben, volmachicher van Hendersken Jordens weduwe Wijchmans contra weduwe van 
Derck ten Rhehorst, versocht op junchst* begangene contumacie* sijn beter recht in te brengen, 
badt* sunsten* die selve der anspraecken* vellich* t' erklaeren. 
Non comparuit*. 

 
Jovis* 9e  martij 1665 
Stadtholder* Joost ter Vile, rentmeester 
Ceurnooten* Rotger Poelhuis  Lambert Trae 

 
Johannes Wolff, volmachtiger van Jan Warners in judicio* praesent, repeteert tegens Jan 
Craenen sijne voor desen afgeholdene contumaciaele* recessen* afwachtet nochmaels van d' 
inbedongene* nootdruft* reele exhibitie* sunsten* contendeert* tot versteck*, et si quid agatur vel 
actum sit, petit copiam104. 
Ex* officio Dr. Hengel, volmachtiger van Jan Craenen, seidt sijn inbedongene* schriftuir ante* 
 
{folio 55 recto} 
judicium geexhibeert* t' hebben, verbleeff bij den inholt van dien. 

 
Erschenen Johannes Wolff. volmachtiger van den  weledele heer Georch Frenck, capitein en 
commandeur tot Groenloo, afwacht van Jan Lammerdinck op sijn voor desen gedaene 
anspraeck*, behoorlijck antwoort, sin* secus. 
Ex* officio Dr. Weddinck, volmachtiger van Jan Lammerdinck, versochte der anspraecken* 
afschrift. 
(in margine: commandeur Frenck contra Lammerdinck) 

 
Dr. Hengel volmachtiger van Wessel ter Stege, gesint* nochmaels van jonker Adriaen van Eerde 
ten Pleckenpoel, in gevolge sententie* interlocutoir* behoorlijcke handelinge, sin* secus 
contendeert* ten profijte als landtrechtens. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van jonker Adriaen van Eerde ten Pleckenpoel, secht den 
tijt landtrechtens noch ter tijt niet expireert* te sijn. 
Ex* officio. Refereert sich dienaenge tot die sententie*. 
Ex* officio Theben, seit noch als voor tempus* niet expireert* te sijn. 
(in margine: jonker Eerde contra Wessel ter  Stege) 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van Berent Woestenesch, overmits terminus* collationandi is 
circumduceert* in saecken tegens Henrick Gellinck, soo versochte dat novus* terminus mochte 
worden angestelt. 
 
{folio 55 verso} 
Erschenen Berent Rothuis geassisteert met sijnen volmachtiger Johannes Wolff. Repeteert 
tegens Gerrit Kock genant Wenninck sijnen naesteleden* gedaene anspraeck*, afwacht 
behoorlijcke antwoort sin* secus contendeert* in contumaciam* ten profijte als landtrechtens. 
Ex* officio Dr. Weddinck, uit den naeme van Gerrit Kock, versochte eerst en vooral van den 
anlegger* gebeurlijcke* caution* pro* litium expensis te stellen, quo* praevio, wol sich wijders* 
laeten verneemen*, en doen wat rechtens. 
(in margine: manent105) 

                                                   
104 en indien iets gedaan wordt of gedaan is, verzoekt kopie 
105 manent: in het origineel is hier een aantal regels doorgehaald; ‘manent’geeft aan, dat het doorgehaalde niet 
doorgehaald had moeten worden 



Ex* officio Berent Rothuis, objiceert* Dr. Weddinck d' exceptie* inqualificationis, secht vorders*, 
alhier geerft en gegoedet* te sijn van mobile* goederendie welcke men pro* expensis 
gerichtelijck is hypotheserende, edoch om alle cavillen* wech te neemen, praesenteert juratorie* 
cautie* waermede hij nae landtrechte kan volstaen, versochtedat hij daertoe moge admitteert*, 
en dienthalvendie saecke niet opgeholden worden , afwacht desgearresteerden erschijnis, 
sunsten* versocht proclama*. 

 
Daerop erschenen Jan Wessels, en Geerdt Smit, borgemeesters tot Suitloon, intervenierende 
voor Gerrit Cock genant Wenninck, en hebben in die beste en bestendichste forme 
geconstitueert* en volmachtich gemaeckt doctorem Weddinck, om uit haerer constituanten* 
naem active et passive tegens Berent Rothuis te procederen, cum solitis et consuetis 
clausulis106. 
Daerop erschenen Dr. Weddinck, volmachtiger van  
 
{folio 56 recto} 
die borgemeesters tot Suitloon, en versoeckt nochmaels van den anlegger* sufficientiorem 
cautionem pro litium expensis107 te praesteren*, alsoo hier te lande in 't minste niet geerft ofte 
gegoedet noch oock eenige weerdige mobilien*, soo kenlijck is besittende, sondern* van buiten 
hier te lande gekoomen, oversulckx dat hij oock met d' offereerde eedtlijcke cautie* niet mach 
volstaen doordien de verweerders selfs borge moeten stellen en den anlegger* 't selve 
nootsaeckelijck oock moet praesteren*. 
Ex* officio Berent Rothuis, inhaereert* sijn afgeholden reces*, stelt nochmaels sijne mobilie* 
goederen, soo weerdich als sij oock mochten sijn en noch veel weerdiger als dese kosten 
konnen vallen, en praesenteert noch in* superfluum juratoire* cautie* waermede hij volgens 
landtrecht en geemeene rechten, gelijck mede nae usantie* van dese graefschap kan en mach 
volstaen, versocht dat hij daertoe moge admitteert* worden, en stelts sulckx ad* decretum 
judicii*, van kosten en oppentholt* protesterende. 
Ex* officio. Inhaereert* prioribus*, en is minste niet gestendich* dat in desen ijts sal 
voorgenoomen* worden, als met kennis van onpartijdigen. 
Ex* officio Berent Rothuis, versochte dat hij tot die juratoire* cautie moge admitteert* worden 
sunsten* protesteert, en stelts noch als voor ad* decretum. 
 
{folio 56 verso} 
Dr. Weddinck, uit den naeme van Rotger Poelhuis, sprack an met rechte Hermen Gerverdinck, 
vermoge* relation* van Jan ter Pelckwijck op huiden* citeert*, voor die somma van twehondert 
gulden, heerkoomende* van het weder overlaten van het halve goedt Hijnck, versochte 
voldoeninge, en afwacht des gedaechdens erschijnis, sin* secus, badt* proclama*. 
't Gerichte erkent proclama*. 
Proclamatus* non comparuit* 

 
Dr. Weddinck, uit den naeme van meester Derck Amelunxen, heeft vermoge* relation* van 
Abraham Peters d' anpegeidete108 gerede* en ongerede goederen Hermen Cock voor die 
somma van 12 rijxdaler, verdient loon huiden* dato opgebaedet*, en daervan die wette* tegens 
gemelte Hermen Cock gebeden*. 
Obtinuit*. 
 

                                                   
106 ? met uitsluitend de gebruikelijke gedingen 
107 een betere waarborg voor de gerechtskosten 
108 bedoeld wordt 'angepeindete' 



Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Hermen Kock, versochte citatie* contra Boeinck en 
Boesinck, en Hijnck om schaedeloos holdinge wegens den chirurgijn, soo opbaedinge* gedaen 
voor meisterloon, ’t welck die selve kracht obligatie* onder submissie* van den edele hoove 
staende, belooft hebben af te maecken, om comparants* praetendent* te wachten en waeren 
nae landtrechte cum* expensis, damnis* et interesse daerover geleden. 
Obtinuit*. 
 
{folio 57 recto} 
Dr. Weddinck, uit den naem van Jan Sadelaer, sprack an met rechte, vermoge* relation* des 
geswooren Abraham Peters citeert* Joost Simmelinck, voor die somma van hondertdertich 
gulden, # heerkoomende* van afgekofte* waeren en verschooten penningen # ter goeder 
reeckeninge, gesint* betaelinge, ende afwacht des gedaechden  erschijnis, sin* secus, 
proclama* tegens hen te decerneren*. 
Ex* officio. Simmelinck versochte copiam* en terminum* landtrechtens. 

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Jan Sadelaer, hebbende vermoge* relation* des geswooren 
Abraham Peters Jan Giessinck en Jan Warners ad* reassumendum laeten citeren*, afwacht 
derselver comparitie*, sin* secus, in contumaciam* proclama* te decerneren*. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Jan Giessinck en Jan Warners, versochte recessus* 
afschrift, met reserve van debath. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van sijn schoonmoeder de weduwe Nachtegals, versochte van Wessel 
Rose alnoch* cautionem* petitam* te praesteren cum* protestatione als rechtens.  
Ex* officio Dr. Hengel, volmachtiger van Wessel Rosen, praesenteert sijnen praetendenten (soo 
tegenwoordich per procura occupationes absentis109 ) ten naesten* om de versochte cautie* te 
praestieren*, te sisteren*. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van sijn vorstelijcke genade de 
 
{folio 57 verso} 
heer prince van Salm in saecken tegens de respectieve graeff ende vrijheeren van Vhelen, in* 
puncto liquidationis, accuseerde* contumaciam partis adversae, nihil agentis110 contendijrende* 
salvis per oram retroactis111 ten proufijte als lantrechtens. 
Similiter* in* puncto expensarum. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van Jan Warners contra sijn schoonmoeder de weduwe Wahlien, 
versochte praecise handelongh bij poene* van versteck*. 
Ex* officio Dr. Weddinck, volmachtiger van de weduwe Wahlien, woll sijn noottrufft* hebben 
inbedonghen. 

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Abraham Wahlien, repeteert nochmaels tegen Jan Warners alle 
voorgaende dienstlicke contumaciale* handelonghen ende versoeckt denselven van wijdere* 
handelonge versteecken* te holden. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Jan Warners, heeft onlangs copiam* ontfangen van 
ijegendeels* laestledeels laest ingediende schriftuir ende colligeerde* à* die habitae copiae 
terminum cum praesentatione112 als lantrechtens. 

 
                                                   
109 indien aanwezig per volmacht optredend voor afwezigen 
110 weerspannigheid van de zijde van de tegenpartij, door niets gedaan te hebben 
111 met voorbehoud van vroegere mondelinge acten 
112 vanaf het ontvangen van de kopie een termijn voor de presentatie 



Erschenen Gerrit Geerdes Christina Rabelinck, bekanden voor sich ende haeren erven volgens 
obligatie* in dato den 28 augusti 1641 deugdelick schuldich tho wosen Tonnis Willinck de 
somma van 100 daler capitael ende te belaeven de selve neffens de 
 
{folio 58 recto} 
achterstendigen interesse* aenstaende Jacobi* gewiss ende onfeilbaer te betaelen onder 
verbant* van alle haere gerede* ende ongerede goederen, om sich daeraen met peijndonge* 
ende reele ende parate* executie ende distractie* te verhaelen, sonder argelist*. 
 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Jan Hilbelinck, sprack an mit rechte Jan Tenckinck vermoeghe* 
relatie* van Jan ter Pelwick gecitijrt* om betalonge the hebben van 50 guldens soo hij voor 
Toebe ter Borch te betaelen vermoeghe* obligatie* belooft.  
Gesint* betalonge cum* interesse et expensis* ende afwachtet des gedaechden comparitie*, 
sin* secus proclama*. 
Hijrop erschenen Tobe ter Borgh, ende belaefde Jan Tenckinck wegens dese bovenstaende 
aenspraecke* cost- ende schadeloos te holden mitz dat hij gemelte Hilbelinck sall contentijren*, 
onder verbant* van sijn persoon ende goederen, ende poene* van reele ende parate* executie. 

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Jan Willinck, afwachtet van Coepe Wenninck op Wessels op 
junghst* begangene contumacie* sijn beter recht in tho brengen, sin* secus, desselven inholtz 
der aenspraecken* vellich* te erklaren. 

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Joris Innis coopman tot Zutphen, repetijrt tegens de weduwe 
Volmers de erholdene* ende vermoeghe* relatie* van Jan ter Pelwick geexequeerde* wette* ad 
videndum reassumi litem113, ende 
 
{folio 58 verso} 
afwachtet demneghst* derselver comparitie* om op d' overgegevene justificatie* t' antwoorden, 
sin* secus de selve in den eijss vellich* te erklaren ende in contumaciam* non comparentis* 
proclama* te decerneren*. 

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Mechtelt ten Damcotte, afwachtet van Coepe Wessels op 
jungst* begangene contumacie* sijn beter recht in tho brengen, sin* secus denselven inholtz* 
der aenspraecken* vellich* t' erklaren. 

 
Jan ter Pelwick heeft vermoege* relatie* van Abraham Peters d' angepeijndete* gerede* ende 
ongerede goederen van Harmen Derxsen glnt. Brass uijt cracht gerichtlicken verwinn* voor 14 
schepel boeckweijte huiden* dato opgebaedet* ende darvan de wette* tegens gemelten Bras 
versocht. 
Obtinuit*. 

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Lambert Trae, repetijrt tegens Arent Giessinck alle voorgaende 
dienstlick handelonghe ende alsoo de gedaechde gien rechtelicke oppesitie doet off weet te 
doen, ende dann noch in gebreck blijfft deserzijts rechtmatigen eijss te voldoen, soo versochte 
comparant* d' acten te conscriberen* ende dach van collatie* an te stellen, ende datt hijrvan de 
wette* an gemelten Arent Giessinck moeghen gedaen worden. 
Obtinuit* ende wort terminus* aengestelt tegens den (sic) 
(in margine: Trae contra Giesinck) 

                                                   
113 te moeten kijken naar het heropenen van het proces 



 

{folio 59 recto} 
Veneris* 10e martij 1665 
Stadtholder* Joost ter Vile, rentmeester 
Ceurnooten*  Lambert Trae  Jan ter Pelckwijck 

 
Erschenen Dr. Weddinck, volmachtiger van Wilhelm Waelien, overgaff voorwaerden, om uit 
kracht van gerichtelijcken erholden* verwin* te verkoopen de huisplaetse met het getimmer daer 
op staende van zalliger Jacob Willinck, versochte die voerwaerden te voorlesen, die keersse t' 
onsteecken, en met den verkoop te vervaeren* nae landtrechte. 
't Gerichte erkent den keerssebrant* en sijn dienvolgents die voorwaerden voorgelesen, die 
keersse angesteecken, en bevrijt* worden nae landtrechte. 
En is d' hoogste insaet* geschiet bij Jan Sadelaer ad twehondert daler 200 daler.  
Die daer op gehooget  1 daler, en is denselven kooper gebleven voor 201 daler 
En sijn voor desen koop borge geworden Jan Sadelaer den olden en Ariaen ter Hulsen. 
 
{folio 59 verso} 
Sabbathi* 18e martij 1665 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Coernoeten*  Willem Hartlief  Caspar Evers 

 
Dr. Hengel, nomine* proprio, ende als lasthebbende van den edele landtschrijver Bronckhorst, 
heeft voor respectieve verdijent salaris ende gerichtzcosten waervan den heer vaendrich Sibrant 
Jouersma de rekeninghen sijn geschickt*, om betalinge van dien te hebben, arrest* gedaen op 
ende aen alsodane penningen als sijn hoochedele Joost Hendrick van Asbeeck heere tot den 
Dravenhorst ten eersten sall hebben uijt te tellen.  
Versoeckende dat hijrvan an gemelten jonker Asbeeck ten eijnde hij gheene penningen moege 
uijt tellen de wette* moege gedaen, ende gelijckvals* de selve in* forma debita verveerdicht 
ende an den edele vaendrich Sibrant Jouwersma tot Wesel moeghe afgesonden ende terminus* 
ad justificandum* arrestum* ten naesten* lantgerichte naer Paeschen tot Wenterswijck moeghe 
aengestelt worden. 
Willem Hartlief relatijrt* dat hij de versegelde wette* an den faendrich Sibrant Jouwersma tot 
Wesel op den 21 martij 1665114 overgelanckt* hebbe. 

 
Eodem* coram* iisdem 
Dr. Hengel, nomine* proprio, repeteert tegens den heere obercommissaris Gronewolt cracht 
erholdene sententie* gedaene anpeijndonge* eerste twiede ende darde opbadinge*, aen 
desselven 
 
{folio 60 recto} 
hoff alhijr voor Bredevoort ende darvan vermoeghe* prothocols exequeerde* wetten* doende tot 
vervolch immissie* an desselven hoff, met versoeck datt hijrvan aen Dr. Bettram Theben als 
volmachtiger welgemelten heer obercommissarij de wette* ende gelijckvals* aen Jan 
Snoijenbusch als besitter desselven hoffs moeghe gedaen worden. 
                                                   
114 de datum in de tekst correspondeert niet met de datum 18 maart 1665. Mogelijke verklaringen:  

- 18 maart moet zijn 25 maart 
- er is sprake van een vergissing in de maand, bijv. maart moet zijn februari. Omdat op blad 60 recto 

dezelfde fout gemaakt zou zijn ligt dit niet voor de hand. 
- de tekst is later bijgeschreven. Het gebruik van strepen in de tekst (evenals op blad 60 recto) duidt hier 

mogelijk op. 



Harmen van Basten relateert* datt hij de wetten* an Dr. Theben in qualitate als volmachtiger 
ende Jan Snoijenbusch op den 21 martij deses ijaers115 geinsinueert* hebbe. 

 
Sabbati* 1e aprilis 1665 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Coernoeten*  Willem Hartlief  Caspar Evers 

 
Dr. Smitz, volmachtiger van heer oberste Frederich Backer, hebbende voor desen seeckere 
brieven van executie des edele hoves van Gelderlandt in saecken tegens Mechteld Brethouwer, 
weduwe van wijlen Engelbert van Dieren aen den heere drost* gepraesentiert ende vervolchlick 
bij desen edele gerichte voor eerst d' ophaelinge ende terminum* distractionis* mobilium* 
versocht oick, luijt* prothocols erholden*, den welcken comparant* ter instantie* van de gemelte 
weduwe ende derselver sohn Wessel Nachtegal vruchteloos heefft laeten voorbijgaen; sub* hac 
conditione nochtans, dattet erholden* verwinn* metten eersten volgentz gedaene belofften 
soude affgedaen ende den heer praetendent* contentement* gegeven worden, dewijl averst* 
daerop bis* dato in 't minste niet gevolcht iss, versoeckt  
 
{folio 60 verso} 
comparant* qualitate qua volgentz ontfangen speciale commissie*, dat een neuwen termijn ten 
eijnde voorschreven angestelt ende parthij advers* hijrvan de weete* per* extractum moege 
gedaen worden. 
Obtinuit* en wort dagh van distractie* aengestelt tegens aenstaenden dijngsdach – sijnde den 4e 
april 1665.  
Dese bovenstaende wette* den 1e aprilis door Jan  Grievinck an Mechteld Brethouwer, weduwe 
Dieren, geinsinueert*. 
(in margine: N.B. Desen dach van den 4e april is [in] den 7e desselven maents met consent des 
heeren richters uitgestelt) 
 
Eodem* coram* iisdem. 
Erschenen Willem van Forel, ende heeft uijtt cracht van de constitutie* ende volmacht op hem in 
dato den 17 septembris 1664 voor notaris Pieter Muiss in praesentie der getuijgen Pauwel 
Gront, inwoonder der stadt Nijmegen ende Gerrit der Maeijen, borger tot Dordrecht, gepasseert 
ende daeronder in dato den 27 septembris de approbatie* van de regierders ende 
burgemeesters der stat Dordrecht, onder insegel* derselver stadt ende onderschrift. Is op hem 
tot meerder corroboratie* der volmacht gestelt te vorderen voor den constituent* Raphael Bressij 
van Berent ten Have, lakencooper tot Aelten woonende, seecker capitael ende den geheelen 
interesse* naer teneur* der obligatien* tott Dordrecht bij hem Berent ten Have in dato den 12 
octobris 1661 ten proufijte van gemelten constituent* gegeven, bij desen gesubstitueert* (vigore 
clausulae constitutioni insertae116)  den erentfesten hoochgeleerden Gerhard S. van Hengel, der 
rechten doctorem, om uijtt des constituentis* naem van Berent te Hove te eijsschen 't zij met 
middelen rechtens off in der minnelicksheit sodane praetensie als Raphael Bressi luijt* obligatie* 
 
{folio 61 recto} 
van gemelten ten Hove is competerende*, alles naer den alingen* tenoir* ende inhout gemelten 
volmacht, soo een edele gerichte hijrbij wort exhibeert*, ende men versoeckt moeghe 
agnosciert* worden alles cum potestate unum vel plures assumendi et resubstituendi, 
promissione rati et indemnitatis, caeterisque clausulis solitis et consuetis117.  
                                                   
115 zie noot op folio 59 verso 
116 de clausules van machtiging zijn nadrukkelijk ingevoegd 
117 met de bevoegdheid één of meerdere bij te nemen en te mogen machtigen, met belofte van bekrachtiging en 
schadevergoeding, en overige gewone en gebruikelijke bedingen 



 
Martis* 4e april 1665 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Coernoeten*  Willem Hartlief,  Caspar Evers 

 
Erschenen Harmen Laerbargh, ende overgaff staet ende inventaris van goederen, soo ende als 
hij denselven ten deele mett sijn zalliger huijsvrouw ende ten deele tegenwoordich besitt, omdatt 
sijne kinderen daernae sich konnen regulieren ende in geen quaestie off misverstandt moeghen 
geraecken, alles getrouw ende sonder arglist*. 

 
Eodem* coram* iisdem 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Mechtelt ten Damkaete, heefft vermoeghe* relation* van Jan ter 
Pelwick d' angepeijndete* geriede* ende ongerede goederen van Coepe Wessels uijtt cracht 
gerichtlicken verwinss* huijden* dato opgebaedet* ende daervan een wete* gebeden*. 
Obtinuit*.  
 
{folio 61 verso} 
Veneris* 7e aprilis 1665 
Stadtholder* Hermen Huininck 
Ceurnooten*  Jan Grievinck,  Erick Everts 

 
Erschenen Dr. Smits, volmachtiger van den heer overste Frederick Backer, en versochte dat in 
conformite van een edele gerichts decreet van den 1e aprilis, met ophaelinge en distractie* van 
panden mach worden vervaeren*. 
Ex* officio. Erschenen Wessel Nachtegal, uit den naeme van de moeder, en exhibeerde* desen 
edele gerichte seecker protestationschrift*, versoeckende naer inholt derselver met die op 
huiden* angestelden distractie* te supersederen* en in te holden, off anders decreet van desen 
edele gerichte daerop verwachtende. 
Ex* officio Dr. Smits,  seidt dat de executoriaele brieven van den edele hoove van Gelderlant sijn 
pure en absoluit en dat oversulckx het verwin* met geen protestationschriften* kan afgedaen 
worden, persisterende* derhalven bij het gedaene versoeck van ophaelinge en distractie* van 
panden, sullende d' heer praetendent* bij verweigerinch vandien genootsaeckt wesen van 
verweigert recht ter behoorlijcker plaetse, hoewel ongeern, sich te beklaegen. 
Ex* officio Wessel Nachtegael in qualitate als vooren, persisteerde* bij den inholt van sijn 
overgeleverde protestationschrift* en inholde vandien, versoeckende 
 
{folio 62 recto} 
als daerbij. 
Ex* officio Dr. Smits, similiter* priora*. 
Ex* officio Wessel Nachtegael, insgelijckx priora* 

 
Decretum 
't Gerichte gesien hebbende beidersijts recessen*, en het overgegevene protestationschrift*, 
relateert* in desen niet te konnen voorneemen*, ten ansien noch edele hooves brieven, veel 
min* sententie* deses angaende gesien of gelesen t' hebben, ordonneert dienthalven met dese 
tegenwoordige distractie* te supersederen* en op te holden, ter tijt hier in ergaen* mach wesen 
wat behoort  en dan vorders* te doen 't gene is rechtens. 



Ex* post erschenen Dr. Smits, en sechte dat die voornoemde brieven van executie in handen 
van den heer drost* sijn overgelevert, waervan d' heren commissarien niet ignorant sijn, 
protesteerde derhalven voor alsnoch de denegata et protracta justitia118. 

 
't Gerichte blijft bij haer gegevene decreet. 
 
{folio 62 verso} 
Sabbati* 8e april 1665 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten*  Wilhelm Hertlieff  Casper Everts 
 
Erschenen Wessel Nachtegael, en versochte uit kraft* angelechten* arrests* op te persoon van 
capitein Ittersum gedaen, daervoor hij borge geworden, voor seeckere somma van penningen 
terminum pro justificando arresto119 an te stellen, en dat den gearresteerde het arrest* naer 
behooren sal hebben te verborgen, voor anstaende gewijsde*, en hiervan an hem den 
gearresteerde insinuatie* moge gedaen worden.   
Obtinuit*, en wort terminus* justificandi arrestum* tegens anstaende dinsdach angestelt. 

 
Eodem* coram* iisdem.  
Erschenen voor desen edele lantgerichte Jan Tonnissen de neuwe weert, ende verstaende dat 
hij uijt sijn van richter Planten gehuirde behuijsinge, sonder sententie* off verwinn*, de facto sall 
uijttgesat worden, ten versoecke van Jan Weeninck, soo protestijrde noch als voor dat hij niet 
bovens notoir lantrechte moege worden beswaert, dann hij noch als voor tegens gemelten 
Wehninck sich ten goeden rechte praesenteert, onder verbant* van sijn goederen, deselve voor 
het gewijsde* 
 
{folio 63 recto} 
met raet van onparthijdisse doctoren gescept ter judicatuir van alle heerenhoven en gerichten 
ende in* specie den edele hove van Gelderlandt ter parater* executie submitterende*.  
Dienende vorders* voor dijnstlick bericht op de brieven van den edele hove van Gelderlandt ahn 
den heer drost* ingeschickt*, dat behalvens deselve door quaet bericht sub*- end obreptitie door 
abusijff voorgeven geimpetriert* ende obtiniert* sijn; deselve oick in 't geringhste niet 
meintioneren* van comparant* dan daerbij geordineert* iss, dat de sententie* tegens richter Jan 
Planten 't hove ergaen, tegens denselven Jan Planten mede ter executie sall gestelt ende 
soonodich de soldaeten ende militaire persoonen daertho genoomen worden, sijnde nu soo datt 
de sententie* als stricti* juris sijnde alleen tegens Jan Planten tot Hengelo, off tot Bredevoort op 
sijnen hoff, sourmaetz* deelen, koijweijden*, off andere daer gelegene goederen can 
geexcutiert* worden, niet averst* tegen comparant* als een darde, de welcke noijt in 't proces* 't 
hove geweest iss, daertegens oick geen sententie* diffinitijff, off verwin* in contumaciam* ergaen 
iss, dewelcke oick nochmaels tegens Jan Weeninck, ende an de gheene d' actie tegens hem 
praetendieren* ten goedern rechte praesentiert, ende daerbovens mit rechte door gewelt niet 
can graviert* worden.  
Sustinerende* comparant* in dese praesentatie ten rechte goet fundament te hebben, door den 
comparants* huijrbrief alleen door een oprechten niet averst* door een simulaten* coop tot 
 
{folio 63 verso} 

                                                   
118 over loochening en voortslepen van het recht 
119 een termijn voor het rechtvaardigen van het arrest 



tot sijn nadeel ingegaen can gebroecken worden, hebbende richter Planten op den 23 februarij 
1664 ad 3t120 interrogatum selfs getuicht eedtlick dat den coop niet richtich geweest is, als ten 
prothocollo the sien quo* relat.  
Blijckende ’t selve mede uijt 't revers* ten prothocolle bij richter Planten exhibeert* ende 
geteukent mette eijgen handen van zalliger Willem Raesfelt ende Jan Weninck, de welcke bij 
gerichtzdecreet geciteert* sijnde om haer handen* te bekennen of te ontkennen, nochtans 
contumaciter* uijtgebleven ende daerdoor 't revers* agnoscierende*, genoechsaem den coop 
van ’t huiss voor simulaet* ende nul inholtz* ’t revers* verklaert hebben.  
Ende alsoo dan mede conductor anno locationis finito121, niet willende ruijmen met een parthijss 
ordeel van doctoren niet can expelleert* worden als naer erholden* verwinn* in contumaciam* off 
sententie* diffinitijff soo moet veel meer comparant* in d' huir gemeintioneert* worden dewijl hij 
noch eenige ijahr huirs praetendiert*, en met rechte angesproecken zijnde, sonnenclaerlick 
bewijsen sall, dat sijn huurscedul* door den simulaten* nullen coop niet heeft connen 
gebroecken worden.  
Dat oick de sententie* 't hove tegens richter Planten passijrt hem niet can obstijren, dan 
offschoon hij in contumaciam* sich heeft laeten verwinnen*, haec sententia tertio quam 
separatum ius praetendit, non praejudicato122, connende Weeninck sijn schade, ende interesse* 
ahn Planten versoecken inholz* sententie* 
 
{folio 64 recto} 
ende hoeves brieven, dewelcken comparant* niet angaen, ende dewelcke oick ahn hem ex 
contractu vero vel quasi123 niet iss verobligeert* ende verbonden.  
Sullende comparant* in cass* tegens hem executoriale* middelen sonder voorgaende recht door 
verwin* ende sententie* modo* violento worden voortgenoomen ten hoochsten genootsaeckt sijn 
de notorio gravamine, et violentia manifestissima124 te protestijren ende 't hove off de 
tegenwoordighe vergaederde lantscap* restitutionem* ende herstellonge in vorigen staet moeten 
versoecken, protesterende inmiddels ten alderhoogsten van den bereitz geleden ende soo 
vorders*, mochte geleden worden, openbaeren scimp*, affgront ende schade door Jan 
Weeninck, soo tegens comparant* geen actie heeft, temerarie* causijrt*. 

 
Eodem* coram* iisdem. 
Frits Raebelinck, uijtt den naeme van sijn swager Dr. Hengel # contra den heer obercommissaris 
Gronewolt #, wol achtervolgentz voorgaende proceduire van anpeindonghe* 3e opbadinge*, 
immissie* ende daervan vermoeghens* relatie* des vaeghes* geexqueerde* wetten* an 
desselven hoff alhijr voor Bredevoort geleghen d' eerste twiede ende darde ruijminge gebeden* 
hebben ende dat hijrvan an Dr. Bettram Theben als volmachtiger welgemelte heer 
obercommissaris gelijck mede ahn Jan Snoijenbusch als besitter off pachter derselven hoff d' 
wette* moege gedaen worden. 
Obtinuit*.   
Harmen van Basten relateert* de insinuatie* op den 11e aprilis gedaen te hebben an Dr. Theben 
en an Snoijenbosch. 
 
{folio 64 verso} 
Eodem* coram* iisdem 

                                                   
120 onduidelijk is wat hier bedoeld wordt, wellicht '3e ondervraging' of 'ondervraging door een derde'. Deze afkorting is 
door ons echter niet teruggevonden. 
121 pachter in het verstreken pachtjaar 
122 dit vonnis vertoont hier ten derde ook apart recht, geen voorlopig vonnis  
123 uit een echt contract tenminste als het ware 
124 over een welbekende klacht en zeer duidelijke schending 



Fritz Rabelinck, volmachtiger van Gerrit Wilmsen, versocht uijtt cracht angelechten* arrestz* 
voor 28 rixdaler aftreckende bewijslick solutum* an seeckere penningen onder de heer pastoor 
Verschage berustende ende Lambert Aelbertz borger tot Doetichem toestendich, citation* om te 
sien ende hoeren dat het angelechte* arrest* gejustificeert* worde, ende dartoe corten tijt aen 
toe stellen. 
Terminus* over 14 daeghen nae insinuatie*. 

 
Eodem* coram* iisdem 
Sander Welsinck hebbende onlanghs voor sich ende susteren proces* alhijr geinstitueert* bij 
forme van arrest* tegens sijn suster Aelken Welsinck, weduwe van zalliger Jan Som ende 't 
selve sub* spe concordiae sijnde blijven liggen darop niet gevolcht, versochte novam* citationem 
tegens gemelte weduwe ad videndam resumi litem in statu quo jacet125 tegens den 4e maij en 
sulcks per juris subsidiales in forma amplissima126 ahn den heer richter tot Vreden af te 
schicken* per* voeghtetum loci, om dan voort in de saecke mit gast- off nootgerichte van 3 
daeghen tot 3 daeghen 
 
{folio 65 recto} 
voort te faren en daer in gedaen en voorgenoomen* te worden, 't ghene nae lantrechte deser 
graeffscap Zutphen sall bevonden worden te behoiren. 
Obtinuit*. 

 
Sabbathi* 8e aprilis 1665 
Drost* ende richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Coernoeten*  Caspar Evers  Willem Hartlief 

 
Erscenen Berent Eckervelt, ende repeteert de willekeur* voor den tijt van omtrent twie ijaeren 
ten prothocolle bij de huijsvrouw van Johan Noteboom in absentie desselven mans gepasseert, 
waerbij de selve belooft heefft de an hem comparant* schuldige 't sestich gulden 7½ stuiver, 
naer inholt der willekeur* binnen 't volgende vierdendeel* precise te voldoen; wann nu averst* tot 
dato daerop gheene betalonge gevolcht iss, soo versocht comparant* dat een edele gerichte 
mitz hijrvan an Jan Noeteboom per* extractum de weete* moeghe worden gedaen, desselven 
huijs voor gemelte schult moghe distraheert*, de publicatien schedulen verveerdicht, ende 
terminus* tot vercoop moeghe angestelt worden. 
Obtinuit* ende wort terminus* distrahendi angestelt tegens anstaende donderdach over 8 
daeghen, sijnde den 20 deses maentz aprilis. 
 
{folio 65 verso} 
Lunae* 10 aprilis 1665 
Drost* ende richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Coernoeten*  Willem Hartlieff  Henrick Elverfelt 

 
Aelbert schulte Raetman sijnde gisteren door den vaecht* Wassenbergh ten handen gestelt, op 
versoeck van den borgemeester Gerhard Raebelinck tott Vreden seeckere apunctement*, 
waerbij de heer droste* belieft heeft, hem comparant* te ordoneren* restitutie* van 2 stucken 
holtzen, off binnen tijt van 4 daeghen te dienen van tegenbericht, bij poene* van 3 goltguldens 
ende 3 molder* haever, welcke gemelte poen* hij  comparant* scholte Raetman mitzdesen in 
plaetz van bericht gehoorsaemlickst afdoet, kennende gemelten borgemeester Raebelinck, off 
gestendigende* denselven gien recht an de boomen, soo hij comparant* in den Bredebosch 

                                                   
125 om te zien of het proces, zoals het voorligt, weer opgenomen moet worden  
126 rechtens reserve in de meest brede vorm 



tegens een camp 't Inslach genoembt gelegen, in de bourscap* Ratum, heeft gehouwen, alsoo 
comparants* holtvrede* daer ten plaetzen is; praesenterende sich darom tegens gemelten 
burgemeester Raebelinck ten goeden rechte, dartho sich alle middelen ende beneficien der 
rechten reservierende. 
 
{folio 66 recto} 
Martis* 11 aprilis 1665 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Coernoeten* Willem Hartlief Caspar Evers 

 
Dr. Theben, volmachtiger van sijn furstelijcke genade d' prince van Salm in saecken tegens de 
respectieve graeff ende vrijheer van Vhelen, in* puncto condictionis indebiti, versocht 
conscriptis* actis een corten dach tot collatie* en ablegatie* an te stellen. 
(in margine: Salm contra Vehlen in* puncto condictionis indebiti) 

 
Dr. Theben, volmachtiger van sijn furstelijcke genade d' prince van Salm in saecken tegens 
jonker Eerden, versocht conscriptis* actis een corten dach tot collatie* en ablegatie* an te 
stellen. 
Ex* officio Dr. Weddinck, volmachtiger van jonker Eerde. 
Salvis* prioribus versocht insgelijcken. 
(in margine: prins von Salm contra jonker Eerde) 

 
Dr. Theben, volmachtiger de obercommissaris Gronewolt, versochte van den heer van 
Diepenbroeck handelongh in* puncto liquidationis primi* anni, sin* secus. 
Similiter* in* puncto liquidationis secundi* anni. 
(in margine: Welevelt contra Groenewolt in* puncto liquidationis primi* et secundi* anni) 

 
Dr. Theben petit* handelingh in* causa Raven contra Jan Coeninck. 

Ex* officio Dr. Hengel, volmachtiger van Jan Koeninck, verstaende dat op huiden* copie van de 
an zijden van Claes Raven laeste geexhibeerde* schriftuir verfeerdicht zij, versochte daervan 
extraditie* ende praesenteerde demneghst* intra* terminum nae lantrechte te handelen. 
 
{folio 66 verso} 
Dr. Theben, volmachtiger van scepen Derck ten Haegen, versochte complementum* actorum in 
saecken tegens den heer Gronewolt, sende dach van collatie* an te stellen. 
Ex* officio Dr. Weddinck, volmachtiger van den obercommissaris Gronewolt, salva* interposita 
protestatione van dat niet veerder als over het poinct van contumacie* sall recht gedaen worden, 
versocht insgelicken. 
Ex* officio Dr. Theben, referiert sich ad* acta. 
(in margine: schepen ten Hagen contra commissaris Groenewolt) 

 
Dr. Theben, volmachtiger van Wessel Nachtegall, overgaf tegens capitein Itters op huijden* 
gedaechde een aenspraeck*.  
Bat* inholtz* ende verwachtede comparitionem* sin* secus, daertegens te erkennen proclama* 
als lantrechtens. 



Ex* officio Capitein Harman Ittersen, sisteerde* alhijr tot relaxatie van ’t arrest* op sijn persoon 
anleght* salva* protestatione als rechtens sijnen vaeder vaendrich Ittersen de welcke 
praesenteert al ’t ghene Nachtegal op sijns soons persoon mit rechte erholden* mochte te willen 
voldoen. Versochte demnechst* copiam* van ijegendeel* justificatie* salvis interim jurium 
beneficiis127, # afwachtende mede van Wessel Nachtegal genechsame cautie* pro* litium 
expensis.  
Hijrop erschenen vaendrich Ittersum en heeft in saecken Wessel Nachtegals 't geen deselve 
met rechte op sijnen soen erholden* mochte, onder verbant* sijner goederen gecavijrt* idemque* 
stipulato te willen voldoen.  
Ex* officio Dr. Theben, petit* copiam*. # 

 
Dr. Theben volmachtiger van Harmen Storm, versochte van Hendrick ten Broecke in* puncto 
ususfructus* handelongh, sin* secus. 
Ex* officio Dr. Roller, volmachtiger van Henrick ten Broecke, wol tegens Harmen Storm als man 
ende momber* van Alegunda Pauw weduwe Brantz in stuck van erfenisrecht sijn noottrufft* 
hebben inbedongen*, praesenterende denselve intra paucos dies ad manus secretarii128 in te 
leveren. 
Dr. Theben, volmachtiger van Harmen Storm, versochte contra Hendrick ten Broecke in puncto 
van rekenonge copij van den overleijden extract* tot justificatie* van anspraeck* om naer 
ontfanck te doen naer behoeren et si quid agatur, petit copiam129. 
Similiter* Dr. Roller in puncto der reeckenonghe. 
 
{folio 67 recto} 
Dr. Hengel, volmachtiger van Gerrit Eckerfelt, sprack an mit rechte Ewolt Garritzen vermoeghe* 
relation* Harmen van Basten op huijden* citeert* voor de somma van 67 guldens en 16 stuiver 
volgentz sijn eijgen hant af te reeckenen cum* interesse à*die morae # aftreckende nochtans het 
bewijslicke solutum* #,  gesint* voldoninghe ende des gedaechdens erschinens, sin* secus 
proclama*. 
Alsoo de huijsvrouw van Ewolt Garritzen scijnt eenige reeckenonghe daertegens te hebben, soo 
worden gecommitteert Dr. Theben ende Dr. Hengel om beijdersijtz parthijen saecken te 
examineren. 

 
Dr. Hengel, nomine* proprio, repeteert tegens de obercommissaris Gronewolt sijne voor desen 
overgegevene declaratie* van costen, versoeckende dat deselve nochmaels moeghe 
verveerdiget ende doctori Theben in sijn qualiteit in handen moeghe gestelt worden ad* 
diminuendum. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van den heer obercommissaris Gronewolt, verbleef bij sijn 
voorige protesten, en verhoopt nochmaels dat geen wijdere* costen sullen gedaen worden, soo 
men alles in der goede sall af maecken.  
Ex* officio Dr. Hengel, repeteert het decreet naestleden* gerichtzdach gevellet, seggende dat hij 
met dat oude duenken van willen betaelen, niet wercklick wort betaelt. 
 
{folio 67 verso} 
Fritz Rabelinck, volmachtiger van sijn schoonmoeder Gisellae Corten, weduwe Wisselincks, 
versocht nu meer naer soo menichvoldige afgeholdene contumaciale* bedinghen* tegens Derck 
ten Hagen dach van collatie* an te stellen. 

                                                   
127 met behoud van tussenliggende rechterlijke gunsten 
128 binnen weinig dagen in handen van de secretaris 
129 en als er iets tegen ingebracht wordt, verzoekt kopie. 



Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Derck ten Haghen, wol een presentationschrift hebben 
inbedongen*. 
Ex* officio. Seijt dat ijegendeel* nu niet meer mach gehoort worden nisi refusis prius 
contumacialibis expensis130 ende seijt dat deselve all voor 8 offte 10 weecken reelicken hadde 
behoiren te dienen van noottrufft*, soo ijet hadde weeten in te brenghen en sulckes niet geschiet 
zijnde verbleef bij sijn voorige versoeck. 
Ex* officio Theben, priora* refererende sich tot de schriftuir van praesentatie. 
Ex* officio. Referiert sich ad* acta ende wolde wel expresselicken* de expensis redacti litis131 
geprotesteert hebben. 
(in margine: die weduwe van zalliger heer landtschrijver Johanne Wisselinck contra schepen ten 

Hagen) 

 
{folio 68 recto} 
Jovis* 13e aprilis 1665 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Coernoeten*  Rotger Poelhuis  Lambert Trae 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van Wessel Rosen alhijr in* judicio praesent, repetiert retroutiliter acta 
in saecken tegens de weduwe Nachtegals ende sisteert* demneghst* sijne gemelte principalen* 
om te cavijren* idemque stipulato et solemniter pro judicato et litium expensis132, afwachtende 
demneghst* van parthij advers* behoirlicke handelongh, sin* secus. 
Erschenen Wessel Rosen, ende heeft in saecken tegens de weduwe Nachtegals voor het 
gewijsde* ende de costen bij hanttastinghe* onder verbant* sijner goedere gecavijrt*. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van sijn schoonmoeder de weduwe Nachtegals, versocht 
copiam* van de geleijste* cautie* en in* quantum sufficiens* nam deselve in alles onder protest 
van de costen redactae* litis, hoc* salvo praesenteerde sijn noottruft* in te brengen.   

 
Dr. Theben, volmachtiger van sijn furstelicke genade d' heer prince van Salm in saecken tegens 
d' respectieve graven en vrijheeren van Vhelen in* puncto liquidationis, insisteerde*  nochmaels 
alle voorige contumaciale* protesten en bedinghen* in non agendo en wol dijenvolgentz tot 
versteck* van veerdere handelonghe bedonghen hebben, met versoeck dat op de voorighe 
acten, sonder eenige wijdere* handelonghen, moeghe recht gedaen worden. 
Similiter* in* puncto declarationis*. 
(in margine : Vehlen contra Salm in* puncto liquidationis) 
 
{folio 68 verso} 
Erschen voor desen edele lantgerichte Dr. Theben als volmachtiger van Dr. Cornelis Smitz, en 
alsoo voor desen ienige stridichheit en processen* over verscheijden poincten tegens den heer 
overste wachmeester jonker Jacob van Dunnewolt en volmachtigers praetendent* geresen sijn 
en op hopeninge van des gedaechdens goettlicke afdoeninghe sijn # ongedecideert # blijven 
liggen, daerop nochtans buijten allen 't oeversicht niet of weijnich gevolcht iss, soo versocht 
comparant* tegens gemelten overste wachtemeester Dunnewolt citationem* ad* reassumendum 
litem in statu quo jacet133, mit versoeck dat hijrvan de weete* moeghe gedaen worden per* 
extractum prothocolli, nae lantrechte. 

                                                   
130 tenzij onder een eerdere overname van kosten, veroorzaakt door weerspannigheid 
131 over de kosten van het beperkte proces 
132 en tevens met belofte en plechtig voor de rechtspraak en gerechtskosten 
133 oproep tot heropening van het proces, zoals het voor ligt 



Obtinuit* 
 

Beerndeken Warnshuis contra Dijrck Hoickinck, pro* primo. 
 

Dr. Hengel, volmachtiger van den overste wachtmeester Dunewolt, repetijrt in* passibus utilibus 
deeserzijts tegens de weduwe van zalliger Harmen Smitz soo schrift- als montlicke geholdene 
recessen* en bedinghen* ende overmitz de saecke een geruimen tijt in terminis silentibus134 
heeft geleghen ijegendeel* in* mora is gebleven d' acten te ablegeren*, soo versochte 
volmachtiger citationem* ad resumendum processum135 en dat de weduwe Smitz het versochte 
den naesten* gerichtzdach moeghe achtervolgen* bij desen te decerneren* 
Obtinuit* 

 
Dr. Hengel, nomine* proprio, heeft uijt cracht vermoeghe* relation* Abraham Petersen, gedaene 
anpeijndonge* aen de gerede* ende ongerede goederen van Geert Bemers voor de somma van 
100 guldens,  cum* interesse à* tempore morae op huiden* dato opbaedinge* gedaen, mitz dat  
 
{folio 69 recto} 
hijrvan an gemelten Geert Bemers de wete* moeghe gedaen worden. 
Obtinuit*. 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van Jan Cranen, versocht nochmaels dat in saecken tegens Jan 
Warners de bij dese laeste geexhibeerde* schriftuir inbedongene* documenta uijtten 
prothocollen en producten, moeghen worden geextraheert* ende in* forma authentica darbij 
gevoecht, sijnde parthij advers* uijttwijsens de retroacten* quo amore brevitatis sit relatio136, 
geen contumacie* gestendich. 
Ex* officio Jan Warners, inhaereert* tegen Jan Craen sijn vorighe contumaciale* bedinghen* en 
sacht tot dato geen copie bekoomen te hebben, ongeachtet verscheijdene gedaene 
interpellatien*. Edoch sall sich ten naesten*, copij bekoomen hebbende, laeten vernemen* nae 
behoren. 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van Willem Raesfelt ende Jan Wesselinck, repetiert sijne veelvoudighe 
afgeholdene recessen* tegens Aelbert en Marrie ten Broecke over 't poinct van beedinghe* van 
inventaris ende alsoo Willem Raesvelt onlanghs deser werelt is coomen te overlijden, soo 
versocht men ad amputandas quas vis exceptiones137 weete* van reassumptie* tegens Aelbert 
en Marrie ten Broecke ende tot meerder qualificatie # van volmachtigers principalen* # , hoewel 
onnodich overgaft men alhijr ad* protocollum d' opdracht van Berent Kannenborgh, daerbij 
persisterende* ende submitterende* niet wijders* als in retroactis* deeserzijts iss gedaen cum* 
protestatione de expensis*. 
Obtinuit*. 

 
Dr. Smitz, volmachtiger van Berent Woestenesch, accuseert* nochmaels contumaciam* Coepe 
Wessels non praestantis cautionem pro litium expensis138 ende wil super* hoc puncto rechtelicke 
decisie* verwachten, 
 
{folio 69 verso} 
versoeckende conscriptie* ende terminum* collationandi acta an te stellen. 

                                                   
134 in tijd van stilzwijgen 
135 oproep tot vervolgen van het proces 
136 met welke voorliefde voor kortheid het verslag ook moge zijn 
137 om de uitzonderingen, welke dan ook, te beperken 
138 die niet de waarborg voor de gerechtskosten ingebracht heeft 



Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Cope Wessels, versochte in dese poinct te doen wat 
lantrechtens iss. 
Ex* officio Dr. Smitz, persisteert* bij sijn voorige bedingh. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van jonker Adriaen van Eerde ten Pleckenpoel, versochte van Wessel 
ter Stege diminutionem*, sin* secus. 
Ex* officio Dr. Hengel, volmachtiger van Wessel ter Stege, repetiert sijne voor desen gedaene 
reele praesentatien deselve omni* meliore modo inhaerierende*. 
Ex* officio priora*. 
Dr. Hengel, volmachtiger van Wessel ter Stege, repetiert de voor 6 of 8 weecken 
gepronuncieerde* interlocutoire* sententie* # quam stricti juris est139 #, versoeckende dat jonker 
Adriaen van Eerde ten Pleckenpoel deselve sal hebben te parieren, en de hem operleghte 
handelinge sin* secus contendiert* als moris* et styli. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van jonker Adriaen ten Pleckenpoel, versochte alnoch* 
gelijck voor desen meermalen extrajudicialiter* gedaen iss, copie van eenighe actlicke 
depositien*, alsmede van seeckere getuighen soo voor een dach 6 of 7 eetlick sijn afgehoort 
ende niet als op voorgaende poenale citatien* hebben willen deponijren, praesenterende iis* 
habitis te doen wat nae rechte sall behoiren. 
Ex* officio Dr. Hengel, repetit* priora*, deselve inhaererende idemque stricte iuxta tenorem 
sententiae140. 
(in margine: jonker Eerde contra Wessel ter Stege) 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van d' heer commandeur Frenck, afwachtet nochmaels van Jan 
Lammerdinck behoirlicke handelongh sin* secus, contendiert* in contumaciam* ten proufite als 
lantrechtens. 
Ex* officio Dr. Weddinck, volmachtiger van Jan Lammerdinck, versochte alnoch* der 
anspraecken* afscrift ende tijt lantrechtens. 
(in margine: Frenck contra Lammerdinck) 

 

{folio 70 recto} 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Willem Dulmens, overgaf tegens Jan Elferdinck gearrestijrde 
ende geciteerde* een schriftlicke anspraeck* concludeerde inholtz* ende versochte terminum* 
mundandi ad quatriduum* ende afwachtet comparitie* ende borghstellonge pro* judicatis* 
expensis* t' praesteren. 
Ex* officio Jan Elferinck, versochte reale anspraeck* en sonsten* van ’t arrest* verslagen te 
worden ende van de bancke cost- en scadeloos te worden afbedongen. 
Ex* officio. Praesenteerde d' anspraeck* binnen den voorseijden tijt of morgen an den dach bij te 
brengen, gestalt* dat gearrestijrde copij daervan sall connen machtich worden, verbleef 
oversulcks bij sijnen eijsch van borghstellinge. 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Willem Dulmers, overgaf tegens Henrick Elferdinck vermoeghe* 
relatie* van den voocht Wassenbergh geciteert* schriftlicke anspraecke*, concludijrt inholtz* 
ende afwacht des gedaechdens comparitie* sin* secus ende badt* terminum* mundandi ad 
biduum*. 
't Gerichte erkent proclama*. 

                                                   
139 die naar het strengste recht is 
140 en tevens streng overeenkomstig de inhoud van het vonnis 



Hijrop erschijnt Teune Elferdinck, en versocht copij si quid agatur realiter141. 
Ex* officio Dr. Weddinck, dicit quod mulier non lite personam, standi in judicio142, wol deselve 
exceptionem* illegitimationis objiceert* hebben, contenderende* oversulx noch als voor tot een 
proclama*. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van Jan Warners contra sijn schoonmoeder de weduwe Wahlien, 
versochte van de selve behoirlicke handelonghe sin* secus, wol tot versteck* van verdere 
handelonghe gecontendijrt* hebben. 
 
{folio 70 verso} 
Ex* officio Dr. Weddinck, volmachtiger van de weduwe Wahlien, overgaf recessum* in* scriptis 
concludijrt inholtz* ende badt* terminum mundandi* ad quatriduum*. 
Ex* officio Dr. Theben, salva protestatione priora143*. 

 
Rotger Poelhuis afwacht van Herman Gerverdinck op junchst* begangene contumacie* sijn 
beter recht in tho brenghen sin* secus denselven inholtz* der anspraecken* vellich* t' erklaren. 

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Joris Innis, repetijrt tegens de weduwe Volmers alle voorgaende 
handelonge ende afwacht nochmaels comparitie* sin* secus, proclama*. 
't Gerichte erkent proclama*. 
Proclamata* non comparuit*.  

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Lambert Trae in saecken Arent Giessinck, versochte nochmaels 
terminum* ablegandi acta an te stellen. 
(in margine: Trae contra Giesinck) 

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Jan Wessels ende Geert Smit, versochte alnoch* idoneam* 
cautionem te praestijren* quo praevio, sal men sich wijders* laeten vernemen*. 

 
Ex* officio Berent Rothuis, afwachtet van Geert Kockes ght144 Weeninck behoirlicke antwoort et 
si quid agatur petit copiam145. 
 
{folio 71 recto} 
Martis* 18 aprilis 1665  
Statholder* Caspar Stump Dr. 
Coernoeten*  Willem Hartlief  Caspar Evers 

 
Dr. Theben, als volmachtiger van Jan Warners in* judicio praesent, repeteerde hijrheen de 
recessen* verleden gerichtzdach tot Wenterswijck in saecken tegens sijn schoonmoeder de 
weduwe Wahlien beijderzijts afgeholden, alsmede alle voorgaende acten en actitaten ende in* 
specie terminum realis exhibitionis146 van volmachtigers praetendent* ingediende aenspraeck* 
en darop gedaene menichvoldige versoecken van handelongen ende bedingen* ten fine* van 
contumacie* hijrover genoomen.  
Ende alsoo jegendeels* volmachtiger om van vordere* handelonge niet versteecken* te worden 
gepraesenteert heeft intra* quatriduum sijn noottruft* realiter in te brenghen ende darvan 

                                                   
141 indien er werkelijk iets gedaan zal worden. 
142 zegt dat echtgenote niet persoonlijk bij het proces is terechtstaande 
143 met voorbehoud van protest, verbleef bij voorgaande. 
144 waarschijnlijk is dit een afkorting van 'geheten' 
145 en indien iets gedaan wordt, verzoekt kopie 
146 een termijn van werkelijk tonen 



nochtans tegens notoiren lantrechte de van selfs voorgestelden peremptoiren* termijn in 
gebreck gebleven iss; soo protesteerde, dat deselve van vordere handelonge nu meer #  
doende in contumaciam* ten praetendenten*  recht over de anspraeck* en acten pro* ut jacet # 
moeghe versteecken* zijn en blijven, immers* en alle gevalle niet en moeghe gehoort worden 
nisi refusis prius contumacialibus expensis147; submitterende* hijrover tot kenniss van 
onparthijdige rechtzgeleerden, met versoeck dat de acten ten fine* van collatie* moeghe 
 
{folio 71 verso} 
worden geconscribeert* en parthij advers* per* extractum prothocolli d' insinuatie* van deses 
daeghes handelonghe gedaen worde. 
Obtinuit*. 

 
Eodem* contra* iisdem. 
Daerop ex* post erschenen Dr. Weddinck, volmachtiger van de weduwe Wahlien, en overgaf d' 
inbedonghene* noottruft*, seggende de selve adhuc* intra* terminum geexhibeert* te worden als 
zijnde huijden* non considerato die dominica148 eerst den 4 dach ende alschoen sulx niet en 
waer soo is, doch het selve ongebruicklick datt men daervan absente* parte ende op andere als 
ordinarische gerichtzdaeghen handele. 
Protestiert oversulx de nullitate* decreti ende dat in allen gevalle niet wijders* en strecke of 
gemeijnt zij als ten fijne* van insinuatie*, darvan d' interpretatie mitz desen versoeckende. 
't Gerichte verklaert dat het obtinuit* niet veerder en strecke als ten fine* van insinuatie* 

 
Eodem* coram* iisdem. 
Dr. Weddinck, volmachtiger van de provisoren* der armen tott Wenterswick, repetijrt tegens 
Coepe Wessels de vermoeghe* prothocols geimpetreerde* ende exequeerde* wette* van 
summatie ende alsoo hij dies onangesien* in gebreck blijfft van te betaelen, versochte met de 
distractie* van sijn contingent* van de  
 
{folio 72 recto}  
de Wesselsstede te vervaeren*, de bijljetten te verveerdighen ende terminum* distractionis an te 
stellen. 
't Gerichte ordineert* dach van distractie* op maendach den 8 maij. 

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Rotger Poelhuis, heeft vermoeghe* relation* van Abraham 
Peters d' angepeijndete* gerede* ende ongerede goederen van Harmen Garverdinck uijt cracht 
verwin* voor de somma van 200 guldens sampt* schaede met rechte huiden* dato opgebaedet*, 
ende darvan de wette* tegens gemelten Herman Gerverdinck gebeden*. 
Obtinuit*. 

 
Mercurij* 19 aprilis 1665 
Statholder* Caspar Stump 
Coernoeten* Willem Hartlief  Henrick Elverfelt 

 
Erschenen Griete Oterdinck weduwe van wijlen Jan ten Drijhuis, geassisteert zijnde met Tonnis 
Beerninck, te erkennen gevende hoe dat ter instantie* van Derck Onnekinck ende Henrick 
Gellinck haer comparantinne* bij seeckere naemhafte poene* is belast worden de possessie van 
het huijs op Drijhuis staende, met den hoff darbij geleghen te verlaeten ende an gemelte Derck 
Onnekinck ende Gellinck in te ruijmen; 

                                                   
147 behalve onder overname van tevoren door weerspannigheid gemaakte kosten 
148 de zondag niet meegerekend 



 
{folio 72 verso} 
daer nochtans comparantinne* totte gemeintioneerde* parceelen berechtiget, deselve oock van 
veele ijaeren herwaertz rustich en vredich is besittende ende oversulx op geen ander wijse, als 
door ordel* ende sententie*, de als rechtens gegaen iss, kan offte mach gedepossidijrt* worden; 
willende derhalven de voorschreven poen* bij desen afgedaen, ende sich tegens gemelten 
Gellinck ende Onnekinck ten goeden rechte erboden hebben. 

 
Veneris* 21 aprilis 1665 
Statholder* Caspar Stump Dr. 
Coernoeten* Willem Hartlief, Caspar Evers 

 
Erschenen Geissella Korten, weduwe van den zalliger landtschrijver Joanne Wisselinck, # 
geassisteert met Henrico Elverfelt, haeren hijrtoe erkorenen momber* #, ende heeft in saecken 
tegens Dr. Johan Swaenen wegen haer restierende salaris off gerichtzcosten mitzdesen 
geconstitueert* ende volmachtich gemaeckt haeren schoonzoon Gerhard S. van Hengel, der 
rechten doctoren, om uijt haerer constituentinnen* naem tzij in der goede off met middelen 
rechtens aen ende voor den edele hove van Gelderlant ’t restoir* van doctorem Johan Swaen te 
innen voortz te doen ende te laten 't gheene sij constituentinne* praesent zijnde solde doen off 
laeten moghen; als in penningen te ontfangen, darvan te quiteren* etcetera, alles cum potestate 
substituendi unum vel plures promissione rati et indemnitatis, caeterisque solitis et consuetis 
clausulis149 
 
{folio 73 recto} 

 
Veneris* 21 april 1665 
Statholder* Caspar Stump Dr. 
Coernoeten*  Caspar Evers  Paul Colwagen 

 
Erschenen Hendrick van Elverveldt nomine* avie suae, ende heeft ab eijusmodi modo 
procedendi150 als hij onlancks met peindinge* tegens Wessel Brussen heeft aengevangen bester 
gestalt* rechtens om redenen gerenuncieert*, reserverende sich niettemin sijne actie tegens # 
Brussen # alio* modo te institueren*. 

 
Sabbathi* 22 aprill 1665 
Stadtholder* Caspar Stump Dr. 
Coernoeten*  Willem Hartlieff  Poul Coolwagen 

 
Erschenen Margrieta Bent / Pent, ende heeft door deser edele gerichte die persoon van 
Mechteld Adolph eernstelick af laeten vraegen of sij van comparantinne* eenijge 
 
{folio 73 verso} 
eerraeckende woorden voor seeckeren korten tijt geleden tot Bochold hadde uijtgestroijt ende 
haer daermede geincrimiliert en of sij soodaene fameuse woorden wel wilde ende konde 
gestandt doen of niet, daerop sij geantwoort ende stipulato* verclaert dat sodaene uijtstroijselen 
van haer niet waeren henen gecaemen wetende oock niet op deselfs persoon te seggen, 

                                                   
149 alles met macht van het over te dragen goed, één of meerdere, met toestemming van vaststaan en 
schadeloosstelling, en verder met de gewone en gebruikelijke bedingen 
150 eiusmodi: van dien aard; tengevolge van die aard van de wijze van procederen 



noepende die geinsimulierde injurien* noch dieselve haer leven gehoort te hebben, sonder 
archlist*. 

 
Martis* 25 aprilis 1665 
Statholder* Caspar Stump Dr. 
Coernoeten* Willem Hartlief  Caspar Evers 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van Jan Koninck, overgift vel* quasi bij desen tegens Claes en Berent 
Raven replicque* exceptioneel cum* annexis documentis, ad litem secundam inclusive151, 
contendeert* als darbij.  
Ex* officio Theben, volmachtiger van Rave contra Koninck, petit* copiam*. 

 
Dr. Hengel nomine* proprio, versocht nochmaels dat de declaratie* tegens doctorem Theben 
 
{folio 74 recto} 
in sijn qualiteit als volmachtiger des heeren obercommissarij Gronewolt ten fine* van diminutie* 
moeghe verveerdicht worden. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van sijn furstelicke genade de heer prince van Salm contra jonker 
Adriaen van Eerde ten Pleckenpoel, petit* complementum* et diem* collationandi an te stellen. 
Ex* officio Dr. Weddinck, volmachtiger van jonker Adriaen van Eerde ten Pleckenpoel, 
inhaerendo prioribus, petit similiter152. 
(in margine: prins van Salm contra jonker Eerde) 

 
Dr. Theben, volmachtiger van sijn furstelicke genade d' heer prince van Salm contra de 
respectieve graeff ende vrijheeren van Vhelen in* puncto condictionis indebiti, versochte salvis 
per oram retroactis contrascriptionem actorum et diem collationanda153 an te stellen. 
(in margine: Salm contra Vehlen in* puncto condictionis indebiti) 

 
Dr. Theben, volmachtiger van de heer obercommissaris Gronewolt in saecken contra d' heer tot 
den Diepenbroeck in* puncto liquidationis primi* anni, petit* handelongh, sin* secus.   
Similiter* in* puncto liquidationis secundi* anni. 
(in margine: Welevelt contra Groenewolt in* puncto liquidationis primi* et secundi* anni) 

 
Fritz Rabelinck, volmachtiger van sijn schoonmoeder Gijsella Korten, weduwe van den zalliger 
heer lantschrijver Johanne Wisselinck, versocht datt nu eijntlick in saecken tegens Derck ten 
Haegen sonder wijder* oppentholt* in contumaciam* dies collationandi et ablegandi acta154 bij 
een edele gerichte moege angestelt worden.  
(in margine: die weduwe van zalliger heer landtschrijver Johanne Wisselinck contra schepen ten 

Hagen) 

                                                   
151 met bijbehorende documenten, inclusief (die) bij het tweede proces  
152 verblijvend bij zijn vorige, vraagt hetzelfde 
153 mondeling met behoud van voorgaande akten ondertekening van akten en een dag van vergelijking 
154 een dag van vergelijking en wegzending van de akten 



 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Derck ten Haghen, versocht dat gheen costen meer 
moeghe gedaen worden, alsoo volmachtigers praetendent*  
 
{folio 74 verso} 
omni die* verwacht wort om de saecke in der goede af te maecken. 
Ex* officio. Seijt dat tegenparthij meer als een half ijaer tijt genoeten om sijn praetendent* te 
adverteren* en seijt ganss ongeriembt te sijn soo in den gans liquide saecke als sijnde 
gerichtzcosten waervoor men daetelick pleght te peijnden*, soo langhe tijt te traineren, 
weshalven men verblijft bij sijn versoeck in voorighe reces* gedaen, de expensis* quam* 
solemnissime* protesterende. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van Derck ten Ha ghen contra den heer obercommissaris Gronewolt, 
petit* complementum* actorum mett versoeck dat facto complemento dies collationandi et 
ablegandi processum155 angestelt worde. 
Ex* officio Dr. Weddinck, volmachtiger van de obercommissaris Gronewolt, seijt dat voor 
omtrent anderhalf ijaer de acten compleet en gecollationeert* zijn en dat met de ablegatie* bes* 
nu tho in gebreeck gebleven en comparants* praetendent* op groote costen gebracht hebbende 
met de saecken ten praetendenten* niet can voortvaeren als nae voorgaende refusie* van 
costen waerover alsoo hij darvan in gebreck gebleven oick billick deserzijts gesubmitteert* ende 
noch gesubmitteert* wort bij desen ende wijders* niet versoeckende daerover gelickvals* sonder 
verder delaij* of opentholt* een dach 
(in margine: schepen ten Hagen contra Groenewolt) 

 

{folio 75 recto} 
van collatie* an te stellen. 
't Gerichte stelt dach van collatie* tegens den (sic) 

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Stalgeert, heeft vermoeghe* relation* des vaeghs* 
Wassenbergh d' angepeijndete gerede* ende ongerede goederen # van Geert S. oessinck # 
voor 10 gulden 11 stuiver an biergelagen verteert huijden* dato opgebaedet* ende darvan de 
wette* tegens gemelten Geert S. oessinck ende darvan de wette* tegens gemelten S. oessinck 
gebeden*. 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van den heer captein Ittersen, repeteert in saecken tegens Wessel 
Nachtegal sijn naestleden* gerichtzdach gedaene gesinnen* van cautie* voor de gerichtzcosten, 
deselve omni* meliori modo inhaererende* met protest van kosten, soo parthij advers* bij 
tergiversatie* hijrover mach veroorsaecken.  
Et si quid contra agatur, petit copiam156. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van Harmen Storm contra ten Broeck, petit* in* puncto ususfructus* 
handelongh. 
Ex* officio ten Broeck, seijt albereijtz sijn materij avergegeven te hebben. 
Ex* officio. Petit* copiam*. 

                                                   
155 dat, als de aanvulling gedaan is, een dag van vergelijking en wegzending van de processtukken 
156 en indien er iets tegen gedaan  wordt, verzoekt kopie 



Similiter* in puncto van rekenonghe, met versoeck dat copij van ten Broecken bij anspraeck* 
exhibeerde* rekenongen mach extradeert* worden. 
 
{folio 75 verso} 
Ex* officio Ten Broeck, seijt gelickvals* in puncto van rekenonghe sijn noottruft* reelicken 
overgegeven te hebben, versochte derhalven van tegenparthij daerop handelonghe. 
Ex* officio Theben, petit* copiam*. 

 
Mercurij* 26e  aprilis 1665 
Statholder* Caspar Stump Dr. 
Coernoeten* Derck Brethouwer  Jan Nachtegal 

 
Dr. Theben, volmachtiger van sijn furstelicke genade d' heer prince van Salm in saecken tegens 
de respectieve graef ende vrijheeren van Vhelen in puncto van den vijffijaerigen achterstant van 
renten, verbleef bij sijn contumaciale* bedinghen in retroactis* genoomen met versoeck dat de 
acten moeghen conscribeert* ende dies* collationandi et ablegandi* angestelt worden. 
Ex* officio Dr. Roller, weet van geen contumacie* te seggen, wass deselve oick niet gestendich* 
ende seijt den dach van distractie* all voor desen soo bij sententie* als bij decreet van desen 
gerichte angestelt te zijn.  
Ende alsoo dartoe geen neuwe afsendinge van nooden, te min omdat alleen onder een ijdel 
ende abusijff voorgeven den dach van distractie* an den edele hoove van Gelderlant is 
opgeholden, alwaer dan wederom is gedient van bericht ende metten eersten sall blijcken 
sulckes qualick geimpetreert* te zijn. 
Ex* officio Theben, praevia* generali contradictione, referiert sich ad* retroacta dat sij contrarum 
sullen uijtwijsen. 
Ex* officio Dr. Roller similiter*. 
 
{folio 76 recto} 
Similiter* in* puncto de annis ‘44   et ‘45  . 

 
Dr. Theben, als volmachtiger van Hinderick ten Hietbrinck cum suis, wol tegens Hendrick Doinck 
op huiden* gedaechde een schriftlick anspraeck* cum* annexis sub A, B en C, sijnde seecker 
accort ende daerop gevolchde advis en sententie* # uijt cracht van de welcke tot transport en 
opdracht van seecker stuck lantz daerin genoomt gecontendeert* wort # concludeerde als darbij, 
ende afwachtet des gedaechdens erschijnen sin* secus contendierde* als lantrechtens. 
't Gerichte erkent proclama*. 
Proclamatus* non comparuit* 

 
Dr. Theben, volmachtiger van Hendrick ten Hietbrinck cum suis, wol tegens Hendrick Doinck 
declarationem* expensarum cum* annexis hebben inbedonghen* met versoeck dat deselve per 
copiam* an hem ad diminuendum quatenus velit157 moeghe worden insinueert* en dat de acta 
mede moeghen worden tot dien eijnde an onpartijdische rechtzgeleerden afgesonden. 
Obtinuit* en wort terminus* ad diminuendum angestelt 14 daeghe nae insinuatie*. 

 
Dr. Roller, volmachtiger van schulte Jan ten Borninckhave, gesint* van Hendersken Sonderloo 
of dessselver volmachtiger bijbrengongh* van de inbedongene* materie salvis* retroactis in* 
puncto contumaciae*, sin* secus. 

 

                                                   
157 in hoeverre hij wil dat betaald moet worden 



Dr. Roller, volmachtiger van Welpshoff, gesint* van Willem Eppinck salvis* retroactis in* puncto 
contumaciae* bijbrengongh* van de inbedongene*  materij et si quid actum, badt copiam, sin 
secus158. 
(in margine: Welpshoff contra Eppinck in* puncto injuriae)  

 

{folio 76 verso} 
Dr. Theben, volmachtiger van Dr. Kelfken als intervenient* voor Derck Vildeken, versochte van 
Hendrick van Basten op deserzijtz ingebrochte schriftuir handelongh, sin* secus. 
Ex* officio Dr. Roller, referiert sich ad* retroacta waerbij duck* en menichmael angewesen dat 
Dr. Kelfken ad* interveniendum soo weijnich als ten praetendent* ad defendendum offte 
opponendum* can worden geadmitteert* eer ende bevorens de costen van de contumacie* 
kunnen gerefundeert* offte darvan purge* bij forme van contrasignatie, als anders is gedaen 
ende alsoo men verspuert* ende sich dartho laet ansien dat door het overgeven van drij 
vrachtwagens vol exceptien* en noch een weijnichjen daerover de saecke op een swaer 
proceduir mochte gebracht worden; ondertuschen men niet en weet of desen Vildeken de sich 
als praetendent* wederom voor sijn intervenient* als borghe heeft ingelaten sodanich is geervet, 
dat afgetrocken aere alieno* het overblijffsel soude bestant wesen om sich daeran te connen 
verhaelen soo wort uijtt den naem van den anlegger* versocht dat speciael anwijsinghe van de 
noteboomen offte sijn erffgoederen moeghe gedaen worden ofte anderzints allmede 
sufficiantlicker* gecavijrt*, sin* secus. 
Ex* officio Dr. Theben, referiert sich quoad punctum cautionis ad acta159 ende versochte noch 
alsvoor handelonghe, contradiceerende* de contenta* van ijegendeels* reces* als in 
impertinentie bestaende per* generalia also de deuchdelichheit van de exceptien* uijtte materie 
ende daer 
 
{folio 77 recto} 
bijgebrachte fundamentele redenen ende bewijstucken genochsaem can gelesen worden quo* 
relatio. 
Ex* officio Dr. Roller, laetende de fundamenten van het nuchtere geselscap bij sijn notoire 
onweerden berusten, seijt sich darover niet te sullen inlaeten eer ende bevoorens de 
contumacie* is gepurgeert* ende naer behoiren gecavijrt* de quo iterativa sit protestatio160. 
Ex* officio Dr. Theben, # sonder deselve gestant te doen #, referiert sich tot de exceptien* ende 
inholt van dien. 

 
Dr Theben, volmachtiger van Lucas Ophuis, versocht allnoch* van Garrit Heinen voldoninghe 
vanwegen het afgecofte* peert of wol sunsten* de saecke pro* ut jacet tot kenniss van 
onparthijdighe rechtzgeleerden gesubmitteert* hebben. 

 
Dr. Roller, volmachtiger van de kerckmeesteren alhijr tot Alten, gesint* in de saecke van 
Hendrick ten Broecke geboorlicke* handelongh, sin* secus. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Hendrick ten Broecke, praesenteert habita* copia te 
dienen naer behoeren. 
(in margine: kerckmeesters tot Aelten contra Henrick ten Broeck) 

                                                   
158 en indien er iets gedaan werd verzocht hij een kopie, zo niet, dan ….. 
159 voorzover inzake de waarborg aan de akten 
160 waarover een herhaald protest 



 
Dr. Theben, volmachtiger van de weduwe ende erffgenaemen Grotenhuis in saecken tegens 
den heer van der Empel, versocht om eenmael à* vexa gelibereert* te zijn en dat tegenparthij 
moeghe belast worden facta iam utrinque, submissione161 d' acten conscriberen*, collationen* 
ende afsenden te laeten. 
(in margine: jonker ter Empel contra die weduwe en erfgenamen Grootenhuis sampt* consorten)

  

Dr. Theben, volmachtiger van de weduwe ende erfgenaemen van de zallicher vaecht* 
Grotenhuis in saecken tegens Hopman of desselven intervenient* d' heer van der Empel, 
versochte alsoo de tegen- 
( in margine: weduwe en erfgenamen Grotenhuis contra Wilhelm Hoopman) 

 

{folio 77 verso} 
parthij volmachtigers principalinne* met het indienen de leste schriftuire darover oick 
verscheijden contumaciale* recessen* gevallen, dat de bewijstucken deserzijts materien in 
originali bijgevoecht, retenta* copia authentica moege worden restitueert en dat bij provisie* de 
acten moeghen worden conscribeert* om naer deserzijts ingediende schriftuir daerop te laeten 
geschieden wat recht iss. 

 
Jovis* 27 aprill 1665 
Stadtholder* Caspaer Stump Dr. 
Coernoeten* Wilhelm Hartlief  Caspar Evers 

 
Erschenen Willem Hijnck, die  bekande voor sich sijn huisvrou ende erven oprechter wettlicken 
schult schuldich toe sijn aen  Abraham Waelien ende Lubbert Schoemaecker als mombaren* 
van zallicher Hendrick ter Woochts naegelaetene kinderen die somma van 23 daalder 
hercoemende* van den onmundigen* vercofte* goederen, ende beloefde deselve neffens* 
huidiges daegeskosten binnen acht daegen te betaelen, onder verbandt* van alle sijne 
goederen 
 
{folio 78 recto} 
om dieselve aen te tasten* ende te vercoepen nae haeren keur wille* ende welgevallen sonder 
bedroch ende arghlist*. 
Daerop erschenen Abraham Waelien, cavijrende* voor Lubbert Schoemaecker als mombaren* 
van zallicher Hendrick ter Woochts kinderen, versoeckende alsoo kenlijck dat Willem Hijnck 
voornoemt geene penningen can becoemen om te betaelen, dat door twie onpartijdige naebuirs 
Berendt Nijenhuis ende Jan Boijenck al 't geene soo bij hem noch voorhanden off gevonden 
wort, geprijsirt* mach worden; willende desselfs soone 't selve aennemen ende dese willekeur* 
daeruijt voldoen, ende 't geene daer over mach schieten tot behoef van andere crediteuren te 
betaelen, alles tot voorcoeminge van der onmondigen* schaede ende vermeijdonge van costen. 
Obtinuit*. 

 
Jovis* 27e april 1665 
Stadtholder*  Casper Stump Dr. 
                                                   
161 nu reeds naar beide zijden gehandeld is, met opgeven van het standpunt 



Ceurnooten*  Rotger Poelhuis  Lambert Trae 
 
{folio 78 verso} 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Wilhelm Dulmer, afwacht van Henrick Elverdinck geboorlijck* 
antwoort, sin* secus. 

 
Ex* officio Dr. Weddinck, volmachtiger van die borgemeesteren tot Suitloon, overgaff recessen* 
in scriptis, versochte en concludeerde inholts* en badt* terminum mundandi ad quindenam162. 

 
Meister Berent Radthuis afwacht nochmaels handelinge van Geert Koeckes genant Weninck 
sunst* voorblijft bij sijn voorige versoeck, en versochte contumacie* en versteck* van wijder* 
handelinge so hier op gedaen wort, versocht copie. 

 
Erschenen Dierck Hoickinck woonende op Clanderman, die bekande oprechter deulijcker schult 
schuldich te sijn an die weduwe van zallicher Jan ten Loohuis, Beerndeken Warnshuis genoemt, 
die somma van 20 gulden Hollants met den interesse* sedert den jaere 1660 in juni verloopen 
voor welcke genoemde penningen hij, comparant*, sich voor sijn broeder Jan als praetendent* 
borge heeft ingelaeten, gelaevende* dieselve tusschen dit en anstaende Sint Jacob* gewis en 
onfeilbaer te betaelen, onder verbant* van sijn persoon en goederen dieselve bij faulte van 
misbetaelen ter parater* en datelijcker executie submitterende*. Sonder argelist*. 

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Lammert Trae, repetijrt in saecken tegens Arent Giessinck alle 
voorgaende dienstlicke handelonghen ende alsoo hij ter werelt gien tegenweer weet off can 
bijbrenghen* ende d' eene contumacie* op d' andere cumulijrt, soo versochte comparant* tegens 
gemelten Arnt Giessinck proclama* te decerneren* alsmede een dach van collatie* an te stellen 
ende dat hijrvan de weete* an gemelten Arent Giessinck moeghe gedaen worden. 
(in margine : Lammert Trae contra Arent Giessinck) 
 
{folio 79 recto} 
't Gerichte erkent proclama* ende stelt dach van collatie* tegens den … 
Sed* non comparuit* proclamatus*. 

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van de weduwe Wahlien, repetijrt tegens Jan Warners sijne 
overgegevene noottruft* ende versochte daerop handelonghe. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Jan Warners, repetijrde hijrheen de retroacten* ende 
recht darbij erholden*, versoeckende salvis per oram retroactis163 copie ende tijt lantrechtens. 
Ex* officio. Was gien erholden* recht gestendich*, sonder* referijrde sich ad* retroacta ende sijn 
overgegevene reces*, darbij persisterende*. 
Ex* officio Jan Warners, referijrde in alles sich totten prothocolle. 

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Carst Gijsbertz, sprack an mit rechte Jan Vresen, vermoeghe* 
relation* dess gesworenen Jan ter Pelwick geciteert* voor de somma van 14½ daler 
afgereeckende schult.  
Gesinde* voldoninghe cum* expensis ende afwacht dess gedaechden comparitie*, sin* secus 
proclama*. 
't Gerichte erkent proclama* 
Sed* non comparuit*. 

 

                                                   
162 ? een datum van reiniging (in het net schrijven) in vijf dagen 
163 met behoud van vroegere mondelinge akten 



Erschenen Herbert Dieterich, die bekande voor sich, sijn huisvrouw ende erven oprechter 
wettlicker schuldich te zijn  
 
{folio 79 verso} 
an Moijses Ijoede de somma van 17 rixdaler capitael ende belaefde deselve in twie terminen 
halff op anstaende Michaelis* ende halff op maij 1666 cum* interesse ende deses daeghs 
costen te betaelen onder verbant* van sijn persoon ende goederen ende poene* van reale ende 
parate* executie.  
Edoch, soo hem andere creditoren soo langhe niet wilden patienteren* ende hem gerichtlick 
mochten anspreecken dat denJoede Moijses oick voor dese schult sall moeghen peijnden* ende 
sich soecken betaelt te maecken. 

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van de weduwe Gijsbertz en Lebbinck, sprack an mit rechte Geert 

Sibinck vermoeghe* relatie* van Abraham Pieters geciteert* voor de somma van 197 gulden 10 

stuiver capitael.  

Gesint* betalonghe cum* interesse et expensis* ende afwachtet dess gedaechden comparitie*, 
sin* secus, proclama*. 
't Gerichte erkent proclama*. 
Sed* non comparuit*. 

 
Erschenen Willem Hijnck, de bekande voor sich, sijn huisvrouw ende erven oprechter wettlicker 
schult schuldich te zijn an 
 
{folio 80 recto} 
Jan Lammerdinck sodane penningen als gemelte Jan Lammerdinck is competerende*, ende 
beloefde dat deselve uijt den verschot* der coopspenningen van de voorhebbende distractie* 
sijner goederen sullen betaelt worden; daervoor deselve alle soo geriede* als ongeriede* voor 
verbindende,  onder poene* van reale ende parate* executie. 

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Willem Dulmers, repetijrt tegens Jan Elverdinck sijne 
overgegevene anspraecke* ende affwachtet daerop antwoort off comparitie*, sin* secus, 
proclama*. 
't Gerichte erkent proclama*. 
Sed* non comparuit*. 

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Joris Innis, afwachtet van Anna Crusen weduwe Volmers op 
ijungst* begangene contumacie* haer beter recht, sin* secus, de selve inholtz* der anspraecken* 
vellich* t' erklaren. 
Non comparuit*. 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van de heer overste wachtmeester Dunnewolt, repeteert in saecken 
tegens de weduwe van zallicher Herman Smitz sijne geexploicteerde weete* van naestledenen* 
gerichtzdach ad* reassumendum ende sonsten* gedecerneert*, versoeckende dat d' acten nu 
meer conscribeert* ende dienvolgentz bij onparthijdighen over d' exceptie* praescriptionis* 
 
{folio 80 verso} 



welcke naer rechten ende vereijss lantrechtens niet interrumpeert iss, off door doctoris Smitz, tot 
deser saecken niet doende attestatie*, als sijnde eerst in* hac causa advocatus geweest, ende 
cousijn van den overledenen adeoque ex duplici capite164 in desen niet annemelick, oick niet 
kan infringeert* worden, si quid contra agatur petit copiam salvis165. 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van Wessel Rosen, gesint* van de weduwe Nachtegals off desselven 
volmachtiger handelinge, sin* secus. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van sijn schoonmoeder de weduwe Nachtegals, versochte 
dat Wessel Rosen generalicken alleen gecavijrt* hebbende in* specie sal hebben an te wijsen, 
allwaer sijn nootteboomen staen soo pro* judicato et litium expensis gestelt worden, 
versoeckende mitzdien speciale hijpothecatie, ende dat moeghe bewesen worden de speciale 
hijpotheque onbeswaert te zijn, alles cum* protestatione de expensis*. 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van Wessel ter Steghe, repeteert in saecken tegens jonker Adriaen 
van Eerde over ’t een als ander retroacta ende tenorem lati decreti interlocutorii166, 
versoeckende datt gemelte jonker Eerden op huijden* nochmaels 't welck naer inholt der 
sententien* voorlanghs hadde moeten geschieden, tott 
(in margine: jonker Eerde contra Wessel ter Stege) 

 

{folio 81 recto} 
paritie van dien replicere, sin* secus, stelt desen cas* tott decisie* van omparthijdighen, 
versoeckende dat over 't ingecoomene in contumaciam* moeghe worden erkent als rechtens, et 
si quid contra agatur, propter absentiam167, versocht copie, sonsten* steltz als vooren. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van jonker Adriaen Eerde ten Pleckenpoel, seghte dat hij 
door verscheijden boden expresse tot dien eijnde afgesonden, copiam* versocht hebbe van de 
vraechstucken ende depositien* in de saecke afgeholden, ende alsoo men noch ter tijt geen 
copij ontfanghen, soo praesenteert habita* copia te dienen nae behoeren. 
Dr. Theben, volmachtiger van jonker Adriaen van Eerde ten Pleckenpoel, versocht nochmaels 
 cum expressa protestatione de expensis168 door faute* van diminutie* 
gecausijrt*, op huijden* reele exhibitie* van diminutie*, sin* secus, mette taxe* in contumaciam* 
te verfahren*, darop decretum verwachtende ende dat dies* collationandi moeghe worden 
angestelt. 
(in margine: jonker Eerde contra Wessel ter Stege) 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van Jan Kraenen, versocht nochmaels, dat de inbedonghene* ende 
angewesene documenta in saecken tegens Jan Warners moeghen ex protocollis verveerdicht, 
ende deselve parthij advers* 
 
{folio 81 verso} 
per copiam* moghen ten handen gestelt worden, daermede de selve dienangaende gien 
ignorantie praetendeeren*, off ander futile oirsaecken moeghe capteeren*. 

                                                   
164 en zoveel te meer uit dubbelen hoofde 
165 indien iemand er iets tegenin brengt: verzoekt kopie met voorbehoud 
166 de inhoud van het brede tussenvonnis 
167 en indien iets hiertegen wordt ingebracht, wegens absentie 
168 onder nadrukkelijk protest van kosten 



Ex* officio Jan Warners, exhibeert* vel* quasi  sijn noottruft* tegens Jan Craenen ende  sall 
deselve ten naesten* vel* interim ad* prothocollum bijbrenghen*, concludeert ende submitteert* 
gelijck darbij. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van jonker Adriaen van Eerde ten Pleckenpoel, wol tegens Henrick 
Camphuiss schriftlicke anspraecke* hebben inbedonghen*,  badt* inholtz* ende versoeckende 
des gedaechdens erschijnens, sin* secus, proclama* te decerneren*. 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van de weduwe van zalliger Willem Raesfelt ende Jan Wesselinck, 
repeteert de geinsinueerde* wette* van reassumptie* ende stelt de saecke contra Aelbert ende 
Marrie ten Broeck, over den punct voor desen gesubmitteert* tott kenniss van onparthijdighen 
rechtzgeleerden. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Aelbert ten Broecke qualitate qua, repeteerde de 
voorighe recessen* soo schrift- als montlick in puncto van actie coperije ende alle contumaciale* 
bedinghen* daerover deserzijtz affgeholden, versoeckende cum 
 
{folio 82 recto} 
protestatione de expensis retardati processus copiam169 van 't gheene ex* adverso ter laeter tijt 
ende tegens lantrecht mochte ingedijnt zijn. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van sijn furstelicke genade de heer prince van Salm in saecken tegens 
de respectieve graeff ende vrijheeren van Vhelen in* puncto liquidationis indebiti, versochte 
noch als voor salvis* retroactis copiam* van 't ghehandelde, si* quid actum, sin* secus 
contendijrde* ten proufite als lantrechtens. 
Similiter* in* puncto expensarum. 
Ex* officio  Roller, habita* copia, wol sijn noottruft* hebben inbedonghen*. 
Ex* officio Theben priora*.  
(in margine : Vehlen contra Salm in* puncto liquidationis) 

 
Sabbathi* 6 maij 1665 
Statholder* Caspar Stump Dr. 
Coernoeten*  Willem Hartlief  Caspar Evers 

 
Erschenen Dr. Bettram Theben als volmachtiger van Sander Welsinck voor sich ende sijne 
consorten in saecken contra Aelken Welsinck, ende alsoo deselve ahn desen lantgerichte 
citeert* iss ad videndum resumi litem in statu 
 
{folio 82 verso} 
quo jacet170 ende door abuiss van den copijst in de weete* geinseriert* iss den 4e maij sijnde 
Hemelfaertzdach geweest, dar nochtans op den 5e maij den dach soude gedijnt hebben, ende 
oversulx de gedaechde ten reguarde* van dien niet schijnt gecompareert* te hebben, soo 
versochte tegens gemelte Aelken Welsinck novam citationem per jures subsidiales in forma171 
ahn den heere richter tot Vreden af te verdighen tegens den 29 maij anstaende sijnde 
maendach, om voor den gerichte alhier in persoon off door genoechsaeme volmachtiger te 
compareren*, ende te sien dat de saecke in staet als de selve is liggen blijven tegens haer 
gereassumeert* ende voerders daerinne gedaen ende voorgenoomen worde, 't gheene bij 

                                                   
169 (verzocht) een kopie onder protest van kosten door het vertraagde protest 
170 om de heropening van het proces, in de staat waarin het voorligt, te moeten bezien 
171 ? een nieuwe oproep krachtens ondersteunend recht in de vorm …. 



wijder* verfolch nae lantrechte deser graeffschap Zutphen, ende 't angestelde gast*- offte 
nootgerichte van drij daeghen tott drij daechen sall bevonden worden te behoeren. 
Conceditur*. 
Hiervan die wette* op den 30/20 maij172 insinueert* hebbende oock die weduwe van zalliger 
Som, Aeltjen Welsinck genant, die selve angenoomen, luit* oock d' hant van d' heer richter 
Johan Abbinck tot Vreden, soo den 22e maij exhibeert*. 
 
{folio 83 recto} 
Lunae* 8e maij 1665 
Stadtholder*  Casper Stump Dr. 
Ceurnooten*  Wilhelm Hertlieff  Casper Everts 

 
Erschenen voor desen landtgerichte Coepe Wessels, op de Wesselsstede woonachtich, 
gelegen in Wenterswijck kerspel, ende heeft in saecken tegens Berent Woestenesch die 
voorschreven Wesselsstede gerichtelijck tot borge gestelt pro* litium iudicii expensis, damnis et 
interesse eensaementlijck de non conveniendo alibi et prosequendo litem173, daerop 
hanttastinge* gedaen, versoeckende dat den verweerder Berent ten Woestenesch van gelijcken 
cautie* sal hebben te praesteren met speciael verbant* sijner goederen pro* judicato et litium 
expensis, en alsoo men verstaet dat hij sijn goederen alieneren*  wil, soo versochte dat hem d' 
alienatie* moge worden geinterdiceert*, het sij dan saecke dat hij van te vooren gelijcke cautie* 
pro* judicato et litium expensis hebbe gepraesteert, daerop decretum verwachtende. 
Obtinuit*. 
 
{folio 83 verso} 
Veneris* 19 maij 1665 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Coernoeten* Wilhelm Hartlieff  Caspar Evers 

 
Erschenen d' hoogedelgeboorene ende gestrenge heer Adriaen van Eerde, heer ten 
Pleckenpoel ende heeft in de beste ende bestendichste forme rechtens geconstituijrt* ende 
volmechtich gemaeckt, gelijck hij constituijrt* ende maeckt volmaechtich den heer Dr. Jan 
Kelfken, mombaer* des furstendoms Gelre, mitsdesen om in alle sijn weledele saecken voor den 
edele hove provinciaell van Gelderlandt t' erschijnen in* specie in saecken tegens Derck te 
Boevelt active vel* passive te procedeeren, die saecken ten uijteinde te prosequeren* ende 
voorts te doen ’t geene sijn weledele d' heer constituant*, selfs present sijnde, soude connen of  
moegen doen idemque clausula rati et indemnitatis sub obligatione bonorum, 
 
{folio 84 recto} 
sine dolo et fraude174. 

 
Lunae* 22 maij 1665 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Coernoeten*  Wilhelm Hartlieff  Casper Evers 

 

                                                   
172 de nieuwe, Gregoriaanse kalender heeft nog niet overal de Juliaanse kalender verdrongen; kennelijk zijn hier 
beide data nodig, omdat Zutphen mogelijk de Gregoriaanse kalender en Vreden de Juliaanse kalender gebruikt. 
Overigens heeft het tot in de twintigste eeuw geduurd voor de Gregoriaanse kalender overal werd toegepast. 
173 van niet elders te dagvaarden en het proces voort te zetten 
174 en tevens met clausule van bevestiging en van schadelooshouding onder verplichting van goederen, zonder list en 
bedrog 



Dr. Theben, volmachtiger van Sander Welsinck qualitate qua in saecken tegens Aelken 
Welsinck, op vermoege* relatie* gecitiert* ad videndum resumi litem in statu quo jacet175, 
versochte salvis* per* omnia retroactis des gedaeghdens comparitie* ende voort handelinge, 
sin* secus proclama* te decernieren*, ten profijte als lantrechtens. 
't Gerichte erkent proclama*. 
Casper Evers in plaets van den absenten dienaer Herman van Basten relateert* van gedaene 
roepen. 
Sed* non comparuitt*. 

 
Ex* post       Eodem* diem* 
 
{folio 84 verso} 
Erschenen Aeltjen Welsinck, weduwe Som, geassistiert sijnde met Dr. Cornelis Smits, ende 
versochte onder expressen* protest de non consentiendo, nisi aliique exceptionibus ac juri 
una176 beneficiis salvis177, van ’t geene aen wedersijden bereits* gehandelt is, copie ende tijt 
lantrechtens. 

 
Lunae* 22 maij 1665 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Coernoeten*  Wilhelm Hartlieff  Casper Evers 

 
Erschenen d' huisvrouw van Jan Bessinck, geassistiert met Willem Hartlieff daertoe gecoorene 
ende toegelaetene mombaer*, ende referierde dat sij aen die weduwe van Evert ten Gussinclo 
ten achteren is een capitael van 100 dalder met rente van 5 jaeren desen maij 1665 verschenen. 
Daervan gerichtlicke verschrijvinge in dato den 20 aprill 1639 ende die loese* verkondight ende 
alsoo dan suppliantinne*  van Gronningen met haer dochter op Bredevoort gereijst om 't 
voorschreven capitael t' ontfangen heeft gemelte weduwe aenfanghs presentiert 
 
{folio 85 recto} 
aen haer in tijt van 4 daegen die penningen noch Pincxteren te tellen, doch daervan tot dato in 
gebreck gebleven. Soo versochte inholts*, die verschrijvinge vooreerst pro* qualite debiti 
executie wegens 't geriede* ende naederhant op 't ongeriede* te decernijren*, ende in* specie 
op ten hoff voor d' Aelter poorte gelegen, ende dach daertoe aen te stellen, ende dat 't selve 
door Jan Clunder moege opgeroepen worden, ende sulcx naer voorgaende insinuatie*. 

 
Wort gestelt dach van distractie* op donderdach nae voorgaende insinuatie* per* extractum. 
Hiervan Herman van Basten den 23e  maij extract* deses aen die weduwe van Evert ten 
ussinclo geinsinuijrt*. 

 
Eodem* 
Stadtholder* Caspar Stump Dr. 
Coernoeten* Wilhelm Hertlieff  Caspar Evers 
 
{folio 85 verso} 
Erschenen Henrica Smits, weduwe van Wilhelm Raesvelt saliger, geassistiert zijnde met Dr. 
Gerhardt S. van Hengel haeren hiertoe gekoorenen ende toegelaetenen mombaer*, ende heeft 
seeker balance van 't geene bij gedachten haeren eheman* ende Jan Wesselinck in qualiteit als 

                                                   
175 tot bekijken van het heropenen van het proces, in de staat waarin het zich bevindt 
176 hier staat waarschijnlijk een schrijffout: in plaats van 'juri una' had hier moeten staan 'jurium' 
177 ? van niet overeen willen komen, dan alleen anderen met verzetschriften en met behoud van alle voorrechten 



gerichtlick gestelde mombaer* van wijlen Jan Haefkes naegelaeten kinderen geduirende 
derselver administratie uijt der gemelter kinder middelen ontfangen ende aen verscheijden 
creditoren wederom uijtgekeert is, met bijgevoegden schijn* ende bescheijt (nae voorgaende 
denuntiatie* van Jacob Evers ende desselfs huisvrouw dewelcke dese reeckeninge eenige 
daegen geretardeert* ende nu eintlick desen niet te willen bijwoenen, vermoegens* relatie* van 
den coernoet* Willem Hartlieff verclaert heeft) aen desen edele gerichte overgegeven. 
Versoeckende dat die gemelte balance cum* annexis naegesien ende daervan ten prothocollo 
mach gerelatiert* worden, bedingende comparantinne* dat soo wanneer een meerder somma 
als tegenwoordich ten voorschijn gebracht wordt, uijtgegeven te sijn ’t eeniger 
 
{folio 86 recto} 
tijt mach bevonden worden, dat in sulcken val behoirlicke restitutie* sal geschieden. 
 
Decretum 
't Gerichte relatiert* dese door die weduwe zalliger Wilhelm Raesvelt overgegevene reeckeninge 
# ofte balance met die bijgevoegden bewijsstucken van numero 1 tot numero 23 incluis, neffens 
die doode handt van zalliger Willem Raesvelt van een post ad 30, 25 – 3 – 4 als oock 5 – 0 – 0  
# overgesien ende examiniert te hebben.  
Ende bevonden ontfangen te sijn die somma van 4294 gulden, waertegens uijtgekeert die 
somma van 4115 gulden 13 stuiver blijvende alsoo in resto die somma van 178 gulden 6 stuiver 
9 penningen, welck afgekort die kosten soo desen gerichte hiervan sijn competeerende*, soo 
van extraordinarische moijten als oock registratuirgeldt mitsgaeders het salaris der heren 
advocaten ende verteringe, welcke alles bij d' overgegevene balance can naegesien worden.  
Accorderende vorders* die moeder der naegelaetenen van zalliger Jan Haefkes, copie deses, 
om dieselve op haere costen ter secretarie te moegen lichten*, ontslaende mede die weduwe 
Raesvelts mitsdesen van die mombaerschap* soo haere zalliger man ten dienste van d' 
onmundige* kinderen bij zalliger Jan Haefkes ende Theodora Bruissen procrert*, heeft 
aengenoemen gehadt, ordonnerende mede dat Jan Wesselinck als mombaer* der meergemelte 
kinderen die restierende penningen ter somma van 142 gulden 6 stuiver 9 penningen van die 
weduwe Raesvelts ten proufite der kijnderen sal ontfangen. 
 
{folio 86 verso} 
Mercurij* 24 maij 1665 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Coernoeten* Theodorus Bronckhorst, landtschrijver,  Poul Caalwaegen 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van Jan Closen, alsoo die saecke tegens Derck Sibelinck op versoeck 
een geruijmen tijt heeft stijl gelegen, ende volmachtiger praetendent* sijn gelegentheit niet is, 
lang dieselve onbeslichtet te laeten, overmits den verweerder noch daegelicx in plaets van 
accoort met den impetrant* is nugierende*, soo versochte citationem* ad* reassumendum 
processum tegens gemelten Sibelinck aenstaenden Aeltenschen landtgericht te decernieren*. 
Obtinuit*. 
(in margine: Klos contra Sibelinck) 

 
Dr. Hengel, nomine* proprio, repetiert tegens d' heer obercommissaris Groenewolt sijne 
erholdene* sententie* ende uijt cracht vandien duergaents vervolght verwin*.  
Versochte demnegst* dat numeer niet die wercklicke distractie* des gaerdens soo Jan 
Snoijenbosch in gebruick heeft moege vervaeren*, die biljetten verveerdicht, ende daertoe 



terminus* subhastationis* moege aengestelt ende hiervan aen doctor Theben in sijn qualiteit, die 
weete* moege gedecerneert* worden. 
Obtinuit* ende wort terminus* 
 
{folio 87 recto} 
distractionis aengestelt tegens aenstaenden vrijdach over 8 daegen sijnde den 2 junij 1665. 
Hiervan Hermen van Basten den 27e deses maents maij de wette* deses an doctori Theben 
qualitate qua geinsinueert*. 

 
Jovis* 25 maij 1665 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Coernoeten*  Wilhelm Hertlieff  Caspar Evers 

 
Erschenen Agnies Treb, weduwe van zallicher Evert ten Gussinclo, ende bekande ten overstaen 
van Theodorus Bronckhorst, als haeren tot deser saecken erkoren ende toegelaeten mombaer*, 
oprechter kenlicker schuldt schuldich te sijn aen Jan Bessinck sijn huisvrouw ende erven die 
somma van hondert dalder neffens 5 jaeren intresse soo op desen itsigen* maijo verschenen 
alles luit* gerichtlicker obligation* in dato den 20 aprilis 1639 voor desen edele gerichte 
gepassiert, soo hiermede oock voor sooveele wort casseert*. 
Belaevende dieselve somma ad 100 dalder tegens aenstaende Sint Jacobi* praecise ende 
onfeilbaer te betaelen, ende den achterstendigen interesse* tegens aenstaenden saterdach den 
27 deses bij onveronderpandinge haerer comparantinne* behuijsinge ende hoff soo alhier 
respectief binnen ende buiten Bredevoort in haere kennelicke limiten ende naest Dr. Thebens 
hoff gelegen, om sich daeraen soo voor capitael als oock interesse* 
 
{folio 87 verso} 
soo dieselve op gemelter tijt niet mochte betaelt worden, terstondt sonder eenich dilaij* ende 
inwinninge ofte verkundinge met parate* ende reele executie te verhaelen.  Sonder argelist*. 

 
Sander Welsinck qualitate qua, versochte alnoch* van Aelken Welsinck salvis* retroactis 
handelinge, sin* secus, et si quid agatur, copiam178. 
 
Veneris* 26e maij 1665 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten*  Wilhelm Hertlieff  Casper Everts 
 
Lambert Trae heeft vermogens* relatie* van Abraham Peters d' angepeindete* gerede* ende 
ongerede goederen van Herbert Dieters voor 10 gulden verteerde kosten ter goeder 
reeckeninge, sampt* schaede met rechte, huiden* dato opgebaedet, en daervan die wette* 
tegens gemelten Herbert Dieters gebeden*. 
Obtinuit*. 
 
{folio 88 recto} 
Erschenen Dr. Weddinck, volmachtiger van Jooris Innis, koopman tott Zutphen, en heeft uit 
kracht van gerichtelijck erholden* verwin*, vermoge* relatie* des geswooren Jan ter Pelckwijck 
an die gerede* en ongerede goederen van Anna Croesen, weduwe Volmers, in* specie an 
soodaene penningen, als sij onder jonker Marcolff ende Wilhelm Volmer heeft uitstaende, 
anpeindinge* gedaen, en dienvolgens op huiden* deselve opgebaedet*, en daervan die wette* 
tegens die weduwe Volmers gebeden*.  

                                                   
178 en indien er iets gedaan wordt, een kopie 



Alsmede an voornoemde jonker Marcolff en Wilhelm Volmer de denuntiatie* te doen, daermede 
die penningen moogen verveerdicht, en tot profijt van comparants* recht en erholden* verwin* 
erlecht* worden, protesterende sunsten*, dat comparants* praetendent* over retardatie* ende 
schaeden, soo hij bij gebreck van dien mochte koomen te lijden, sich sal soecken te verhaelen. 

 
Erschenen Dr. Weddinck, volmachtiger van Wilhelm Dulmers, overgaff interrogatoria*, in 
saecken tegens Henrick Elverdinck, versochte terminum* examinandi an te stellen, en an parthij 
advers* copie ad dandum contraria, quatenus velit179, te mogen laeten insinueren*. 
Obtinuit* en wort terminus* examinis angestelt tegens anstaende dinsdach den voormiddach 
sijnde den 30e deses. 
 
{folio 88 verso} 
Veneris* 26 maij 1665 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van Lawick 
Coernoeten* Wilhelm Hartlieff  Caspar Evers 

 
Erschenen Hendrick Mentinck, verclaerende voor eenigen tijt op sijn schoonsoon Hendrick 
Coessinck voor coernoeten* tot Wenterswick volmacht gepassijrt te hebben, ende dat hij 
dieselve alnoch* is approbijrende* ende ratifijcierende* all 't geene hij constituijrde* uijt cracht 
van dien heeft getractijrt*, approbijrde* ende ratificijrde* 't selve cracht dieses constituerende* 
ende ge[c]ande* wijders* volmacht voornoemden sijnen schoonsoon Hendrick Coessinck om in 
alle saecken soo ad lites quam ad negocia180 in* specie tegens die vrouw praebstinne* ende 
samptlicke* heeren capitularen tot Vreden te doen ende laeten watt die noot vereijschen sall 
ende watt hij selfs praesent sijnde soude connen off moeghen doen, cum potestate substituendi, 
ratihabitionis, caeterisque solitis et consuetis 181. 
 
{folio 89 recto} 
Lunae* 29 maij 1665 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Coernoeten* Wilhelm Hertlieff  Casper Everts 

 
Dr. Theben, volmachtiger Sander Welsinck voor sich ende sijn susters, versochte alnoch* salvis* 
retroactis in saecken tegens Aelken Welsinck praecise handelinge, sin* secus, badt* dieselve in 
contumacia* van vorder* inbrengen verstecken* te holden et si quid contra agatur, petit 
copiam182. 

 
Martis* 30e maij 1665 
Stadtholder* Casper Stump Dr. 
Ceurnooten*  Wilhelm Hertlieff  Casper Everts 
 
{folio 89 verso} 
Dr. Hengel, volmachtiger van Jacob Everts, sprack an met rechte Henrick Ketties, vermoge* 
relation* Hermen van Basten op huiden* geciteert* voor die somma van 39 gulden, vier stuiver 
ter goeder reeckeninge, aftreckende bewijslijck solutum* waervan d' oorsaecke vandien bij d' 
hier overgelechte reeckeninge naerder is te vinden, versoeckt des gedaechdens erschijnis, sin* 
secus, badt* tegens den gecitateerden* ende contumacem* proclama* te decerneren*. 
't Gerichte erkent proclama*. 
                                                   
179 om strijdigheden te geven, in hoeverre hij dat wil 
180 zowel in rechte als in zaken 
181 met volmacht van vertegenwoordiging, bekrachtiging, en overige gewone en gebruikelijke (bedingen) 
182 en indien er iets tegen gedaan zal worden, verzoekt kopie 



Den dienaer Hermen van Basten relateert van gedaene roepen. 
Sed* non comparuit*. 

 
Dr. Weddinck, uit den naeme ende als volmachtiger van den obercommissaris Groenewolt, 
alsoo d' acten niet conscribeert*, en daerdoor den dach van collatie* is circumduceert* 
geworden, versochte novum* terminum te praefigeren*. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger schepen Derck ten Hagen, versochte similiter*. 
Terminus* anstaende maendach over 14 daegen, sijnde den 19e junij 1665. 
(in margine: schepen ten Hagen contra Groenewolt) 

 
Dr. Theben, volmachtiger van sijn vorstelijcke genade den heer prince van Salm, in saecken 
tegens jonker Adriaen van Eerde ten Pleckenpoel, versochte diem* colla- 
(in margine: prins van Salm contra jonker Eerde) 

 

{folio 90 recto} 
tionandi an te stellen. 
Ex* officio Dr. Weddinck, volmachtiger van jonker Adriaen van Eerde ten Pleckenpoel in 
saecken tegens den volmachtiger van sijn vorstelijcke genade, wol mede al nochmaels dach van 
collatie* an te  stellen, versocht hebben. 
Terminus* tegens den 21e junij naestkompstich. 

 
Dr. Hengel nomine* proprio, inbedinchde* tegens d' heer obercommissaris Joost Georch 
Groenewolt declarationem* van naekosten, versoeckende dat dieselve per copiam* doctori 
Theben, als volmachtiger van welgemelte heer obercommissaris, moge ten handen gestelt, 
ende daertoe terminus* ad diminuendum moge gepraefigeert* worden. 
Obtinuit* en wort terminus* ad diminuendum 14 daegen nae insinuatie* angestelt. 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van Jan Koninck, afwacht nochmaels van Claes Raeven en desselven 
soon geboorlijcke* handelinge, sin* secus, contendeert* in contumaciam* als landtrechtens. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Claes Raeven,praesenteert habita* copia te dienen nae 
behooren. 
 
{folio 90 verso} 
Dr. Hengel ,volmachtiger van den capitein Hermen Ittersum, repeteert tegens Wessel 
Nachtegael in* puncto cautionis* sijn voor desen afgeholdene contumaciaele* recessen* en 
bedingen*, versoeckende nochmaels dat gemelte Nachtegael den selven punct van cautie* naer 
behooren mach hebben genoch te doen, sunsten* protesteerde wel expresse* d' expensis*, soo 
bereits* hierover als in kompstige mogen worden gecauseert*. 
Ex* officio Dr. Theben, petit* handelinge, ende wol sich angaende die cautie* naerder 
verneemen*. 
Ex* officio. Verbleeff bij sijn protest als vooren. 
Ex* officio Theben similiter*. 

 
Erschenen Geert Wesselinck, en bekande oprechte kennelijcker schult volgens obligatie* 
schuldich te sijn an Jurrien Willinck die somma van 75 daler capitael, en belaefde dieselve 
neffens den interesse* en dese kosten ad 45 stuivers binnen den tijt van een maent gewis en 



onfeilbaer te betaelen, onder verbant* van sijn persoon ende goederen, en poene* van parate* 
en reele executie. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van sijn vorstelijcke genade den heer 
(in margine: Salm contra Vehlen in* puncto condictionis indebiti) 

 

{folio 91 recto} 
prince van Salm, contra die respectieve graeff en vrijheren van Vehlen, repeteerde in* puncto 
condictionis indebiti alle contumaciaele* recessen* ende bedingen*, tot versteck* van wijder* 
handelinge genoomen, versoeckende nu meer conscriptis* actis, om eenmael eintschap* van 
die saecke te hebben, diem* collationandi an te stellen. 
Terminus tegens 23e junij naestkompstich*. 

 
Erschenen Dr. Smits, en refereerde hoe dat hij, comparant*, op den 19e novembris 1664, 
judicialiter* vemoge* protocols, gecaveert* ende angelooft hebbe, den heer overste Frederick 
Backer doenmaels* alhier binnen Bredevoort op versoeck van lieutenant Wessel Nachtegael, 
oorsaecke van eenige praetense* injurie*, gearresteert sijnde op den naestvolgenden 
gerichtsdach te sullen sisteren*, sub* hac conditione nochtans, dat welgemelte heer oberste een 
gerichtelijcke weete* ad videndum justificari arrestum, et proponi actionem183, soude ter handen 
gestelt worden, waervan alsoo d' arrestant Nachtegael bis dato in gebreck is gebleven, en offwel 
consequentelijck die gepraesteerde cautie* propter defectum conditionis per se184 is krachteloos 
geworden ende opgeheven, soo versochte comparant* nochtans et supra abundanti185 over dit 
subject een 
 
{folio 91 verso} 
declaroir* decreet te willen verleenen, protesteerende immiddels van kosten, en dat hiervan die 
weete* hem Nachtegael per* extractum mooge gedaen worden. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Wessel Nachtegael, # praevia* generali contradictione 
# ,  versochte dat die weete* door den gerichtsdienaer an d' heer overste Backer moge 
afgesonden worden, alsoo terminus* circumduceert* is, dach an te stellen op den eersten 
gerichtsdach, alles volgens versoeck voor desen gedaen ten protocolle. 
Ex* officio Dr. Smits, accepteert, pro* confesso, dat die conditie bij d'acte van borchtal* 
uitgedruckt noch ter tijt an sijde van den vermeinten arrestant niet is geadimpleert*, verblijvende 
bij ’t gedaene versoeck. 
Ex* officio Dr. Theben, priora*, en dat daerom die weete* versocht en toegestaen is, gelijck men 
alnoch* versoeckt, negando reliqua narrata pro ut narrantur186. 
Ex* officio. Inhaeret* prioribus*. 
Fiat* die wete* tegens anstaende gerichtsdach, sijnde den 13e naestkompstich*. 

 
Frits Raebelinck, volmachtiger van sijn schoonmoeder Gisella Korten, weduwe van zallicher 
heer lantschrijver Johanne Wisselinck, alsoo die saecke van Derck ten Haegen nu soo een 
geruimen tijt voor alderhande futile uitvluchten is opgeholden, alsoo dat daerdoor 
(in margine: die weduwe van zalliger heer landtschrijver Johanne Wisselinckx contra schepen 
ten Hagen) 
 
{folio 92 recto} 

                                                   
183 tot het moeten zien om het arrest te rechtvaardigen, en een rechterlijke klacht voor te stellen 
184 wegens fout in de voorwaarden op zich 
185 zelfs boven overvloed 
186 door het moeten negeren van het besproken restant, zoals het wordt besproken. 



groote kosten veroorsaeckt sijn worden, soo tegenparthij oock eindelijck mede sal moeten 
draegen, soo wil men nu eindelijck versocht hebben dat bij een edele gerichte den soo 
menichmael versochten dach van collatie* mooge praefigeert* worden, sunsten* de* denegata 
iustitia expresse* protesterende. 
Ex* officio Dr. Theben, secht dat sijn praetendent* verwacht wort, dat om alles af te maecken 
nae behooren, dat oock tot dien einde een expressen nae 's Herenberge is overgesonden, 
protesterende dat geen vorder* kosten hierover mogen gedaen worden, volmachtiger sijn 
praetendent* sijn recht immiddels soo hij enich sustineert* t' hebben, voorbeholden. 
Ex* officio. Seidt dat die bloote woorden en die meenichmaele gedaene praesentatien geen 
sack en vullen, verbleeff bij sijn gedaen versoeck. 
Ex* officio Dr. Theben, wol seeckere praesentatie in scriptis hebben inbedongen*, in cas* buiten 
vermoeden dach van collatie* wort angestelt. 
Ex* officio. Seidt dat voor een gerichtsdach drie à vier oock sodanich geschrift is inbedongen*, 
maer nooit ten voorschijn genoomen, weshalven nu immers* en in allen gevalle hiervan moet 
verklaert worden versteecken* te sijn, ende seidt derhalven wel lacherlijck te sijn, dat 
tegenparthij met soo futile  
 
{folio 92 verso} 
dictaten voor den dach koomt, en dat een edele gerichte sulckx onangesien* den soo 
meenichmaelen versochten dach ex* officio niet behoore te verweigeren, daermet die parthije 
van soo swaere onnodige kosten eigentlijck moge releveert* en bevrijt* worden. 
Ex* officio Theben, priora, salvis quibuscunque exceptionibus et jurium beneficiis187. 
Terminus* tegens den 12e julij naestkompstich*. 

 
Henrick ten Broeck versoeckt in* puncto van erfhuissaecken tegens Hermen Storm behoorlijcke 
handelinge. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Hermen Storm, seidt niet anders van sijn praetendent* 
gehoort t' hebben, als dat die saecke soude accordeert sijn, 't welck in desen moet gevolcht 
worden, tensij sich parthien beidersijts van 't accoort ontslaen. 
Ex* officio Henrick ten Broeck, secht, dat comparant* sulckx mede behoorde te weten, en ’t 
selve beidersijts behoorde geschreven en onderschreven te worden. 
Ex* officio Theben, refereert sich op 't accoort. 

 
Henrick ten Broeck versoeckt in puncto van boeckschult van Hermen Storm handelinge. 
 
{folio 93 recto} 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger Storms, seit van sijn praetendent* gehoort t' hebben dat 
alles sij veraccordeert. 
Ex* officio Henrick ten Broeck, seidt van de boeckschult geen mentie gemaeckt te sijn, als in het 
einde van 't scheiden. 
Ex* officio Theben, refereert sich op ’t accoort en bewijs. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van d' heer obercommissaris Groenewolt, in saecken tegens den heer 
ten Diepenbroeck # in* puncto liquidationis primi* anni #, versochte alsoo die selve in 
contumaciam* van vordere* handelinge versteecken* is, dat nu meer dach van collatie* mach 
worden angestelt. 
Similiter* in* puncto liquidationis secundi* anni.  
Terminus* tegens den 14e julij naestkompstich*. 

                                                   
187 als voren, met voorbehoud van welke verweerschriften en voorrechten dan ook 



(in margine: Welevelt contra Groenewolt in* puncto liquidationis primi* anni. Idem in puncto 

liquidationis secundi* anni) 

 
Dr. Roller, nomine* proprio, inhereert* tegens die welgeboorene heere Jan Herman vrijheer tot 
Diepenbroeck, heere tot Millingen ende Empel, sijn geobtineerde* ende vermoege* relatie* des 
gesworens geexploicteerde* wette* van obbaedinge*, wol dienvolgens immissie* versocht 
hebben in die goderen Grotenhuis, Benninck ende Ahlers, ende dat daervan als stili van 
gelijcken die wete* moege decernijrt* worden. 
Obtinuit*. 
 
{folio 93 verso} 
Frits Raebelinck, als volmachtiger van Tonnis Lubberts, spraeck aen mett rechte Geert 
Wesselinck, tegens huijdens* vermoegens* relatie* des geswoornen Herman van Basten 
gecitiert* voor die somma van 50 dalder capitael, luijt* obligatie* daervan, zijnde neffens den 
interesse* zedert den jaere 1662 daer opgeloopen.  
Gesinde* betaelinge, met bekieringe* van costen, ende verwachtende daerover der 
gedaechdens erschijnonge, sin* secus, versochte in contumaciam litati non comparentis188, 
proclama* toe decernieren*. 
't Gericht erkent proclama*. 
Den dienaer relateert* van gedaene roepen. 
Sed* non comparuit* proclamatus*. 

 
Frits Raebelinck, volmachtiger van Tonnis ten Busche, sprack aen met rechte die weduwe van 
Jan Buseman, gewesene geweldiger* alhijr, voor die somma van 25 gulden comparants* 
praetendent* restierende van seecker afkoftes vettes beest. 
Gesinde* betaelinge una* cum expensis ende verwachtende daerop des gedaeghdens 
erschijnonge, sin* secus, contumaciam accusans et proclama petens189. 
 
{folio 94 recto} 
Mercurij* 31e maij 1665 
Stadtholder* Casper Stump Dr. 
Ceurnooten* Derck Brethouwer  Hermen Huininck  Erick Everts 

 
Dr. Roller, volmachtiger van Geert Welpshoff  cum suis, gesint* tegens Hendersken Sonderloo, 
weduwe van wijlen Berent Borninckhoff, van Erick Everts inbrenginch der acten, en dienvolgents 
publicatie van sententie*. 
Ex* officio Dr. Hengel, volmachtiger van die weduwe Borninckhoff, gesint* similiter*.  
En is het bijordel* den processe ingevoecht # sijnde, een interlocutoir*, soo voor  openinge des 
proces is pronuntieert* worden, gelijck d' heeren referenten hadden ordonneert, en booven op 
blat 4 sententie* was geschreven #, door Erick Everts ingebracht, en sententie* publiceert 
geworden. 
(in margine: N.B. Dit is ex* post daer bijgevoecht tot meerder elucidatie*, alsoo folio sequenti 
mede openinge van sententie* versocht wordt) 

 

                                                   
188 wegens weerspannig niet verschijnen bij het proces 
189 beschuldigend van weerspannigheid en het oproepen eisend 



Dr. Weddinck, volmachtiger van Lambert Ansinck, overgaff tegens Mechtelt Brethouwers, 
weduwe Dijrens, vermogens* relatie* van Jan Grievinck geciteert*, schriftelijcke anpraeck, 
versochte inholts*, afwacht der gedaechden erschijnis, sin* secus, en badt* terminum* mundandi 
ad quatriduum*. 
't Gerichte erkent proclama*. 
Den dienaer relateert* van gedaene roepen. 
Sed* non comparuit*. 
Ex* post erschenen Dr. Theben, als volmachtiger van Mechtelt Brethouwers weduwe van Dijren, 
en petit* copiam* van anspraecken* en dat deselve naer behoiren mach gejustificeert worden. 
 
{folio 94 verso} 
Dr. Hengel, volmachtiger van Henrick Arents hoefsmit, repeteert in saecken tegens Wilhelm 
Drupper retroacta* in* puncto contumaciae* overmits den vermeinten intervenient* in gebreecke 
blijft d' acta t' ablegeren* ende af te senden, versoeckt daerom volmachtiger, dat bij decreet van 
desen edele gerichte den gerequireerden* Wilhelm Drupper mooge worden opgelecht d' acta  
werckelijck af te senden, bij verweigeringe ofte onstentenis vandien, dat volmachtigers 
praetendent* die penningen op seeckeren naemhaften dach daerbij sal hebben te schaffen op 
den weerpenninck* als moris* et styli hebbende parthij advers* tijts genoch gehadt om 't gemelte 
gecollationeerde* proces werckelijck t' ablegeren*, 't welck onder praetext van geene noch 
hebbende penningen duslange niet heeft konnen opgeholden worden, sijnde notoir, dat 
diegeene, soo een proces anvancht 't selve oock moet volvoeren. 
(in margine: Wilhelm Drupper contra Henrick Arents) 

Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Drupper, seijt dat sijn praetendent* niet wol pennongen 
can machtich worden # overmitz sijn slechte middelen #, soo derhalven de tegenparthij de 
penningen tot de afsendonghe verschijten* will, sall ongetwijfelt met danckbaersheit 
recompenseren ende met gewoontlicken interesse* doch niet op den weerpennonck* 't welck 
meer dan Joden-renthe en woecker solde zijn, versoeckende in allen gevalle een gratiosen 
geruijmen termin tot bijbrengongh*  der pennonghen. 
Ex* officio. Versochte darop contradictis* contradicendis gerichtz decretum. 
't Gerichte ordineert* dat met de afsendonge der acten in tijt van 3 weecken sall voortgevaeren 
worden, mitz dat hijrvan d' insinuatie* an Willem Drupper  worde gedaen ende de sportelgelder* 
sall hebben bij t' scaffen. 
 
{folio 95 recto} 
bij ontstenteniss van dien dat verweerder sall vrijstaen d' acta op sijn costen te ablegeren*. 

 
Erschenen Geert Welpshoff, als man en mombaer* sijner huisvrouwen190, Derck Nientimp, d' 
huisvrou van Derck ten Grootenhuis en Jan scholte ten Borninckhoff, en hebben geratificeert* 
alsoodaene actitaten, als Dr. Roller uit comparanten* naeme in saecken tegens Hendersken 
Sonderloo weduwe zalliger Berent Sevinck genant Borninckhoff, heeft gehandelt, en versochten 
dienvolgens wijder* openinge van sententie*. 
Ende is die sententie* definitijff den processe ingeslooten, vorders* gepronuntieert*. 
Dr. Basten, naemens Welpshoff en consorten praesent sijnde, bedanckte sich goeder 
geadministreerde justitie, en versochten copie van die sententie*. 
Hierop erschenen Dr. Hengel, ende heeft van die gepronuntieerde* sententie* tegens notoiren 
rechten en landtrechten, (salvo judicantium honore191) gewesen geappelleert an den hoogen 
                                                   
190 nl. vrouw en dochter(s) 
191 met behoud van eer voor de strijdende partijen 



appellationsgerichte deser graefschap Zutphen, praesenterende sijne gravamina* en die 25 
daler, binnen behoorlijcken tijt bij te brengen. 

 
Erschenen Essele Eeckinck, en bekande oprechter deuchdelicker schult schuldich te zijn an Roloff Michilbrinck in qualitate als 
mombaer* van Jan te Pelsens kinderen de somma van hondert en twintich rixdaler; belavende deselve in tijt van 14 daeghen cum* 
expensis te betaelen, sonder dat de borghe Tobe Eeckinck daervan sall bevrijet zijn, indien gemelte praetendent* Essele Eeckinck 
niet voldoet en betaelt, onder verbant* sijner goederen en poene* van parate*  en reele executie. 

 
{folio 95 verso} 
Dr. Hengel, volmachtiger van Berent Seinhorst, refuteerde* 't ingebrochte van Essele Eeckinck 
qualitate qua per generalia tam juris quam facti192, seggende dat parthij advers* schijnt ten 
principalen te willen antwoorden ende darnae per variationem conclusionis in exceptivis 
versere193, 't welck contrarii* d' sententie* ende 't lantrecht iss, versoeckt darom comparant* dat 
in contumaciam* overmitz sententie* niet geparijrt* iss op den liquiden eijss met rejectie* der 
exceptien* ten principalen* moeghe recht gedaen, ende de acta gesuppleert* ende terminus* ad 
conferendum moeghe angestelt worden. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Essele Eeckinck, seijt dat de saecke noch niet leijt in 
staet van wijsen ten principalen* maer alleen over 't poinct van cautie* bij volmachtigers 
principael* genoech gedaen, off wel reus* niet schuldich was de cautie* te leisten* nisi praestita 
prius cautione ab actore194 invoeghen en dat oversulx quod* notandum noch ontijdigh iss de 
insufficientia cautionis a reo195 praestitie t' disputeren dewijl actor sijnderzijts 't selve poinct den 
rechten genoech niet gedaen heeft, verblijvende hijrmede totte retroacten*; ende 't incident mit 
reserve van vorder* bewijss bij duplicque*, als rechtenss. 
Ex* officio Dr. Hengel, seijt 't selve poinct 't bevorens gesubmitteert* te zijn en datt men 
deserzijts wel weet dat in* initio litis moet cautie* geeijst en gepraesteert worden, maer niet post* 
sententiam welcke 't 
(in margine: Seinhorst ende Eeckinck) 
 
{folio 96 recto} 
contrarii* opentlick statueert* ,verblijfft derhalven bij sijn voorighe versoeck. 
Ex* officio Dr. Theben, salva generali contradictione priora196 en referijrde sich ad* acta. 
't Gerichte stelt terminum* collationandi tegens dijnxdach aencomstich. 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van Beeltjen Rallen, gesint* nochmaels van den volmachtiger van de 
gasthuismeesteren tot Boeckholt geboirlicke* handelongh, sin* secus. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van de gasthuissmeesteren tot Boeckholt, verstaende dat 
de copie haest verveerdicht iss, praesenteerde, ea* habita, te dijenen naer behoiren. 
(in margine: Beeltjen Rallen contra die tijtlicke gasthuismeesters van Boeckholt) 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van Jan Bruins ende Bongaertz, overmitz den terminus* agendi an 
zijden Hondarp bij gebreck van compel* is voorbijgegaen, soo versochte citationem* ad* 
reassumendum tegens gemelten Hondarp te decerneren*. 
Obtinuit*. 

 

                                                   
192 in het algemeen zowel in rechte als in daad 
193 door verandering van de conclusie in de bezwaarschriften te keren 
194 indien er geen waarborg is door eerdere waarborgsom van de bedrijver 
195 te weinig waarborg van de aangeklaagde 
196 met voorbehoud van algemene tegenspraak, als voren 



Dr. Hengell, volmachtiger van Garrit Horckinck, overmitz den terminus* agendi an zijden 
Hondarp bij gebreck van compel* is voorbijgegaen, soo versochte citationem* ad* 
reassumendum tegens gemelten Hondarp te decerneren* 
Obtinuit*. 
 
{folio 96 verso} 
 
Dr. Hengel, volmachtiger van den heer van der Empel, versochte dat in saecken tegens de 
weduwe Grotenhuiss ende consorten overmitz volmachtiger verledenen gerichtzdach notoirlick 
absent heft moeten wesen nu meer novus* collationandi terminus* welcke bij gheen 
adimplement* van conscriptie* van acten iss gecircumduceert* geweest, moeghe praefigeert* 
worden. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van de weduwe Grotenhuiss cum suis: similiter*. 
Obtinuit* en wort terminus* collationandi angestelt den 4 augusti deses ijaers. 
(in margine: heer ter Empel contra die weduwe ende erfgenaemen Groohuis, sampt* consorten) 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van den heer Empel qualitate qua, gesint* van de weduwe Grotenhuiss 
nochmaels geboirlicke* handelongh, sin* secus, inhaerijrde* sijne contumaciale* bedinghen*. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van de weduwe Grotenhuiss, versochte alnoch* 
retroactorum* conscriptionem* en praesenteerde ea* habita te dienen naer behoiren. 
(in margine: weduwe en erfgenaemen Grootenhuis contra Wilhelm Hoopman) 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van de weduwe Kinckhuis, repeteert zijne uijtt cracht erholden* 
verwinn* 
ende daerop gedaene anpeijndongh utiliter* retroacta* tegens Derck Janknecht, versoeckende 
in conformite van dien nu meer opbaedinghe* te decernijren*, mitz hem, Janknecht, de weete* 
moeghe gedaen worden. 
Obtinuit*. 
 
{folio 97 recto} 
Dr. Hengel, volmachtiger van de wetwe Kinckhuiss, repeteert tegenss Berent te Vorst sijn 
overgegevene declaratie* ende darvan gedaene insinuatie*, versoeckt darom nu meer bij 
gebreck van bijbrengongh* van diminutie* naer voorlanx vervloetenen tijt op de ingecoomene 
declaratie* bij decreet van desen edele gerichte of onparthijdighen de tax* en moderatie moeghe 
gedaen worden.  
't Gerichte hout de declaratie* bij haer om daerop tegens den 18 junij deses op gerichtzdach 
over t' sullen taxeren en t' doen naer behoiren. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van Lucas Ophuis, in saecken tegens Gerhard Heinen, refereerde off 
wel die tegenparthij volmachtigers praetendent* op huiden* ontbooden heeft om den 
koopspenninck van het paerdt te tellen, en alles met sijn praetendent* af te maecken, en sulckx 
nochtans niet gedaen, soo verbleeff bij die recessen* in voorige actis afgeholden, daerbij 
persisterende*. 

 
Dr. Roller, volmachtiger van die kerckmeesteren alhier tot Aelten, accusiert* noch als voor 
contumaciam* van Hendrick ten Broecke in reguard* dat dieselve blijft in gebrecke van niet 
gedaene behoorlijcke handelinge in cass van voorder* uijtstell; badt* die saecke in 
contumaciam* op ende aen te nemen. 
(in margine: kerckmeesters tot Aelten contra Henrick ten Broeck) 

 



{folio 97 verso} 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Hendrick ten Broecke, versochte iterative* et 
instantissime* copiam* met praesentatie ea etiam salvis tum […] retroactis in termino197 te willen 
dienen nae behoeren. 

 
Dr. Roller, volmachtiger van die respective graeff ende vrijheere van Veelen, hebbende sich 
voor desen beroepen op contrabericht bij hem tegens de van Aenholt toedoen aen den hoeve 
van Gelderlandtt ende tot sulcken einde aldaer requeste* gepraesentiertt, dewelcke is gestelt in 
handen van parthijen om toe berichten; ende gelet geen beter bericht can geschieden, als van 't 
gerichte, versochte soo in die saecke van de 5 jaeren achterstandt als wegens die jaeren '44 
ende '45 behoorlick te relateeren* wat daer inne nopende die executie is voorgegaen ende off 
genochsaeme cautie* is gepraestijrtt ofte niet bij verweigerongh; wol de* denegata justitia 
geprotestijrt hebben. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van sijn vorstelicke genaede den heere prince van Salm, 
petit recessus copiam salvis retroactis198 ende met reserve van debatt. 
 
{folio 98 recto} 
Dr. Roller, volmachtiger van Hendrick van Basten, inhaeriert* tegens Derck ten Vildeken sijn 
voor desen algeholdene contumaciale* recessen*, protesteerende voor gedaene purge* sich tot 
geene tegenhandelonge te sullen inlaeten. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Dr. Kelfken, versochte praecise handelinge ende was 
geene contumaciae* off purge* gestendich*, referijrende sich hierover ad* acta. 

 
Dr. Roller, volmachtiger van Geert Welpshoff, inhaeriert* tegens Willem Eppinck sijn voor desen 
afgeholdene contumaciale* recessen*, ende verstaende datt op den 11 aprilis naestleden* ex* 
officio ter laeter tijt is ingedient van duplicque* naer dat op den 3 junio voorgaende in den jaere 
1664 alreets was gedientt van replicque*, als versochte eerst ende voor all refusionem* 
expensarum*, sin* secus, contendierde* tot rejectie* van 't geexhibierde*. 
Ex* officio Dro. Hengel, volmachtiger van Willem Eppinck, refuteerde* ijegendeels recess* per* 
generalia, sullende contrarij* blijckens ex retroactis*, ende versochte demneghst* handelinge, 
sin* secus, protesteert 
(in margine: Welpshoff contra Eppinck in* puncto injuriae) 

 

{folio 98 verso} 
 

Dr. Roller, volmachtiger van schulte Jan ten Borninckhaeve, verstaende dat sijn 
stiefbestemoeder naer veel contumaciael* bedingen* onlanghs gedient heeft van nootdruft*, 
versochte alnoch* copiam quatenus quid exhibitum199. 
Ex* officio Dr. Hengel, gesint* alnoch* salvis* praedictis handelinge, sin* secus. 

 
Jovis* 1e junij 1665 
Stadtholder*  Caspar Stump 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts 

 
Dr. Theben, volmachtiger van Sander Welsinck contra Aeltjen Welsinck, insisteerende* die 
voorige acten, versocht nu meer in contumaciam* en bij gebreck van handelinge die tegenparthij 

                                                   
197 ? waarschijnlijk staat hier : ea etiam salvis tum per omnia retroactis in termino 
198 verzoekt kopie van het besluit, met behoud van vorige acten 
199 een kopie voor zover dit een schriftelijk bewijstuk was  



van alle weeren ende defensien rechtens versteecken* t' holden, doch si quid agatur petit salvis 
retroactis copiam200. 

 
Erschenen Henrick Smeinck, die bekande oprechter deuchlijcker schult schuldich te sijn an 
Meijer Isacks de Joode die somma van 54 gulden, mett die kosten daerop ergaen, beloovende 
die selve in tijt van een maent te betaelen, onder verbant* van sijn persoon en goederen, bij 
poene* van parate* executie. 
 
{folio 99 recto} 
Jovis* 1e junij 1665 
Stadtholder* Casper Stump Dr. 
Ceurnooten*  Rotger Poelhuis  Lambert Trae 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van Berent Woestenesch, versocht dat in plaets van den 
gecircumduceerden* dach van collatie* tegens Henrick Gellinck novus* terminus mooge 
praefigeert*, en een ordeldraeger* daertoe nomineert worden. 
Terminus* tegens anstaende dinsdach, sijnde den 6e deses en wort tot ordeldraeger* 
genomineert Paul Kolwagen. 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van die weduwe en erfgenaemen Raesvelts en Jan Wesselinck, 
repeteert in saecken tegens Aelbert ten Broeck qualitate qua sijn voor desen afgeholdene 
recessen*, en gesinnen* super* puncto inventarii, waerover voorlanchst is gesubmitteert*, 
sonder dat men desersijts 't een oft het ander gehandelt heeft, versoeckende datt over den 
gesubmitteerden* punct mooge recht geadministreert, en tot dien einde dach van collatie* 
angestelt worden. 

 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Marrie ten Broecken, inhaerendo protestationi antehac 
interpositae201, wol allnoch* exceptionem non praestitae cautionis202 geopponeert* hebben, 
contendijrende* tot admissie* van deselve.  
Ex* officio Dr. Hengel, seijt deserzijts parthij genoechsaem geerfft en gegoedet te zijn; 
nietthomin om cavillen* te vermijden, praesenteert men ten naesten* gerichtzdach, 't welck op 
anholden eerder solde gepraesteert zijn geweest met adductie* sijner principalen* pro* litium ex- 
 
{folio 99 verso} 
pensis genoechsaem te cavijren* # ende de qualificatie bij te brenghen #, versoeckende dat 
ondertussen over een weeck vijff off sess terminus* ad conferendum acta moeghe angestelt 
worden. 
Ex* officio Dr. Theben, inhaereerde* sijne voorgaende exceptie* en voor desen 
geinterponeerde* protest, seggende dat de saecke noch niet leijt in staet van wijsen, dewijl men 
noch ter tijt niet heeft geantwoort, noch schuldich iss te antwoorden tensij het lantrecht in* 
puncto cautionis* genoech gedaen zij en de gecauseerde* costen gerefundeert*, invoeghen dat 
all te ontijdich dies* collationandi versocht wort. 
Ex* officio Dr.Hengel, seijt geen moram* perpetreert* te hebben, ergo oick geen costen ex mora* 
schuldich te zijn, weshalven men sich doet gedraeghen totte retroacta*, protestando de 
expensis*. 
Ex* officio Dr. Theben, refereerde sich ad acta. 

 

                                                   
200 (doch) indien iets gedaan zal worden, verzoekt hij een kopie, met voorbehoud van alle vorige acten 
201 vasthoudend aan  het vroeger tussengeplaatst bezwaarschrift 
202 bezwaar van niet gepresteerde borg 



Dr. Theben volmachtiger van jonker Adriaen van Eerde ten Pleckenpoel, versocht allnoch* van 
Wessel ter Stege bijbrengongh* van diminutie*, sin* secus, contendeerde* ten proufijte als 
lantrechtens. 
Ex* officio Dr. Hengel, volmachtiger van Wessel ter Stege, repeteert darteghens retroacta* en 
wijders* gesint* nochmaels van jonker Adriaen van Eerde nae den teneur van sententie* 
gebourlicke* handelonghe naer voorlanx verflotenen tijt lantrechtens, sin* secus. 
Ex* officio Dr. Theben priora*. 
(in margine: jonker Eerde contra Wessel ter Stege) 

 

{folio 100 recto} 
 
Dr. Theben, volmachtiger sijn furstelijcke genade d' prince van Salm in saecken tegens de 
respectieve graeff en vrijheeren van Vhelen # in* puncto liquidationis #, alsoo bij de tegenparthij 
niet vorders* in de saecke gedaen en gehandelt wort, en in contumaciam* verscheijden 
bedinghen* deserzijts afgeholden zijn, wol deselve omni* meliori modo geinsisteert* hebben. 
Similiter* in* puncto expensarum. 
(in margine : Vehlen contra Salm) 

 
Dr. Theben, volmachtiger van sijn schoonmoeder de wedwe Nachtegals, versocht van Wessel 
Rosen dat hij sijn goet in* specie mach verbinden loco* cautionis om dan vorders* te doen naer 
behoiren. 
Ex* officio Dr. Hengel, volmachtiger van Wessel Rosen, seijt, datt sijn praetendent* van Rosiers 
stede pro* quota eijgenaer iss iure* haereditario ende oick darbeneffens op een eijgen vrij-goet 
woont warvan de coernoeten* connen relatijren*; verblijft darom volmachtiger bij sijn voorighe 
versoeck van handelinge. 
Ex* officio Dr. Theben, secht de saecke soo sijnde als verhaelt wort, dat des t' gevoechlicker in* 
specie een verbant* can gedaen worden, praesenterende hoc* praevio te doen als lantrechtens. 
Ex* officio. Contradictis* contradicendis verbleef bij sijn voorighes. 
 
Dr. Theben, volmachtiger van jonker Adriaen van Eerde ten Pleeckenpoel in saecken tegens 
Wessel ter Stege in puncto van gepraesenteerde afdracht, achtende onnodich door dien 
tegenparthij sich selfs door de gepraesenteerde afdracht schuldich verclaert en condemneert* 
heeft, soo dat geen vorder* condemnatie* 
(in margine: jonker Eerde contra Wessel ter Stege) 

 

{folio 100 verso} 
van nooden iss, soo versochte dat den gedaechden volgentz de eijgene gedaene afdracht bij 
den coernoet* Rotger Poelhuiss mede besworen en noch moeghe condemneert* worden, om 
met sijn heer praetendent* afdracht te maecken op de tegens hem gedaene anspraeck* en 
darbij genomene conclusie.  
En soo ijegendeel* mochte sustineren* tegens recht ende billichheit geen afdracht 
gepraesenteert te hebben, soo wort hem bij desen daerover den eet gedeferijrt*, met versoeck 
dat de heer referenten in* eventum hem het gedefereerde* corporale* juramentum daerover 
believen op te leggen, alles cum protestatione de expensis et submissione in nomine Domini203. 
Ex* officio Dr. Hengel, volmachtiger van Wessel ter Stege, protesteert wel expresselick van 
onnodighe costen soo sijn praetendent* van den heer impetrant* worden angedaen, doordien 
deselve uijtt een proces soeckt twie te maecken ende de declaratie* (welcke hangende den 
proces iss overgegeven, warop oick bij interlocutoir* sententie* is gedecreteert, gelijckvalss* 
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mede darbij den heer impetrant* wijders* is operlecht naer lantrechte te handelen) nu meer à* 
causa principali te separijren ende alsoo ex individue et inseparabili een dividuum et 
separabile204 te maecken, 't welck men in* scriptis soo noodich oick naerder gelijckvals* dat 
bovenstaende reces* sall hebben, respectievelijck vast te maecken ende te refutijren*, 
inbedingende* 
 
{folio 101 recto} 
tot dien eijnde recessum submissivum cum annexis205. 
Ex* officio Dr. Theben, secht dat de declaratie* en diminutie* de saecke niet raecken, off wel dat 
alles gelijck can afgaen; vorders* verbleef  onder generale refutatie* van de bewijstucken bij 
gegendeels antwoort en duplicque*, geappliceert* bij sijn gedaene submissie*, connende 
vorders* lijden dat recessus submissivus loco quadruplicae206 worde bijgebracht, contendeerde* 
nochtans tot rejectie* van de documenten of annexen, salvo* badt* dach van collatie* an te 
stellen.  
Alsoo men niet gesint* iss met den gedaechden de afdracht gepraesenteert heeft ende dardoor 
reden en oirsaeck gegeven tot wijder* dispuit en costen, quod* notandum, wijders* over desen 
notoiren poinct te handelen ende stelt over sulx als vooren. 
Ex* officio Dr. Hengel, met reserve van sijn inbedongene* debath, versochte gelijckvalss* 
praevia* tum generali contradictione van ijegendeels* reces*.  
Terminus* tegens den 15 augusti 1665. 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van de oberste wachtmeester Dunnewolt, versocht nochmaels in 
saecken tegens de weduwe en erfgenaemen van zallicher Harmen Smitz terminus* conferendi 
acta moeghe angestelt worden. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van Coepe Wessels, versocht van Berent Woestenesch mede cautie* 
pro* judicato te praestijren en voort te antwoorden, sin* secus, contendijrde* ten proufijte als 
lantrechtens. 
 
{folio 101 verso} 
Erschenen Hendrick van Elverfelt, uijtten naem en als volmachtiger van Fenne ter Borch, te 
kennen gevende hoe dat comparants* principalinne* is op huijden* geciteert* van Geert 
Schorriss vermoeghens* relatie* van den ondervoecht* Abraham Peters, voor desen edele 
lantgerichte, soo versocht comparant* qualitate qua dat den citant* op huijden* sijn actie mach 
proponeren* bij ontstenteniss dat comparant* qualitate qua van dese bancke mach cost- en 
schadeloos geabsolveert* worden, versochte tot dien eijnde proclama* tegens gemelten citant* 
Geert Schorriss te decerneren*. 
't Gerichte erkent proclama*. 
Den dienaer relatijrt* van gedaene roepen. 
Sed* non comparuit*. 

 
Meester Berent Rothuis, inhaereert* tegens Geerdt Koecke genant Weinninck ofte tegens sijne 
borgen junchstleden contumaciaele* bedingen*, met versoeck, dat tegenparthij in contumaciam* 
van wijder* handelinge mooge blijven versteecken* met versoeck van een proclama*. 
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Ex* officio Dr. Weddinck, volmachtiger van die borgemeesters van Suitloon, was in 't gerinchste 
geen contumacie* gestendich*, sonder* accuseert* contumaciam* Berent Rothuis non 
praestantis sufficientem cautionem207, en sall eo praevio* d' inbedongene* nootdruft* inbrengen. 
(in margine: N.B. Dese kosten van die borgemeesters tot Suitloon heeft Rotger Poelhuis mij 
belooft te voldoen en betaelen op dach als boven den 1e junij ’65.  Quod* Testor, T. Bronckhorst 
[paraaf] 
 
{folio 102 recto} 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Wilhelm Dulmers, afwacht van Jan Elfferdinck op junchst* 
begangene contumacie* sijn beter recht in te brengen, sin* secus, denselven inholts* der 
anspraecken* vellich* t' erklaeren. 
Non comparuit*. 

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Wilhelm Dulmers, afwacht van Henrick Elfferdinck behoorlijcke 
antwoort, sin* secus. 
 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Karst Gijsberts, afwacht van Jan Vriesen, op junchst* 
begangene contumacie* sijn beter recht in te brengen, sin* secus, denselven inholts* der 
anspraeck* vellich* t' verklaeren. 
Non comparuit*. 

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Jan Woordes, hebbende voor desen tegens Wessel Hinckamp 
anspraeck* overgegeven en wegens seeckere penningen volgens obligatie*, proces 
geinstitueert*, en alsoo voornoemde Hinckamp bij handt* en monde beloofde als nu naestleden* 
maij die penningen gewis en onfeilbaer te betaelen, en daervan nochtans in gebreck blijft, soo 
heeft comparants* praetendent* denselven, vermoge* relatie* van Abraham Peters ad* 
reassumendum 
 
{folio 102 verso} 
litem citeren* laeten, en afwacht daerop desselfs comparitie* en voldoeninge, sin* secus, in 
contumaciam* proclama* te decerneren*. 
Ex* officio Dr. Smits, volmachtiger van Wessel ten Hindtkamp, versochte recessus* afschrift, om 
den inholt van dien met de praetendent* te communiceren, en vervolchlijck te doen 't gene nae 
vereisch van saecken sal bevonden worden te behooren. 
Ex* officio. Seidt dat vergeefs recessus* afschrift om te communiceren versocht wordt, dewijl 
Hinckamp selfs bij desersijts bediende gewesen, en den eisch seer wel bewust is, protesteerde 
oversulckx van kosten en oppentholt*. 
Ex* officio Dr. Smits, secht geen kennisse te draegen van 't geene bij den volmachtiger ex* 
officio verhaelt wordt, verblijvende oversulckx bij 't gedaene versoeck. 

 
Frits Raebelinck, als volmachtiger van  Aernoldt Koenen, sprack an met rechte Gerrit Geerdes, 
vermogens* relatie* van Abraham Peters tegens huiden* geciteert*, voor die somma van 91 
gulden, 13 stuiver volgens sijn eigen handt, en noch voor 37 gulden 18½ stuiver, 
heerkoomende* van afgehaelde waeren, en voor een ander afgenoomene schult om te 
betaelen, gesinde* voldoeninge, met bekieringe* van kosten, en verwacht daerop des 
 
{folio 103 recto} 
gedaechdens erschijnis, sin* secus, contendeert* in contumaciam*, met versoeck van 
proclama*. 
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Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger Gerrit Geerdes, petit* copiam*, en justificatie van 
anspraeck*, salvis*. 

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Lambert Trae, in saecken tegens Arent Giessinck, versochte 
nochmaels terminum* collationandi acta an te stellen. 
(in margine: Trae contra Giesinck) 

 
Dr. Theben, volmachtiger van jonker Adriaen van Eerde ten Pleckenpoel, versocht alnoch* van 
Henrick Kamphuis handelinge, en comparitie*, sin* secus, proclama* te decerneren* 
't Gerichte erkent proclama*. 
Jan ter Pelckwijck relateert* van gedaene roepen. 
Sed* non comparuit*. 

 
Sabbati* 3e junij 1665 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff Casper Everts 

 
Dr. Hengel nomine* proprio, aldewijl 
 
{folio 103 verso} 
den angestelden dach van distractie* ex partis adversae petitione208 is voorbijgegaen, om den 
hoff toebehoorende d' heer obercommissaris Groenewolt, te verkoopen, soo versochte dat een 
edele gerichte novum* terminum daertoe gelieve an te stellen, en die biljetten ten fijne* van 
publicatie mogen ordineeren* en verveerdigen. 
Fiat* publicatio, et terminus* distractionis tegens anstaende vrijdach den 9e junij [estv] 
Hiervan Hermen van Basten den 4e deses maents junij extract* deses an Dr. Theben qualitate 
qua geinsinueert*. 

 
Lunae* 5e junij 1665 
Stadtholder* Caspar Stump Dr. 
Ceurnooten*  Wilhelm Hertlieff  Casper Everts 

 
Dr. Theben, volmachtiger van Sander Welsinck qualitate qua contra Aeltjen Welsinck, versochte 
alnoch* salvis* retroactis handelinge, sin* secus. 

 
Martis* 6e  junij 1665 
Stadtholder* Caspar Stump Dr. 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff  Casper Everts 
 
{folio 104 recto} 
In saecken Berent Seinhorst contra Teube Eeckinck off desselven intervenient* sijn d' acten ten 
overstaen van den volmachtiger des anleggers*, ende believen des verweerders, tegens die 
protocollaire termijnen en producten vlijtich* gecollationeert* en verbotenus* t' accorderen 
bevonden. 
Ende is tot ordeldrager* genoemt Paul Kolwagen, die oock den eedt van getrouwichheit 
afgelecht. 

 
Eodem* coram* iisdem 
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In saecken Berent ten Woestenesch contra Henrick Gellinck sijn d' acten tegens die producten 
en protocollaire termijnen ten overstaen anleggeren* volmachtiger, en in contumaciam* des 
verweerders non* comparentis vlijtich* gecollationeert* en daermede verbotenus* t' accorderen 
bevonden, en heeft oock den gestelden ende genomineerden ordeldrager* sijnen eedt van 
getrouwichheit afgelecht. 
 
Jovis* 8e junij 1665 
Stadtholder*  Caspar Stump Dr 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff  Casper Everts 

 
Dr. Theben, volmachtiger van Sander 
 
{folio 104 verso} 
Welsinck qualitate qua contra Aeltjen Welsinck, inhaereerde* retroactis* en alle contumaciaele* 
bedingen*, wol nochmaels tot versteck* van vordere* handelinge contendeert* hebben, et si quid 
agatur, petit salvis per omnia retroactis, copiam209. 
 
Veneris* 9e junij 1665 
Stadtholder* Caspar Stump Dr. 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff  Casper Everts 

 
Erschenen Wijert Lubbert Vinck, ende heeft bester gestalt* rechtens arrest* gedaen op en an 
soodaene behuisinge als wijlen Hans Henrick Coenen, scherprichter, off nu desselven weduwe 
en erfgenaemen alhier tot Bredevoort an den wall hebben staen.  
Ende sulckx om t' hebben betaelinge van een somma vijftich gulden Hollantsch una* cum 
interesse à* die morae, luit* obligatie*, versoeckende dat hiervan an Margaretha Jansen, 
weduwe van gemelten scherprichter, en desselven olste soon Johan Hermsen Coenen, die 
weete* tot Boeckoltt ten erfhuijse van gemelte scherprichter in forma moge gedaen, en 
terminus* ad justificandum* arrest* moge angestelt worden. 
Conceditur* en wort terminus* justificationis tegens anstaende gerichtsdach over 14 daegen, 
sijnde den (sic) junij deser, angestelt. 
 
{folio 105 recto} 
Veneris* den 9e junij 1665 
Stadtholder* Caspar Stump Dr. 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff  Casper Everts 

 
Erschenen Dr. Hengel nomine* proprio, en repeteert alles in* executivis tegens Dr. Theben in 
qualiteit als volmachtiger van den heer obercommissaris Groenewolt gedaene proceduiren, en 
daervan vermogens* prothocolle insinueerde* wetten*, overgaff demnechst* sijne voorwaerden, 
en versochte dat dieselve verlesen, die keersse angesteecken, en tot die effective distractie* 
des verwonnenen* hoffs op huiden* daertoe gerichtelijcke angestelt, mooge vervaeren* worden 
als landtrechtens. 

 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van d' heer obercommissaris Groenewolt, gevende t' 
erkennen wat gestalt* Dr. Stephan Wisselinck zallicher eenich verdient salaris in saecken tegens 
Derck ten Hagen en sunsten* heeft te vorderen gehadt, 't welck Dr. Gerhard S. van Hengel bij 
sententie* van rechtsgeleerden niettegenstaende comparant* uitten naeme van den heer 
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praetendent* het voorschreven salaris sonder eenige kortinge te voldoen, gepraesenteert, heeft 
laeten 
 
{folio 105 verso} 
taxeren.  
Sijnde uit kracht van dieselve taxatoire sententie* soo verre procedeert, dat den dach van 
distractie* is angestelt, die biljetten gepubliceert en affigeert* worden, daer nochtans op den 10e 
maij naestleden* hierover accordeert* is, soo en dergestalt, dat die getaxeerde somma ad 200 
gulden op behoorlijcke interesse* tot maij 1666 soude staen blijven, uitwijsens d' obligatie* soo 
gemelte Dr. Hengel met eigen hant geschreven, en comparants* praetendent* onderschreven 
heeft, sijnde die extraditie* van de gedachte obligatie*, en 't gene noch daerbij bona* fide belooft 
is, soo in acht daegen sal voldaen worden, tot meermaelen, gelijck ex* officio niet kan ontkent 
worden, gepraesenteert, maer d' acceptatie van dien verweigert, dewijl dan tegens rechten en 
die natuirlijcke billickheit strijdich is op alsulcken maniere te vervaeren*, soo versochte 
comparant* dat met die voorgenoomene* distractie* mach worden ingehouden, willende sich 
dienangaende ten goeden rechte erboden* hebben.  
Sin* secus, sal comparant* genootsaeckt sijn sich bij hooger overichheit te beklaegen, 
protesterende immiddels van nulliteit*, injurien* en kosten. 
 
{folio 106 recto} 
Ex* officio Dr. Hengel, contradiceerde* jegendeels* informeel reces* als ter laeter tijt tegens 
landtrechte ingekoomen sijnde en daer in ipsis executivis210 geen pandtkeeringe* is gedaen off 
ruiminge is uitgedaen, veel weiniger articuli excessus in executione211 sijn overgegeven, per 
generalia tam juris quam facti212, gestendigende* wel, dat voor desen seeckere obligation* van 
d' heer obercommissaris Groenewolt solde onderteickent ende an hem comparant* wercklijck 
extradeert* worden neffens 65 gulden, en sulckx praecise op den 10e maij, gelijck protestant ex* 
officio onder eede niet kan loochnen. 
Maer alsoo sulckx noch ter tijt niet geschiet, off in* termino destinato naer beloften voldaen is 
immers oock die 65 gulden hem comparant* tot noch toe realiter niet gepraesenteert sijn, 
waermede hij doch nu ter tijt in weerwille niet gecontenteert* kan worden, soo versochte noch 
als voor, verblijvende bij sijn recht, ongeacht jegendeels* protesten, bij verweigeringe wolde de 
protracta et denegata justitia213 daer en soo 't behoort, omni* meliori modo sich hebben te 
beroepen. 

 
Ex* officio Dr. Theben qualitate qua, praevia* generali contradictione, wol salvis prioribus 
exceptionem novationis en transactionis214 geopponeert* hebben; contenderende* met reserve 
van 't bewijs daertoe, dienende tot admissie* van de selve en tot een kostende schaedeloose 
absolutie*, met protest dat in desen niet bij een edele gerichte sal mogen gedaen worden, als 
met kennis van onpartijdige rechtsgeleerden. 

 
N.B. Die volgende recessen* so in dese saecke noch binnen afgeholden, sijn geregisteert, ten 
ansien van d' ongemeene prolixiteit*, quo* relatio. 
 
{folio 106 verso} 
Lunae* 12e junij 1665 
Drost* und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick 
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Ceurnooten*  Wilhelm Hertlieff  Caspar Everts 
 

Dr. Hengel, volmachtiger van Geerdt van Lendt, versocht citationem* tegens Tonnis Reussinck 
ad videndum reassumi processum in statu quo jacet215 en  dat anstaende Aeltensche 
landtgerichte 't selve behoorlijck mooge worden prosequeert*. 
Obtinuit* 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van Geerdt van Lendt, versochte citationem* tegens Geesken Cuipers 
ad videndum reassumi inchoatam litem, et processum in statu quo jacet216 en dat terminus* 
daertoe op het anstaende Aeltensche landtgerichte moge worden praefigeert*. 
Obtinuit*. 

 
Eodem* coram* stadtholder* Dr. Stump en Wilhelm Hertlieff, Caspar Everts, ceurnooten* 

 
Dr. Theben, volmachtiger van Sander Welsinck qualitate qua in saecken tegens Aeltjen 
Welsinck, bevindende dat die tegenparthij d' eene contumacie* op d' ander accumuleert, wol bij 
desen salvis* retroactis die saecke in contumaciam* tot kennisse van onpartijdigen gestelt 
hebben, cum* submissione. 
 
{folio 107 recto} 
Martis* 13e junij 1665 
Stadtholder* Caspar Stump Dr. 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff  Casper Everts 

 
Erschenen Aloffs Hermen, voor sijn huisvrou de* rato caverende*, en bekande oprechter 
deuchlijcker schult schuldich te sijn an Geert Hoeninck die somma van sestich daler, 
heerkoomende* van geleent geldt en achterstendige interesse*.  
Belaefde dieselve somma jaerlijckx met thien derselver daler met behoorlijcke interesse*, en soo 
vervolchlijck jaerlijckx ende alle jaer ter tijt gemelte Hoeninck sij voldaen, te voldoen en af te 
leggen, mits bedinch*, bij soo verre het met den Aloffs Hermen mocht koomen te verloopen, 
alsdan terstont met peindinge* en reele* executie sal moogen vervaeren*, sonder argelist*. 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van capitein Hermen Ittersum, repeteert in puncto non praestitae 
cautionis pro litium expensis217 tegens Wessel Nachtegael retroacta*, en daerover gedaene 
protesten ende bedingen*, den selven omni* meliori modo inhaererende*, met protest van 
kosten hierover causeert*. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Wessel Nachtegael, sal desen punct naer landtrechte 
genochdoen, versoeckende eerst eo* salvo, handelinge. 
 
{folio 107 verso} 
Ex* officio. Seidt dat parthij advers* voorlanchst* desen versochten punct hadde moeten 
genoechdoen, en bij onstentenis vandien, tot geen handelinge kan worden geconstringeert*. 
Ex* officio Theben priora*. 

 
Erschenen Johannes Wolff volmachtiger van den weledele borchert Joost van Weleveldt tot den 
Diepenbroeck # contra die commissaris Groenewolt in puncto van een jaer huishuir primi* anni 
#, in ervaeringe gekoomen sijnde, dat den tegenadvocaet achterbax heeft soecken in 
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contumaciam* t' ageren, en volgens dat een dach mochte praefigeert* worden, waerop dient 
kortelijck tot een bericht, dat tegenbediende een materie post* causam conclusam ad 60 bladt 
ad* protocollum heeft ingebracht, daerbij inbedingende* verscheiden documenten, van welcke 
materie comparant* voor weinich daegen eerst copie bekoomen, daerbij nochtans geen 
bewijsen bevindende volgens des heren landtschrijvers handt, soo wil men daertegen sijn 
nootdruft* inbedongen* hebben, en sal dieselve ten naesten* vel* interim ad* protocollum 
inbrengen, concludeert en submitteert* wie daerbij. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van d' heer oberste commissaris Groenewolt, repeteerde 
in* puncto liquidationis primi* anni die voorige acten en decreten, et si quid contra agatur, petit 
copiam, salvis tamen per omnia, retroactis218.  
Similiter* in* puncto van huishuir secundi* anni. 
(in margine: Welevelt contra Groenewolt in* puncto liquidationis primi* anni. Similiter* in puncto secundi* anni) 

 
Erschenen Johannes Wolff, volmachtiger van lieutenant Stump, als mombaer* van die 
naergelaetene 
 
{folio 108 recto} 
kinderen van zalliger Jan ter Woort en mede uit den naeme van d' erfgenaemen van zalliger 
Peter Cloeck, in haer leven gewesene ceurnooten* alhier, exhibeert* tegens den heer 
obercommissaris Groenewolt sijne voor desen inbedongene* declaratie* van kosten cum* 
annexis, soo een tijtlanck sub* spe concordiae om die saeck te willen afmaecken, is uitgestelt. 
Maer alsoo daerop niet is gevolcht, versocht comparant* dat tegenparthij off sijnen volmachtiger 
Dr. Theben die selve declaratie* ad* diminuendum, binnen den tijt van 14 daegen ab* 
insinuatione moge behandiget* worden. 
Obtinuit*. 
Hiervan Wilhelm Hertlieff d' insinuatie* an Dr. Theben den 13e junij insinueert*. 

 
Dr. Roller, volmachtiger van Henrick ten Broeck, inhaereert* tegens Hermen Storm in puncto 
van 't erfhuis sijn laest afgeholdene reces* en afwacht alnoch* die versochte handelinge, 
ontkennende wel expresselijck* eenich accoort wettelijck geslooten te sijn, en dewijl d' 
allegerende* parthij altoos sijn intentie staet te bewijsen, gelijck tot noch toe niet en is geschiet, 
wol die saecke tot decisie* van onpartijdigen hebben gestelt, en afwacht praefixie* van een 
termijn ad* ablegandum acta. 
Ex* offixio Dr. Theben, volmachtiger Storms, inbedincht* een probationschrift* cum* annexo, 
concludeert als daerbij. 
Ex* officio Roller, dat die saecke sommier sijnde, met het inbedingen* van probationschrift* 
naerdat in die saecke den ordinaris termijn al voorlanch* 
 
{folio 108 verso} 
is verloopen, den wijderen* cours van justitie niet kan worden gesuspendeert*, verbleeff 
oversulckx bij sijn versoeck van ablegatie* en dat daertoe een dach mach angestelt worden. 
Ex* officio Theben, priora* en refereerde sich tot den inholt van schriftuir en bewijs daerbij 
geannecteert*, welcke intra* quatriduum realiter sal bijgebracht worden. 
Ex* officio Roller, secht niet te weten watte inbedongen* wort, hetsij ten principaelen* ofte 
incidenter om dan niet te blint* roussen, was soodaene inbedingen* niet gestendich*, en 
contendeerde* tot rejectie*.  
Alsoo de verweerder willende sich beroepen op enich accoort, hetselven den verleden 
gerichtsdach daetelijck hadde hooren te bewijsen, gelijck doch in der eeuwichheit niet sal 
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geschieden, datter eenich accoort waerin beide parthien sich verstaen, en als het schrijven 
quam, sich souden geconsenteert* hebben. 

 
Ex* officio Theben, seidt dat voorleden gerichtsdach exceptie* transactionis voorgeworpen is, 
diewelcke op versoeck van parthij oock sal bewesen worden, daer om die schriftuir wordt 
inbedongen*, concluderende als daerbij. 
Ex* officio. Dat die transactie daetelijck moet worden bewesen, alsoo dieselve oock in in* 
continenti wordt geloochent. 
Ex* officio Theben, refereert sich tot den inholt 
 
{folio 109 recto} 
van die schriftuire. 

 
Dr. Roller, volmachtiger van Henrick ten Broeck in puncto van boeckschult tegens Hermen 
Storm, inhaereert* zijn laest afgeholdene recessen*, en versocht bij gebreck van geen bewijs, 
dat die saecke ten praetendent* pro* conclusa mooge op- en angenoomen worden, en daertoe 
dach van ablegatie* an te stellen. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger Storm,  repeteerd daertegens die voorige recessen* in* 
priora causa afgeholden. 
Ex* officio Roller, dewijl parthije gelijck in d' andere als oock in dese wil beroepen op eenich 
accoort, seidt nooit te sullen bewijsen dat bij dieselve handelinge nooit van dese saecke is 
gedacht, als in ’t laeste doen comparants* praetendent* daervan eerst heeft beginnen te 
spreecken, sonder dat daerop bij die parthij doen ter tijt noch een eenich woort van jae ofte neen 
is geantwoort, men wil geswijgen, dat dienaengaende een eenich accoort soude getroffen sijn. 
Ex* officio Theben, praevia* generali contradictione,priora*. 
Ex* officio Roller gelijckvals*. 
 
{folio 109 verso} 
Dr. Roller, volmachtiger van die respectieve graeff en vrijheer van Vehlen in* puncto condictionis 
indebiti, verstaende dat laestleden gerichtsdach op anholden van die Salmse bediende dach 
van collatie* is angestelt, in absentie van comparant* als wort wel expresselijck* protesteert dat 
men sich niet wijders* als over het punct van contumacie* en die kosten daerdoor veroorsaeckt, 
desersijts wil hebben gesubmitteert* en wijders* niet, dewijl men over het selve punct nu seven 
off acht jaeren heeft moeten plajoderen*, niettemin neffens parthij, mede in* Dei nomine* 
submitterende*, versoeckende dat den voorschreven dach sijn voortganck mooge gewinnen *. 
(in margine: Salm contra Vehlen in* puncto condictionis indebiti) 

Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van sijn vorstelijcke genade den heer prince van Salm, 
versocht ablegatis in contrarium non obstantibus219 en praevia* generali contradictione, recht te 
doen secundum* retroacta, en daerbij genoomene conclusien en bedingen*.  
Ex* officio Roller priora*, en refereerde sich gelijckvals* ad* retroacta. 
Ex* officio Theben similiter*. 

 
Frits Raebelinck, volmachtiger van Tonnis ten Bossche, versoeckt van die weduwe van zalliger 
Jan Buseman, gewesene geweldiger* alhier 
 
{folio 110 recto} 
tot Bredevoort, op sijn junchst* naeckt ende bloot gedaene anspraecke*, op huiden* in termino 
geboerlijcke* antwoort, sin* secus, contendeert* in contumaciam*, met versoeck van proclama*. 
't Gerichte erkent proclama*. 

                                                   
219 nu de tegenpartij het wegzenden niet verhindert 



Wilhelm Hertlieff in absentie van den dienaer Hermen van Basten relateert* van gedaene 
roepen. 
Sed* non comparuit*. 

 
Frits Raebelinck, volmachtiger van Tonnis Lubberts, versoeckt van Geert Wesselinck op sijn 
junchst* begangene contumacie*, sijn beter recht in te brengen, badt* sunsten* denselven 
inholts* der anspraecken* vellich* te verklaeren. 
Non comparuit*. 

 
Dr. Smits, volmachtiger van den heer overste Frederick Backer, overgaff tegens Wessel 
Nachtegael recessum* in scriptis loco oralis220, concluderende inholts*. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Wessel Nachtegael, wol contra den overste Frederick 
Backer justificationem* arresti* hebben inbedongen*, en alsoo door een volmachtiger uit 
desselven naeme compareert* wortt daerdoor citatio* oock invalida* gevalideert* wortt, 
contradiceerde* jegendeels* reces* per* generalia ende stonde toe, personalem comparitionem* 
totten naesten*, daervan jegendeel* kan adverteren*. 
Ex* officio Dr. Smits, sachte, dat die gedaene citatie* ipso* jure niet kan subsisteren*, maer 't 
eenemael van onweerden sij, ende oversulckx door dese comparitie* niet kan gevalideert* 
worden, verblijvende derhalven bij de genoomene conclusie. 
Ex* officio Theben priora*. 
Ex* officio Dr. Smits, similiter* priora*. 
 
{folio 110 verso} 
Dr. Hengel, volmachtiger van Jan Koninck, versocht nochmaels naerdien Claes Raeven en sijn 
soon soo lange dilajen* genooten*, nu meer nochmaels behoorlijcke handelinge, sin* secus, 
contendeert* in contumaciam* ten profijte landtrechtens, et si quid contra agatur221, versocht 
copie. 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van Jacob Everts, gesint* van Hendrick Kettiens op junchst* 
begangene contumacie* sijn beter recht in te brengen, sin* secus, badt* denselven der 
anspraeck* vellich* te verklaeren. 
Non comparuit*. 
Dr. Hengel, volmachtiger van Jacob Everts, heeft kraft* gerichtelijcken verwins* anpeindinge* 
gedaen an die gerede* ende ongerede goederen van Henrick Kettiens, in* specie mede an 
desselven huis, soo hij bewoont, voor die somma bij anspraeck* specificeert, versoeckende dat 
hiervan an gemelte Kettiens die weete* moge gedaen worden. 
Obtinuit*. 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van Anania Willinck, heeft kraft* gedaene anpeindinge*, en daervan  
geinsinueerde* wette*, luit* protocols, d' opbaedinge* an 't gerede*, ende voorts an 't huis van 
Gerrit Eckervelt d' eerste, twede ende derde opbaedinge* gedaen, en daervan tegens denselven 
een weete* gebeden*. 
Obtinuit*. 

 
Dr. Hengel nomine* proprio, repeteert sijne tegens d' heer obercommissaris Groenewolt voor 
desen realiter exhibeerde* declaratie* van kosten, versoeckende nochmaels dat parthij advers* 
ten fine* van diminutie*, die copie moge verveerdicht worden. 
Similiter* in die declaratie* van naekosten. 

                                                   
220 schriftelijk in plaats van mondeling 
221 en als er iets tegen wordt gedaan 



 
{folio 111 recto} 
Mercurij* 14e junij 1665 
Stadtholder* Caspar Stump Dr. 
Ceurnooten*  Derck Brethouwer  Hermen Huininck  Jan Nachtegael 

 
Theodorus Bronckhorst heeft vermogens* relatie* van Berent Konninckx d' angepeindete* 
gerede* ende ongerede goederen van die weduwe van zallicher Gerhard ten Brincke voor die 
somma van 39 gulden, 12 stuivers, heerkoomende* van assignatie* soo op haer verleent en  sij 
wegens pacht is schuldich, huiden* dato samt* schaede met rechte opgebaedet*, en daervan 
die wette* tegens gemelte weduwe ten Brincke gebeden*. 
Obtinuit*. 

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Lambert Ansinck, repeteert tegens die weduwe van Dijrens d' 
overgegevene anspraeck* ende erholden* proclama*, en afwacht dienvolgents haer beter recht 
in te brengen, sin* secus, die selve inholts* der anspraeck* vellich* t' erklaeren. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van die weduwe van Dieren, praesenteert habita* copia te 
dienen nae behooren. 
 
{folio 111 verso} 
Dr. Hengel, volmachtiger van Jan Dammers, sprack an met rechte Geesken Bremmekamp, 
vermoge* relation* Berent Konnincks op huiden* geciteert*, voor die somma van 23 daler en12 
stuiver Cleeffs, heerkoomende* van boeckschult. Gesint* des gedaechden erschijnis en 
voldoeninge, sin* secus, badt* proclama*. 
't Gerichte erkent proclama*. 
Den dienaer Berent Konnincks relateert* van gedaene roepen. 
Hierop erschenen Geesken Bremmekamp met assistentie van Berent Brinckers, en versochte 
uitstel en terminum* deliberandi volgens landtrecht ad* proximam. 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van Geert van Lent, repeteert tegens Geesken Cuipers off 
Bremmekamp sijne voor desen ten protocolle mondelinge gedaene anspraeck* ende daerop 
gevol[ch]de en geinsinueerde* wette* van reassumptie*.  
Afwacht demnechst* voldoeninge, en des gedaechdens comparitie*, sin* secus proclama*. 
't Gerichte erkent proclama*. 
Hierop erschenen Geesken Bremmerkamp, ten overstaen van Berent Brinckers, en overgaff d' 
halfscheit* van 't geene sij comparantinne* is hebbende.  
Ex* officio Dr. Hengel, seidt, dat hij niet weet wat d' halfscheit* is off een koe off kalf, versochte 
daerom seeckerheit en specificatie van dien, sunsten* badt* proclama*. 
 
{folio 112 recto} 
Ex* officio. Seidt dat die creditoren sulckx wel sij bekent, en datter is een huisken en hoff die op 
Huisbree licht. 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van Beeltjen Rallen, afwacht nochmaels van Dr. Theben, als 
volmachtiger van die gasthuismeesters tot Boeckholt, behoorlijck handelinge, sin* secus, 
contendeert* in contumaciam* als moris* et styli. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van die gasthuismeesters tot Boeckholt, seidt huiden* 
morgen aldereerst copie ontfangen t' hebben, praesenteert daerop te dienen in* termino 
landtrechtens. 
(in margine: Beeltjen Rallen contra die tijtlijcke gasthuismeesters tot Boeckholt) 

 



Dr. Hengel, volmachtiger van Geerdt van Lendt, repeteert sijn voor desen tegens Tonnis 
Ruessinck erholden* proclama*, en dienvolgents geinsinueerde weete* van reassumptie*, 
vermoge* relatie* van Berent Konninckx; afwacht demnescht* van gemelte Ruessinck 
bebrenginch van beter recht, sin* secus, denselven inholts* der anspraeck* vellich* t' erklaeren. 
Non comparuit*. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van Lucas Ophuis, versocht alnoch* van Gerbert Heinen betaelinge te 
doen cum* expensis wegens het verkofte* peerdt, sin* secus, stelde* die saecke tot kennis van 
onpartijdigen, afwachtende des gedaechden comparitie*, sin* secus, proclama* te decerneren*, 
alsoo sijn advocaet praesent en voor hem den termijn niet heeft willen respieteren*. 
't Gerichte erkent proclama*. 
Sed* non comparuit*. 
 
{folio 112 verso}  
Dr. Hengel, volmachtiger van die weduwe van zallicher pastore Loddero, versochte wette* van 
reassumptie* tegens Hermen Hesselinck, vermits die saecke een geruimen tijt heeft stil gelegen 
prima post insinuationem juridica222 te decerneren*. 
Obtinuit*. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van Jan Oberinck in* judicio praesent, sprack an met rechte Broeckx 
Wilhelm # vermoge* relation* van Berent Konnincks geciteert* # voor die somma van 11 rijxdaler 
en een oort # op maij te geven #, heerkoomende* van een gebuit* peerdt, versoeckende 
voldoeninge cum* interesse et expensis, en des gedaechden erschijnis, sin* secus, tegens 
denselven proclama* te decerneren*. 
't Gerichte erkent proclama*. 
Den dienaer relateert* van gedaene roepen. 
Sed* non comparuit*. 

 
Dr. Roller, volmachtiger van die respectieve graeff en vrijheren van Vehlen in puncto der vijff 
jaeren achterstant, inhaereert* tegens d' heer prince van Salm sijn lest afgeholdenen reces*, en 
afwacht daerop bescheit. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van sijn vorstelijcke genade den heer prince van Salm, repeteerde sijne voorige afgeholdene 
recessen* en bedingen* in contumaciam* genoomen. 

Similiter* in puncto der jaeren 1644 en 1645. 
Ex* officio Theben similiter*. 

 
Dr. Roller, volmachtiger van sijn swaeger Henrick van Basten, inhaereert* alnoch* tegens Dr. 
Johan Kelfken sijn voor desen in contumaciam* afgeholdene 
 
{folio 113 recto} 
recessen*, versoeckende alnoch* refusionem* expensarum, sin* secus, dat bijgebrachte 
schriftuir van den acten mooge worden verworpen. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Dr. Kelfken, was geene contumacie* gestendich*, 
repeteerde hiertegens den inholt van d' exhibeerde* schriftuir en versochte praecise handelinge, 
sin* secus, contendeerde* ten profijte als landtrechtens. 

 
Dr. Roller, volmachtiger van Welpshoff, inhaereert* tegens Wilhelm Eppinck sijn laest 
afgeholdene reces*, en verstaende datter ijts bij parthij sou ingedient sijn, wol salvis* retroactis 
in* puncto contumaciae* copie versocht hebben. 

                                                   
222 bij de eerste rechtzitting na dagvaarding 



Ex* officio Dr. Hengel, volmachtiger van Wilhelm Eppinck, sijnde geen contumacie* gestendich*, 
uitwijsens die retroacten*, gesint* nochmaels handelinge, sin* secus, protesteert als moris* et 
styli. 
Dr. Roller, volmachtiger van schulte Johan toe Borninckhoff, alsoo hij wordt bericht ijts an sijden 
van Hendersken Sonderloo ingedient te sijn, versochte alnoch* copiam*, om habita* copia te 
concluderen alsoo comparants* praetendent* excipiendo* reus* geworden sijnde naer rechte het 
laeste schrijvens heeft. 
Ex* officio Dr. Hengel, volmachtiger van Hendersken Sonderloo, repeteert in* puncto 
contumaciae* retroutiliter* acta, derselven omni* meliori modo inhaererende*. 
(in margine: Welpshof contra Eppinck) 

 
Dr. Theben, volmachtiger van Henrick Elckinck, qualitate qua, versocht van die weduwe Dieren 
op 't insinueerde* declaratie* bijbrenginch* van diminutie*, sin* secus, mette taxe* te vervaeren* 
in contumaciam*.  
 
Dr. Roller, volmachtiger van de kerckmeesters alhier tot Aelten, repeteert sijne menichvoldige 
afgeholdene recessen*, om t' hebben handelinge van Henrick van 
(in margine: kerckmeesters tot Aelten contra Henrick ten Broeck) 

 

{folio 113 verso} 
ten Broeck, en alsoo dieselve tot noch toe daervan is gebleven in gebreck, wol ten hoochsten 
van die kosten retardati* processus hebben geprotesteert, met versoeck dat verweerder tot geen 
wijder* handelinge sal worden geadmitteert*. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Henrick ten Broeck, repeteerde hierheenen die voorige 
acten, sonder de minste contumacie* gestant te doen, en alsoo volmachtiger op huiden* den 14e 
junij aldereerst copie van jegendeels* schriftuir met annexen* heeft ontfangen, oock niet eerder 
heeft konnen bekoomen, door dien jegendeel* verscheiden bewijsstucken ter laeter tijt 
appliceert* heeft, soo praesenteert salvis per omnia retroactis in puncto petitae rejectionis223 te 
dienen ’t gene in desen sal bevonden worden te behooren. 
Ex* officio priora*. 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van Hoopman, versochte naer soo menichvoldige bij die weduwe en 
erfgenaemen Grootenhuis genootene* dilaejen* nu meer handelinge, sin* secus, protesteert van 
oppentholt* en kosten.  
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van die weduwe Grootenhuis, praesenteert naer ontfanck 
van de versochte copie, te dienen nae behooren. 
(in margine: weduwe Grootenhuis contra Hopman) 

 
Jovis* 15e junij 1665 
Stadtholder* Casper Stump Dr. 
Ceurnooten*  Wilhelm Hertlieff   Casper Everts 

 
Dr. Theben, volmachtiger van Sander Welsinck qualitate qua contra Aeltjen Welsinck, 
insisteerde* die voorige contumaciale* bedingen*, versocht nu meer die saeck in contumaciam* 
voor beslooten op en an te neemen, en dach van collatie* an te stellen. 
 
{folio 114 recto} 

 

                                                   
223 met voorbehoud aangaande alles van vorige akten, inzake de verzochte verwerping. 



Jovis* 15e junij 1665 
Stadtholder* Casper Stump Dr. 
Ceurnooten*  Rotger Poelhuis  Lambert Trae 

 
Erschenen Teube Reessinck, die bekande oprechter deuchlijcker schult schuldich te sijn an 
Jacob Volmer, die somma van 50 daler, heerkoomende* van schult, soo gemelte Jacob Volmer 
van sijn schoonmoeder sij overgegeven, gelaefde* dieselve à dato over een maent praecise 
ende onfeilbaer te betaelen onder verbant* van sijn persoon en goederen, die selve ter parater* 
en reele executie submitterende*. 

 
Erschenen Berent Rothuis, geassisteert met sijnen volmachtiger Johannes Wolff, repeteert 
tegens Gerrit Kockx genant Wenninck, ofte tegen desselven borgen Rotger Poelhuis, sijne voor 
desen contumaciaele* bedingen*, contendeert* nochmaels in contumaciam* tot versteck* van 
wijder* handelinge, seidt breviter* dat tegenparthij contra* jus durven disputeren die 
geoffereerde cautie*, daer comparant* voor desen sijn persoon en goederenpro* litium expensis, 
als in dese heerlijckheit woonende, heeft verbonden*, en daerentbooven gepraesenteerte 
juratoire* cautie, gelijck ex* actis blijckt in dato den 9e martii, praesenteert nochmaels dieselve 
juratoire* cautie in* judicio pro* litium expensis te praesteren, om bij uitslach van saecke 
 
{folio 114 verso} 
bij succumbantie*, gelijck nochtans onmogelijck de kosten te refunderen*, versocht dat [hem] 
den eedt in* forma moge afgelecht worden. 

 
Ex* officio Dr. Weddinck, volmachtiger van die borgemeesters tot Suitloon qualitate qua, was in 
’t  minste jegendeels* versoeck en contendit* tot versteck* niet gestendich*, sonder* inhaereert* 
sijne offmaelige gedaene protesten en bedingen* in contumaciam de non praestando 
cautionem224, die selve nochmaels omni* meliori modo inhaererende*, en den anlegger* in ’t 
minste geen handelinch gestendigende*, nisi refusis prius expensis,retardati processus et 
commissae contumaciae225, en met bedinch, dat hier in niet sal gedaen worden, als met kennis 
van onpartijdige. 
Ex* officio Rothuis, repeteert daertegens retroacta* en refereert sich wegens versochte en 
obtineerde* contumacie* ad* protocollum, waeruit meer als genoch sal blijcken, dat tegenparthij 
tot dato om t’antwoorden in* mora is gebleven, en dat comparant* met die gepraesenteerde en 
geoffereerde cautie* pro* litium expensis kan en mach volstaen, versocht nochmaels dat in* 
superfluum tot juratoire* cautie mach geadmitteert* worden, met protest van kosten. 
Ex* officio. Seidt, dat sijn praetendenten* niet in vagum gedenckt te disputeren, sonder [de] 
voorgaende behoorlijcke cautie*, om haer regres* wegens die  
 
{folio 115 recto} 
kosten, soo d’ anleggeren* over dese saecke haer is andoende, wederom te moogen neemen, waervan alsoo anlegger* in gebreck 
blijft, soo heeft men immers* desersijts daerop volgens landtrecht wel angeholden, en daerover geprotesteert. 

Ex* officio. Frivolis non attentis226, versocht dat hij tot die juratoire* cautie mach admitteert* 
worden, waermede hij, een man ter goeder naem en faem staende,  nae gemeene rechten en 
landtrechten kan volstaen, en stelt ad* decretum judicii. 
Ex* officio. Verbleeff bij sijn vooriges, daerbij persisterende*. 

 
’t Gerichte accordeert die juratoire* cautie nae landtrechte, voorbeholdens parthij soo hier ijts 
tegens heeft in te brengen. 
                                                   
224 in weerspannigheid door de borgsom niet te betalen 
225 behalve door weigering van eerdere kosten, door vertraging van het proces en begane weerspannigheid 
226 niet gelet op de flauwigheden 



 
Ex* officio Dr. Weddinck, protesteert over het decreet als tegens landtrechte sonder kennis van 
onpartijdige gegeven. 
Ex* officio. Laudeert* het gegeven decreet, volgens rechte en landtrechte gegeven, sachte 
breviter* dat tegenbediende wel wetende dat sijn heren burgemeesteren een groote beurse van 
die gemeente hebben, en desen anlegger* sijnde een man van geringe middelen, soeckt te 
matteren*, salmen op dit decreet afwachten articulen van nulliteit*, en sal ’t selve met sijn 
tegenparthij weten te defenderen. 
Hierop erschenen Berent Rothuis,  
 
{folio 115 verso} 
verklaert dat hij nae alle angewendete diligentie* alhier geen borge heeft konnen krijgen, 
dienthalven stelde sijn persoon en goederen, om in onverhoopten val van succumbantie* de 
kosten te refunderen* en praesteert in gevolge gerichtelijck decreet juratoire* cautie. 
Juravit* actor. 

 
Erschenen Herman te Lemnesch, die bekande voor sich, sijn huisvrou ende erven, oprechter 
wettelijcker schult schuldich te sijn an Derck Meerdinck die somma van 18 daler, ter goeder 
reeckeninge, ende alle betaelinge voorbeholden, en belooft dieselve binnen een maent te  
betaelen, onder verbant* van sijn  persoon en goederen en poene* van reale executie. 

 
Erschenen Geert Geerdes, die bekande oprechter schult schuldich te sijn van geleent gelt en 
boeckschult sampt* obligatie* die somma van 129 guldens, luit* daervan voor desen geledene 
anspraeck*, gelaeft* die voornoemde somma mette kosten in tijt van een maent à dato 
onfeilbaer onder verbant* sijner gerede* en ongerede goederen, die selve in cas* van 
misbetaelinge ter parater* executie submitterende*, te betaelen. 

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Lambert Trae, versoeckt nochmaels tegens Arent Giessinck 
dach van collatie* an te stellen, ende dat die versochte wette* moge verveerdicht worden. 
 
{folio 116 recto} 
Dr. Theben, volmachtiger van sijn vorstelijcke genade d’heer prince van Salm, in saecken 
tegens die respectieve graeff en vrijheeren van Vehlen in* puncto liquidationis, repeteerde alle 
voorige recessen* en bedingen*, daerbij omni* meliori modo persisterende*, et si quid contra 
agatur227, daer van versochte, salvis* per* omniam retroactis, copiam*. 
Ex* officio Dr. Roller, volmachtiger van de respectieve graeff ende vrijheren van Vehlen, alsoo 
in* puncto liquidationis wegens den gepraetendeerden* schaede geen d’allerminste anwijsinge 
is gedaen, contendeerde* in contumaciam* tot versteck* van wijder* handelinge, en verbleeff bij 
sijn overgegevene balance en alle vordere* handelinge dinthalven afgeholden. 
Ex* officio Theben, praevia* generali contradictione, priora*. 
(in margine: Vehlen contra Salm in* puncto liquidationis) 
 
Dr. Theben, volmachtiger van sijn vorstelijcke genade den heer prince van Salm in saecken van 
die respectieve graeff en vrijheeren van Vehlen in* puncto expensarum, repeteerde alle voorige 
recessen*, daerbij omni* meliori modo persisterende*, et si quid contra agatur daervan 
versochte salvis* per* omniam retroactis, copiam*. 
Ex* officio Dr. Roller, volmachtiger van de respectieve graeff en vrijheren van Vehlen tot Vehlen 
en Raesvelt, versochte dach van collatie* an te stellen, alsoo het poinct van cautie* afgedaen 

                                                   
227 en indien er iets tegen gedaan wordt 



sijnde bij sententie* in* puncto liquidationis gepronuncieert*, soo alhier nochmaels wordt 
inbedongen* niet anders resteert, als met die taxatie te procederen. 
Ex* officio Dr. Theben, versocht van d’inbedongene* stucken en jegendeels* reces* copie, 
salvis* quibuscunque. 
 
{folio 116 verso} 
Dr. Theben, volmachtiger van sijn schoonmoeder die weduwe Nachtegaels, versochte alnoch* 
van Wessel Roose naeder cautie* met stellinge van speciaele vrije hijpotheque pro* judicato et 
litium* expensis, en soo den gedaechde met volmachtigers praetendentinnen* generale cautie* 
niet tevreden is, als men gelooft quod* ita, soo praesenteert mede naerder cautie* te stellen, met 
verbindinge van seecker parceel in* specie. 
Ex* officio Dr. Hengel, volmachtiger van Wessel Roosen, repeteert in desen die naestleden* 
gerichtsdach afgeholdenen recessen*, en liets daerbij bewenden*, versoeckende voor alsnoch 
op desersijts laeste overgegevene schriftuir handelinge, sin* secus. 
Ex* officio Theben priora*. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van jonker Adriaen van Eerde ten Pleckenpoel, versochte alnoch* van 
Wessel ter Stege bijbrenginch* van diminutie*, sin* secus, versochte in contumaciam* mette 
taxe* te vervaeren. 
Ex* officio Dr. Hengel, volmachtiger van Wessel ter Stege, seidt dese declaratie* van d’originele 
proceduire inseparaet* te sijn, en die alinge* connexiteit* daermede hebben, uitwijsens 
voorschreven dictaten*, protesteert derhalven van onnodige kosten. 
Ex* officio Theben, praevia* contradictione, priora*. 
(in margine: jonker Eerde contra Wessel ter Stege) 

 

Dr. Theben, volmachtiger van Marrie ten Broeck, versochte alnoch* in puncto van actie kooperie 
van d’erfgenaemen Raesfelts en Wesselinck cautionem* 
 
{folio 117 recto} 
te praesteren, nae landtrechte, en copiam* van jegendeels* bijgebrachte vermeinte qualificatie, 
om ea* habita te doen wat rechtens. 
Ex* officio Dr. Hengel, volmachtiger van Jan Wesselinck ende Wilhelm Raesveldt, repeteert 
retro* utiliter* acta, daerbij persisterende*, en bij die conclusien daerbij genoomen, cum* 
protestatione d’ expensis*. 
Ex* officio Theben priora*. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van Coepe Wessels, versochte van Berent Woestenesch cautie* te 
praesteren, en t’ handelen, sin* secus, protesteert de expensis retardati processus228, en 
versochte contra contumacem* proclama* te decerneren*. 
‘t Gericht erkent proclama*. 
Den dienaer relateert* van gedaene roepen. 
Sed* non comparuit*. 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van jonker Jacob van Dunnewolt, gesint* nochmaels in saecken 
tegens die weduwe Smits, conscriptionem* actorum, en dach van collatie*. 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van Jan Craenen, gesint* nochmaels van Jan Warners handelinge, et 
si quid actum, petit copiam229 met versoeck dat die te bevoorens inbedongene* documenten ex 

                                                   
228 over kosten van het vertraagde proces 
229 en als er iets gedaan is, verzoekt (hij) kopie 



protocollis mogen den voorigen acten bijgevoecht worden, allergestalt* dieselve versocht sijn, 
staende parthij advers* daervan copij toe, ende debath daerop. 
Ex* officio Johannes Wolff, volmachtiger van Jan 
 
{folio 117 verso} 
Warners, repeteert tegen Jan Craenen sijn voor desen exhibeerde* submissijff* reces*, 
versochte dat d’ acten moogen conscribeert*, ende een dach van collatie* ende ablegatie* 
angestemt worden. 

 
Jovis* 15e junij 1665 
Coram*  Wilhelm Hertlieff   Casper Everts 

 
Erschenen Henrica Smits weduwe van Wilhelm Raesvelt zalliger, geassisteert sijnde met 
Wilhelm Hertlieff deses edele gerichtsceurnoote*, ende gelaefde an den heer rentmeester 
Martijn Huigens sodaene 49 gulden, 11 stuivers, als sijn edele van achterstendige pacht 
(waervoor comparantinnen* ehman borge geworden is) sijn restierende over 2 maenden à dato 
deses met die kosten der proceduir, praecise ende onfeilbaer te betaelen, onder poene* van 
parate* executie, renuntierende* op alle exceptien* en beneficien rechtens desen enichsints 
contrarierende*. 
Relatie* door Wilhelm Hertlieff. 
 

(in margine: N.B. Den 18 Junij 1665 op sondach, is sijn weledele heer drost* Gooswijn Wilhelm van der Lawick, tusschen 10 en 11 ‘s 

avonts, in den Heer gerust) 

 

Martis* 20e junij 1665 
Coram* Wilhelm Hertlieff, Casper Everts en Theodorus Bronckhorst, landtschrijver en 
gerichtsluiden 
  
Erschenen Wessel Michelbrinck, en heeft uit kraft* van gerichtelijcke willekeur* de dato den 31e 
maij 1665, wegens die somma van 120 rijxdaler, gepasseert sijnde, dewijl den tijt van betaelinge 
daerin geexpresseert* sijnde, geexpireert* is, anpeindinge* an die gerede* ende 
 
{folio 118 recto} 
ongerede goederen van Teube Eeckinck, als borge voor sijnen broeder Essel, principael* 
geworden sijnde, gedaen, versochte dienvolgens nae landtrechte opbaedinge* cum* intimatione. 
Obtinuit*. 

 
Veneris* 30e junij 1665 
Coram*  Wilhelm Hertlieff, Casper Everts en Theodorus Bronckhorst, landtschrijver ende 
gerichtsluiden. 

 
Dr. Hengel nomine* proprio, overmits die distractie* des hoffs toebehoorende d’ heer 
obercommissaris Groenewolt, soo Jan Snoeienbosch noch in ’t gebruick heeft, op versoeck van 
Dr. Cornelis Smits in praesentie van Dr. Bertram Theben is prolongeert tegens beloften dat hij, 
comparant*, ten vollen binnen 8 daegen solde worden contenteert*, waerop wel 14 daegen ende 
meer vruchteloos sijn gepasseert, soo versochte dat novus* terminus* ad distrahendum tegens 
anstaende dinsdach moge praefigeert*, die biljetten verveerdicht, en doctori Theben qualitate 
qua hiervan die wette* moge gedaen worden. 
Obtinuit* en wort terminus* distrahendi tegens anstaende dinsdach, sijnde den 4e des maents 
julij, angestelt. 



Hiervan Hermen van Basten den 3e julij an Dr. Theben insinuatie* gedaen, welcke daerop 
geantwoort: Ick neem het niet an, ten ansien het sondach is. 
 
{folio 118 verso} 
Martis* 4e julij 1665 
Coram*  Wilhelm Hertlieff, Casper Everts, Theodorus Bronckhorst, landtschrijver en 
gerichtsluiden. 

 
Erschenen Derck Boelant, ende remonstreerde* wat gestalt* hij, comparant*, op den 
naestleden* … deses jaers gerichtelijck bij bernender* keerssen voor een capitael ende 
interesse*, sampt* kosten daerop verloopen, heeft moeten verkoopen twe stucke landes, op het 
Darpse ende Brinckervelt, respectievelijck gelegen, Jan Dammers tot Dinxperloo toestendich*, 
welcker gemelten parcelen landes hij comparant* is kooper geworden, ende hem geaddiceert* 
is, waerin off wel niemant betaemt ijmant faictelijck te turberen*, quippe cum bonae fidei 
possessor est, qui auctore praetore possidet nec publice subhasta distracta convelli debent230.  
Ende evenwel Jan Dammers sich laet gelusten noch een gedeelte der ingewonnene parcelen 
landes an Berent Konniger en ten Brincke te versetten*, ’t welck niet anders als voor eene 
gewaltdaet naer rechten en landtrechten, titel 9.0 is te erachten*, ende het oock spottelijck 
soude sijn  executie* 
 
{folio 119 recto} 
te verkrijgen ende evenwel het geexecuteerde (waervan hij, comparant*, gerichtelijck is eigenaer 
geworden) niet vredich moogen possideren*, soo versoeckt comparant* dat bij decreet van 
desen edele gerichte gemelten Jan Dammers (salva ipsi competenti reluitione231) gelijckvals* 
mede Berent Konnincks, ondervoocht, en Derck ten Brincke serieuselijck bij namhafte poene* 
off arbitraele straffe naer landtrechte daer op staende, te demanderen* dat sij haere handen van 
die bij hem, comparant*, gerichtelijcke gekofte* parcelen landes, sullen hebben af te trecken, 
ende hem comparant* dieselve totte behoorlijcke wederloose* toe rustich ende vredich sonder 
inspieringe* laeten gebruicken, mits hiervan an voornoemde persoonen die wette* gedaen 
worde. 

 
Decretum. 
Wordt Jan Dammers, Berent Konninckx ende Derck ten Brincke, off dengeenen soo uit haeren 
naem off anders die bij Derck Boelant gerichtelijck gekofte* landerien respectievelijck op het 
Brincke ende Darpsche velt gelegen, sich sustineren* an te matigen, bij desen belast dat sij 
haere ongeweerde* handen van voornoemde landerien sullen hebben af te holden, 
voorbeholdens haer dit jaer gewas daerop staende, waervan Derck Boelant die darde* garve sal 
hebben uit te neemen sonder die minste inspieringe*, bij poen* van thien olde schilden naer 
landtrecht daerop staende, bij elcken te verbeuren, tot voorkoominge van swaerder straffe van 
lijff off goedt naer landtrecht, daerop tegens die contraventeurs* gestatueert*. 
 
{folio 119 verso} 
 
Sabbati* 8e julij 1665 
Coram*  Wilhelm Hertlieff, Caspar Everts en Theodorus Bronckhorst, landtschrijver en 
gerichtsluiden 
(in margine: vide folio sequenti verso sub A232) 
                                                   
230 daar hij immers te goeder trouw bezitter is, met de stadhouder als zegsman, mogen zij niet door publieke verkoop 
losgerukt worden.  
231 behoudens een passende inlossing door dezelfde 
232 zie volgend folio, achterzijde, sub A 



 
Frits Raebelinck, als volmachtiger van Tonnis Lubberts, versoeckt ende doet uit kraft* van 
gerichtelijcken verwin* anpeindinge* an die gerede* ende ongerede goederen van Geert 
Wesselinck, en in* specie an sijn huis alhier binnen Bredevoort, soo hij selfs bewoont, en sulckx 
voor die somma bij anspraeck* gespecificeert, met versoeck, dat gemelten Geert Wesselinck 
hiervan per* extractum die weete* mooge gedaen worden. 
Obtinuit*. 

 
Frits Raebelinck, als volmachtiger van Jurrien Willinck, verhaelt hoe dat Geert Wesselinck in 
dato den 30e maij naestleden* an comparants* praetendent* bij gerichtlijcke willekeur* heeft 
belooft te betaelen die somma van 75 daler sampt* interesse* ende kosten vandien over een 
maent, ende alsoo dieselve daervan in gebreck gebleven, soo wol men tegens denselven een 
wette* van summatie gebeden* hebben, om binnen tijt van 14 daegen sijn gedaene beloften te  
voldoen ende over te koomen, dat andersints en bij mancquement vandien desselfs goederen 
pro qualitate et quantitate debiti et expensarum233 moogen gedistraheert* ende daervan die 
biljetten verveerdicht en publiceert worden. 
Obtinuit*. 
 
{folio 120 recto} 
Eodem* coram* iisdem. 

 
Dr. Hengel, nomine* proprio, overmits door sinistre inductie* van Dr. Cornelis Smits die 
ceurnooten* van desen edele gerichte met die laeste angestelde distractie* van des heren 
obercommissaris Groenewolts hoff, soo Jan Snoejenbosch in gebruick heeft, niet werckelijck 
hebben vervaeren* daer nochtans gemelten Dr. Cornelis Smits beter hadde betaemt volgens 
sijne bij hanttastinge* an hem, comparant*, gedaene beloften vollenkoomen satisfactie* te doen, 
ofte hem, comparant*, daertoe te verhelpen voor 3 weecken, ofte sunsten* onverhindert die 
distractie* hebben laeten effect gewinnen, ‘t welck tegens alle toeversicht niet geschiet sijnde.  
Soo versocht comparant*, dat novus terminus ad distrahendum dictum hortum iterato234 mooge 
angestelt, ende doctori Berthramo Theben als volmachtiger des heren obercommissaris 
Groenewolt hiervan per* extractus insinuationem* notitie moge gedaen worden, met 
verveerdinch der biljetten, en affixie* als moris* et stijli. 
Terminus* distrahendi wort tegens anstaende dinsdach, sijnden den 11e deses, angestelt, mits 
dat hiervan d’ insinuatie* an handen Dr. Theben, qualitate qua, sal gedaen worden. 
Hiervan Herman van Basten (sic) 

 

{folio 120 verso} 
Eodem* coram* iisdem. 

 
Theodorus Bronckhorst heeft vermogens* relatie* des geswooren Jan Grievinckx, d’ 
angepeindete* gerede* ende ongerede goederen van Henrick Doeinck verdient salaris en 
gerichtskosten voor die somma van 93 gulden, ... stuivers, salvis* calculis, aftreckende 
bewijsselijck solutum* en ‘t gene d’ heer drost* zalliger en ceurnooten* hiervan sijn 
competerende* huiden* dato, sampt* schaede, met rechte opgebaedet*, ende daervan die 
wette* tegens gemelten Doeinck gebeden* ende erholden*. 
 
Lunae* 24e julij 1665. 

                                                   
233 voor de hoeveelheid en aard van schuld en kosten 
234 nog één maal een nieuwe termijn tot verdeling van de genoemde hof 



Coram*  Wilhelm Hertlieff, Caspar Evert en Theodorus Bronckhorst, landtschrijver en 
gerichtsluiden. 

 
Frits Raebelinck, volmachtiger van Tonnis Lubberts, repeteerde sijne uit kraft* van verwin* 
gedaene anpeindinge* an die gerede* ende ongerede goederen van Geert Wesselinck, en in* 
specie an desselfs behuisinge hier binnen, en alsoo daerop geen contentement*, noch 
betaelinge gevolcht, soo wol men d’ eerste, 2e en 3e opbaedinge* gebeden* hebben, ende dat 
gemelte Wesselinck hiervan per* extractum die wette* mooge gedaen worden. 
Obtinuit*. 

 
Mercurij* 5e julij 1665. 
Coram*  Wilhelm Hertlieff, Caspar Everts, Theodorus Bronckhorst,  landtschrijver ende 
gerichtsluiden.  
(in margine: A, vide folio praecedenti sub A) 
 
{folio 121 recto} 
Erschenen Arent van Zutphen, sergiant, die bekande voor sich, sijn huisvrou ende erven, 
oprechter deuchlijcker schuldt schuldich te sijn, heerkoomende van te dancke ontfangene ende 
opgenoomene penningen an Theodoro Bronckhorst, Henriette Cremers, sijn huisvrou ende 
erven, die somma van hondert daler, gelaevende* dieselve tegens anstaenden 11e decembris 
des jaers 1665, met den interesse* ad 8 gulden, praecise ende onfeilbaer te betaelen, onder 
verbant* sijner persoon ende goederen, geen uitgesondert, in* specie sijner weide buiten 
d’Aelter poorte in sijn kennelijcke limiten ende bepaelinge gelegen, welcke visscherie oock den 
voornoemde Theodorus Bronckhorst tot betaelinge der somma toe, soo boovengemelte, sal 
rustelijck gebruicken, ende genieten*, ende voorts alle gerede* ende ongerede goederen, om in 
cas* van misbetaelinge sich daeran met parate* ende reele executie te verhaelen. Sonder 
arglist*.         

 
Solis* 6e augusti 1665. 

 
Op dato boovenstaende heeft d’ hoochweledelgebooren ende gestrenge heer Adolp Hendrick 
Ripperda, heer tot Buerse en Heerjansdam, gecommiteerde ter vergaderinge van haer 
hoochmoogende d’ heren Staten Generael deser Verenichde Nederlanden, drost* ende richter 
deser stadt ende heerlijckheit Bredevoort sijn hoochedele commissie* ende acte van drost ende 
richterampt voor die ceurnooten* deser stede, Aelten en Wenterswijck, als oock voor alle 
voochden* en ondervoochden, soo daertoe waeren ontbooden, ende praesent quamen, door mij 
onderschreven doen voorlesen, oock op dato voorengemelt tot sijn hoochedele stadtholder* 
gestelt den oock hoochweledelgebooren gestrenge heer Adriaen van Keppel, gouverneur, luit* 
acte daervan opgericht. 
Quod* testor, Theodorus Bronckhorst, landtschrijver.  
 
{folio 121 verso} 
Sabbati* 19e augusti 1665. 
Stadtholder*  Adriaen van Keppel,gouverneur. 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff  Caspar Everts. 

 
Dr. Theben, als volmachtiger van schulte Aelterdinck, schulte Roerdinck ende consorten, 
versochte eene weete* contra Hermen Mentinck ad videndum resumi litem in statu quo jacet235, 
ende alsoo bereits* ‘t selve gecollationeert* ende beslooten, edoch ter secretarie sich niet 

                                                   
235 om te zien of het proces, in de staat zoals het ligt, heropend kan worden 



vinden laet, dat hetselve an sijden Mentinckx wederom ter secretarie mach ingebracht, ende 
dach tot ablegatie* angestelt worden. 
Obtinuit*. 
Hiervan (sic) 

 
Dr. Theben, volmachtiger van sijn vorstelijcke genade den heer prince van Salm in saecken tegens jonker Adriaen van Eerde ten 
Pleckenpoel, alsoo wegens ‘t overlijden van den zalliger heer droste* Gooswijn Wilhelm van der Lawick nog terminus* collationandi 
niet angestelt, versochte nieuwen dach ende tijt ten sulcken einde an te stellen, ende dat an Dr. Weddinck als volmachtiger van 
jonker Eerde, daervan die wete* per* extractum protocollarem mooge gedaen worden. 

Obtinuit*, ende wordt dach angestelt 
(in margine: prince van Salm contra jonker Eerde)  
 
{folio 122 recto} 
tegens den 8e septembris 1665. 
Hiervan (sic) 

 
Dr. Theben, volmachtiger van sijn vorstelijcke genade den heer prince van Salm, in saecken 
tegens die respectieve graeff ende vrijheren van Vehlen in* puncto condictionis* indebiti, alsoo 
terminus* collationandi, overmits die acten niet sijn compleert* geweest, circumduceert* is, 
versocht novum* terminum daertoe an te stellen, en dat per* extractum Dr. Roller als 
volmachtiger van die tegenparthie, daervan die weete* per* extractum mooge gedaen worden. 
Fiat*, ende wordt dach angestelt tegens den elfden septembris 1665. 
Hiervan (sic) 
(in margine: Salm contra Vehlen in* puncto condictionis indebiti) 

 
Dr. Theben, volmachtiger van die weduwe Tenckinck, versocht uit kraft* gerichtelijcken 
willekeur* tegens Jan ten Gantvoort in gebreck blijvende, onangesien* die goedtlijcke* gedaene 
summatien* ende iterative* interpellatien* dieselve te doen, dat gemelten Gantvoort nu meer 
pro* qualitate debiti, interesse* et expensarum, inholts* die willekeur*, mooge executeert, ende 
den ondervoocht Jan Grievinck tot dien einde d’ ophaelinge van panden ende die distractie* 
ende verkoop vandien mooge anbevoolen ende belast worden. 
Fiat*. 
 
{folio 122 verso} 
Erschenen Dr. Berthram Theben, als volmachtiger van die weduwe Wijchmans, en heeft uit 
kracht van erholden* contumaciael* verwin* an het Aeltensche landtgerichte tegens die weduwe 
Rhehorst, ende daerop gevolchde anpeindinge*, vermoge* relatie* van Derck ten Grootenhuis, 
voocht* tot Dinxperloo, an desselven gerede* ende ongerede goederen, gedaen, om betaelinge 
t’ hebben van 100 daler Cleeffs, metten interesse* vandien sampt* kosten ende schaede, op 
huiden* dieselve opgebaedet*, ende tegens gemelte weduwe die weete* daervan versocht per* 
extractum protocolli. 
Obtinuit*. 

 
Martis* 22e  augusti 1665. 
Stadtholder* Adriaen van Keppel, gouverneur. 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff  Caspar Everts. 

 
Theodorus Bronckhorst, heeft vermogens* relatie* des heren voochts* Everwijn Wassenberch, 
d’ angepeindete* gerede* ende ongerede goederen van Derck Giessinck voor die somma van 
19 gulden, 10 stuivers, heerkoomende* van verdient salaris, soo sijn edele in saecken der 
gemeente van Cotten heeft verdient, ende gemelte Giessinck om te voldoen, op sich genoomen, 



huiden* dato, sampt* schaede met rechte, opgebaedet*, en daervan die weete* tegens 
gemelten Giessinck gebeden*. 
Obtinuit*.  
 
{folio 123 recto} 
Eodem* coram* iisdem. 
 
Erschenen den edelvesten ende hoochgeleerde heer Johan Bitter Cohuis in qualiteit als 
amptman* van mevrou Maria Francisca, geboorene gravinne van Manderscheidt, praebstinne*, 
mitsgaders der samptlijcke* heren capitulairen des keiserlijcken vrijweltlijcken stifts Vreden, 
neffens den oock wel- ende hoochgeleerde heer Bernhard Rijckwijns Dr., en als volmachtiger 
van welgemelte mevrou graevinne ende samptlijcke* heren capitulairen, t’ erkennen gevende, 
hoe dat haer genadige vrou principalinne*, neffens die samptlijcke* heren capitulairen, tegens 
Henrick Menten sententie* triumphatoir erholden* hebbende, luit* edele hooves brieven met d’ 
annexen*, soo hier bij desen sijn vertoont, #  en an sijn hoochedele # d’ heer stadholder* 
overgegeven. 
En onangesien* der selver inholt, en daerop gevolchde wette* van sommatie*, gemelte Mentinck 
vandien in gebreck is blijvende, als doen kraft* deses inheringe* an die gerede* goederen van 
meer gemelte Mentinck, om uit kraft* der gepronuntierder* sententie* t’ hebben voldoeninge 
vandien, mits aftreckende bewijslijck solutum*, met versoeck dat hiervan die weete* per* 
extractum an duckgemelte* Mentinck mooge worden gedaen, en denselven anbevoolen, om 
binnen den tijt landtrechtens bij poene* als nae rechten daertoe staende, den inholt der 
geobtineerde* sententie* te voldoen. 
Obtinuit* en sal Henrick Mentinck den teneur en inholt van d’ edele hooves brieven binnen 3 
daegen achtervolgen*, sal andersints den voocht* en ondervoochden met d’ executie 
vervaeren*. 

 
Sabbati* 26e augusti 1665. 
Stadtholder* Adriaen van Keppel, gouverneur. 
Ceurnooten* Casper Everts Theodorus Bronckhorst. 
 
{folio 123 verso} 
Dr. Hengel, volmachtiger van Anania Willinck, heeft kraft* gerichtelijcken verwins*, bij vervolch 
van executie, op huiden* naer anpeindinge*, eerster, twede ende darde opbaedinge*, immissie* 
versocht hebben in desselven huis, mits daervan die wette* nae behooren mooge worden 
decerneert*. 
Obtinuit*. 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van die weduwe Kinckhuis, wol uit kracht deurgaenden verwins* in 
contumaciam* tegens Derck Sweers, ofte Janknecht, ergaen* naer gedaene anpeindinge* ende 
opbadinge*, nu meer die werckelijcke executie voor het gelibelleerde*, sampt* kosten en 
schaeden versocht hebben. 
Obtinuit*. 

 
Remonstreert* vaendrich Hanekrott, wat gestalt* hij eenige penningen an Wilhelm Hertlieff heeft 
verschooten*, welcke gemelte Hartlieff, (luidt* gerichtelijcke willekeurs* ten protocoll daervan 
sijnde),  onder verbant* sijner goederen, in* specie sijnen kamp voor de Misterpoorte notorie* 
gelegen, heeft belooft una* cum interesse te restitueren. 
Welcken verwillekeurden* tijt overmits Hartlieff langer als een halff jaer heeft laeten voorbijgaen, 
sonder ‘t een ofte ander te betaelen, en dan comparants* gelegentheit niet en is die penningen 
langer op interesse* te laeten staen, soo versocht dat met distractie* des specialen onderpants, 



in die willekeur* benoemt, naer voorgaende publicatie ende affixie* van biljetten mooge 
vervaeren* worden. 
Obtinuit* en wort terminus* tegens anstaende dinsdach den 29e deses angestelt. 
 
{folio 124 recto} 
Martis* 29e augusti 1665. 
Stadtholder*  Adriaen van Keppel, gouverneur. 
Ceurnooten* Hermen van Basten Theodorus Bronckhorst. 

 
Erschenen Wilhelm Hertlieff, Enneken Lobbeken, ehluiden*, ende hebben bester gestalt* 
rechtens an den heer Wilhelm Maurits Hanekrott, vaendrager*, soodaene stuck gaerden landts, 
als alhier voor de Misterpoorte tusschen der weduwe Raesvelts hoff en die gemeene straete 
gelegen, en op huiden* volgens gerichtelijck decreet van den 26e deses soude gesubhasteert* 
ende an den meestbiedenen bij openbaere keerssebrant* voor een somma van driehondert 
Caroli guldens, # met die bereits* oploopene kosten # , verkoft* worden, tot vermijdinge van 
verner kosten vrijwillich gecedeert* ende overgegeven, om ‘t selve alsoo daetelijck in actuele 
possessie* en besit an te veerden, en tot sijn weledele schoonsten te laeten gebruicken, 
voorbeholtlijck dannoch het recht van redemptie* naer landtrechte, sonder exceptien* ende 
argelist*. 

 
Eodem*. 
Erschenen Joost de Roller, Dr., nomine* proprio, die welcke door sijn geobtineerde* verwin*, 
ende daerop gedaene immissie* naer landtrechte geworden sijnde possessor* van de goederen 
Grootenhuis, Benninck ende Alersstede, mitsdien bevoecht tot die perceptie* der vruchten*, als 
versochte an die bouluiden* inhibitie* om an niemant als comparant* dieselve te laeten volgen 
bij poene* van een dubbelde betaelinge dienvolgents, mede die weete* van d’ eerste, 2de en 3de 

ruiminge te decerneren* an den welgeboornen heer Johan Hermen, vrijheer van Diepenbroeck, 
heer tot der Empel en Millingen. 
Obtinuit*. 
Hiervan (sic) 
 
{folio 124 verso} 
Sabbati 2e septembris 1665. 
Stadtholder* Adriaen van Keppel, gouverneur. 
Ceurnooten*  Wilhelm Hertlieff  Caspar Everts. 

 
Erschenen Dr. Gerhard S. van Hengel, als volmachtiger van sijn hoochedele Georch Frenck, 
capitein ende commandeur tot Groenloo, ende geeft een edele gerichte t’ erkennen wat gestalt* 
naer het overlijden van den hoochedelgebooren gestrenge heer Georch Niclaes van der Lawick, 
heer tot Geldermalsum, Wolffskuil en Oldenbernsvelt, gouverneur der stadt Bredevoort, die 
bereits* voor desen bij ende tegens welgemelten heer ingestelde proceduire haeren 
landtrechtelijcken voortganck wegens eenige incidenten niet heeft gesorteert*, ende dan 
volmachtigers heer praetendent* hoochnodich eracht* dieselve tot het eindtordel toe te 
beijveren, soo versochte volmachtiger dat een edele gerichte weete* van reassumptie* des 
voornoemde processus tegens die saemelijcke erfgenaemen van welgemelte heer gouverneur 
Lawick, gelieve te decerneren*.  
Ende dat tot dien einde in* forma solemni an die hoochedelgoorne Hendrietta Charlotte Vijgh, 
douvagiere* van wijlen den hoochedelgebooren ende gestrenge heer Gooswijn Wilhelm van der 
Lawick, in sijn leven heer tot Oldenbernsvelt, gouverneur, capitein, drost* ende richter des ampts 
Bredevoort, soo ten ansien van haerselven, gelijck mede als moeder en mombaeresse* haerer 
kinderen bij welgemelte wijlen haeren eheheer* procreert*, voorts an den hochedelgebooren 



gestrenge heeren Joost de Roode van Heeckeren, heer tot Diepenbroeck, als man en 
mombaer* van sijn hoochedele huisvrou, gelijck mede an den hoochedelgebooren en gestrenge 
heer Georch van Keppel, heer tot Oedinck, Mallum en Westerholt, voorts an den 
hoochedelgebooren 
(in margine: heer commandeur Frenck contra d’ erfgenaemen zalliger heer gouverneur Lawick)  
 
{folio 125 recto} 
gestrenge heer Bernhard Bentinck, heer tot Diepenheim, praebst* tot Deventer, als vermooge* 
protocols in dato den 9e novembris 1661 door wijlen hoochgedachte heer gouverneur Lawick 
nomineerde mombaeren* van jonker Frederick, jufferen Gijsberta ende Johanna Agneta van 
Lawick die weeten* moogen gedecerneert* en terminus* ten naesten* landtgerichte post* ferias 
messium daertoe mooge praefigeert* worden. 
Fiat*. 

 
Dr. Hengel, nomine* proprio, geeft kortelijck te kennen, hoe dat hij wegens eenige praetensie* 
tegens d’ heer obercommissaris Groenewolt proces heeft gesustineert*, en in sijne vorderinge 
mette kosten bij sententie* getriumpheert, uit kraft* vandien oock soo verre in* executivis 
geprocedeert, dat welgemelte Groenewolts hoff, bij sententie* voor ‘t geeiste executabel 
verklaert sijnde, solde subhasteert* ende verkoft* worden.  
Om welcken verkoop voor te koomen, heeft voornoemde heer obercommissaris Groenewoldt, 
op naestleden* 10e maij mij sijnen swaeger Dr. Cornelis Smits, en sijnen volmachtiger, Dr. 
Berthram Theben angesonden, dat ick met den voorhebbenden verkoop solde inholden, 
welgemelte commissaris solde mij een obligatie* van twehondert gulden geven en 65 gulden an 
gelt, promptelijck op denselven dach geven tegens remissie* van remonstrants* actie* ende 
abolitie* der kosten, waerin oftwel remonstrant* condescendeerde*, mits conditie dat hem op 
gemelte dato praecise ‘t gemelte geldt ad 65 gulden, solde worden realiter getelt, gelijck Dr. 
Theben, en Dr. Smits beide oock niet ontkennen, maer noch in haer dictamine* van den 9e junij 
naestleden* circa principium in verbis236, ende ‘t gene noch daerbij bona* fide belooft is, als 
mede in haer request, hier annex, in* verbis, dat eenige penningen datelijck 
 
{folio 125 verso} 
sulckx opentlijck confesseren*, en gestant doen. 
Wan nu averst* Dr. Smits d’ obligatie* altijt onder sich gehadt, oock noch hem, comparant*, ‘t 
sedert gemelten 10e maij geen obligatie* is realiter overgelevert, als nu onlanckx den 9e junij, 
alleen blootelijck vertoont, sonder dat eenen stuiver, wil geswijgen die 65 gulden, ooit daerbij 
getelt, off naer rechten gepraesenteert sijn, diewelcke doch volgens conditioneel bedinch* 
daetelijck hem, comparant*, op den 10e maij hadden erlecht moeten worden. 
Soo is comparant* genootsaeckt geworden in gevolge van d’ angevangene executie ‘t effect 
vandien ende een dach van distractie* te versoecken, gelijck oock vermooge* protocols bij den 
zalliger heer drost* Lawick ende gerichtsluiden meermaelen is accordeert*, welcken angestelten 
daege oock vruchteloos op instantelijck* versoeck van Dr. Smits ‘t elckens onder beloften van 
satisfactie*, sijn gepasseert, als vermerckende, dat men met een bloote exceptie* van novatie*, 
soo voor eerst onbewesen, ten tweden an sijden van d’ heer Groenewoldt niet bewesen, op 
bedongene tijt, jae wat meerder (soo hij daertoe, als neen, nu bevoecht waere,) noch ter tijt in t’ 
gerinchste niet voldaen en is, en daerom oock naerdien beidersijts lanch over d’ exceptie* 
novationis waere recesseert* bij decreet van den 9e junij wel verstaen is, dat den verkoop sijnen 
voortganck solde sorteren*.  
‘t Welck doenmaels* oock op Dr. Smits sijn woort ende beloften is opgehouden, en naert 
overlijden van welgemelte heer droste* Lawick tot nu toe den verkoop in surcheance* is 
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gehouden, ‘t welck comparant* versoeckt, overmits het drost* ende richterampt door [...] 
hoochedel persoon wederom 
 
{folio 125 verso bis 237} 
Erschenen Henrica Smits, weduwe van Willem Raesvelt saelliger,  geassistiert sijnde met 

Willem Hertlieff, deses edele gerichts coernote*, ende gelaeffde* aen den heere rentmeester 

Martin Huijgens soodaene 49 gulden 11 stuiver als sijn edele van achterstendige pacht 

(waervoor comparantinnen* eheman* borge geworden is) sijn restierende over 2 maenden à 

dato deses, met de costen der proceduijren, praecise ende onfeilbaer te betaelen, onder poene* 

van parate* executie, renuncieerde* de op alle exceptien* ende beneficien rechtens desen 

eenighsints contrarieerende*. 

Hijerop heft dije weduwe [we]shalve hanttastijnghe* gedaan. 
Wilhelm Lawick [paraaf] 

 
Jovis* 15 junij coram* ordinaris. 
 
{folio 126 recto} 
versien, ende ‘t gerichte nu wederom compleet is, dat een nieuwen dach van distractie* wegens 
den hoff mooge angestelt, die biljetten tot dien einde verveerdicht, publiceert en verveerdicht 
worden. 
Obtinuit* en wordt terminus* distractionis tegens anstaende maendach over acht daegen, sijnde 
den elffden deses maents septembris angestelt. 
Hiervan (sic) 

 
Eodem*  
Coram* Stadtholder* Adriaen van Keppel, gouverneur.  
Ceurnooten*  Caspar Everts  Gerhard S. van Hengel Dr. 

 
Erschenen Berent Konninck op huiden* tot ondervoocht* van Dinxperloo gestelt sijnde, ende 

heeft met opgestreckten vingeren, tot Godt Almachtich geswooren, dat hij sijn princelijcke 

hoochheit, onsen genadigsten fursten und heeren getrou en hold sijn will, desselver beste 

bevorderen en voorwenden, recht ende gerechtichheit* conserveren, sijn hoochheit en parthien 

saecken gebeurlijck* gebodt en verbodt, und respectieve besaete*, badinge*, peindinge*, en 

alles wat hem van amptswegen te doen gebeurt, onvertochlijck ende onpartijdich exequeren* 

ende verrichten, en van alles ten protocolle rechte gichte* brengen en voorts alles te doen, wat 
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een getrou ondervoocht tot dienst en welstant des ampts en heerlijckheit Bredevoort behoort en 

schuldich is te doen, blasphemien, lasteringen, schelden, schenden, slagernien, ende alles wat 

tegens d’ eerbaersheit strijdet, an den heer officier anbrengen ende bekent maecken, en 

daervan goede naerichtinge holden. 

Soo waer hem Godt mochte helpen. 
 
{folio 126 verso} 
Veneris* 8e septembris 1665. 
Stadtholder*  Adriaen van Keppel, gouverneur. 
Ceurnooten*  Wilhelm Hertlieff  Caspar Everts. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van Gerrit Wijginck, voor sich ende sijne consorten ende 
geinteresseerden, verhaelde, hoe dat Jan ten Bijvanck, ofte desselven vrou ende moeder, 
onangesien* verscheidene gedaene verbott door Abraham Peterssen sich nochtans 
tegenwoordich onderstaet* tegens alle recht ende billickheit op seeckeren kamp landes te 
timmeren ende uitdrift te maecken, tot groot nadeel ende praejuditie* van comparants* 
praetendents* erve ende goedt Kamphuis in ‘t kerspel Wenterswijck, bourschap* Medehoo 
gelegen, als mede d’ andere daernaest angelegene gronden ende erven, versoeckende 
oversulckx gemelten Bijvanck onder naemhafte poene* alnoch* te belasten mette timmeragie* in 
te holden ende die selve wech te neemen, en dat sunsten* alles sal gedemolieert* ende 
afgedaen worden. 

 
Decretum. 
Wort hiermede Jan Bijvanck gelast op poene* van twe golt gulden ende een molder* haever dat 
hij sal hebben de timmeragie* wech te neemen, ofte dat andersints het selvige sal worden 
gedemolieert*, tensij dat hij bestendige redenen van contrarie* weet bij te brengen. 
 
{folio 127 recto} 
Dr. Theben, volmachtiger van Jan Bessinck, versocht tegens die weduwe van zalliger Evert van 
Gussinckloo, in gebreck blijvende haer gerichtelijcke willekeur* van 100 daler, una* cum 
interesse, aftreckende bewijslijck solutum*, te voldoen, versochte inholts* die voorschrevene 
willekeur* dach van distractie* van haeren hoff ende huis an te stellen, en dat haer die weete* 
daervan mooge gedaen en tot dien einde die biljetten moogen verveerdicht en angeslaegen 
worden.  
‘t Gerichte stelt dach van distractie* tegens maendach den 18 septembris anstaende. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van sijn vorstelijcke genade den heer prince van Salm, in saecken 
tegens jonker Adriaen van Eerde ten Pleckenpoel, versochte in ‘t gevolge van ‘t decreett ten 
fine* van collatie* gegeven, en an Dr. Weddinck als volmachtiger insinueert* op huiden* in 
termino daermede bij comparitie* van jegendeels* volmachtiger en sunsten* in contumaciam* 
voort te vaeren. 
Obtinuit*. 
(in margine: prince van Salm contra jonker Eerde; non vidi relationem insinuationis238) 
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Erschenen Dr. Theben, volmachtiger van die weduwe ende erfgenaemen van zalliger Berent 
Weeninck, en heeft bij desen anpeindinge* gedaen an die gerede* ende ongerede goederen 
van Simmeldinck, om betaelinge t’ hebben van 38 molder* rogges achterstant van 
koornthiende*, als mede van 8 jaeren den bloetthiende*, alles ter goeder reeckeninge, 
versoeckende dat hiervan an gemelten Simmeldinck die weete* per* extractum moge gedaen 
worden. 
Fiat*. 

 
Dr. Theben, als volmachtiger van sijn vorstelijcke genade den heer prince van Salm, in saecken 
tegens 
(in margine: Salm contra jonker Eerde) 
 
{folio 127 verso} 
jonker Adriaen van Eerde ten Pleckenpoell, alsoo op huiden* terminus* collationis angestelt, en 
jegendeels* volmachtiger Dr. Weddinck contumaciter* uitgebleven, ende daerdoor tot refusie* 
van die veroorsaeckte kosten gehouden is, soo versochte novum* terminum* collationandi an te 
stellen, en dat hiervan die weete* per* extractum protocollarem an gemelten Dr. Weddinck 
qualitate qua mooge geinsinueert* worden. 
Fiat*. 

 
Mercurij* 1e novembris 1665. 
Stadtholder* Adriaen van Keppel, gouverneur. 
Ceurnooten*  Wilhelm Hertlieff  Caspar Everts. 

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Jorrien Willin[ck], versocht uit kracht van seeckere willekeur* in 
dato den 30e maij naestleden*, en daerop den 8e julij erholdene* wette* van sommatie* mette 
executie ende distractie* van Geert Wesselinckx goederen te vervaeren*,  ende voor eerst mette 
peindinge* ende ophaelinge van panden die gereden* pro* qualitate debiti t’ executeren, ende te 
verkoopen, daertoe Hermen van Basten authoriserende. 
Obtinuit*. 
 
{folio 128 recto} 
Jovis* 14e septembris 1665. 
Stadtholder* Adriaen van Keppel, gouverneur. 
Ceurnooten*  Wilhelm Hertlieff  Caspar Everts. 

 
Erschenen Henrick van Basten, Johanna Locken, ehelieden*, refererende, hoe dat sijns 
huisvrouwen grootmoeder Catharina van Munster, weduwe Locken, verscheiden goederen ende 
hooven binnen en buiten Aelten en in ‘t kerspel Wenterswijck gelegen, simulate* ende alleen pro 
forma an comparants* vader Dr. Henrick van Basten zalliger te leen gemaeckt, ende van 
denselven te leen ontfangen heeft, om daervan te konnen disponeren*.  
Ende sulckx met expressen* bedinch* ende conditie, dat haer kintskindt Johanna Locken, 
comparants* huisvrou, mondich geworden, ende daertoe versocht sijnde, dieselve goederen ten 
allen tijden tegens een dubbelt hergewaedt* van die leenplicht weder vrijgegeven, ende in den 
staedt gestelt souden worden, daerin dieselve voor die leenmaeckinge geweest waeren, gelijck 
klaerlijck t’ sien uit het reversael* met d’ eigen handt van zalliger Dr. Basten deurgaents 
geschreven, ende met sijn handt ende pidtschaft* geteickent, in dato den 21e julij 1650 hierbij 
per* copiam* authenticam sub A geannecteert*, ende alsoo nu comparants* halve broeder als 
ouste soon sijnde, van comparants* vader zalliger Dr. Basten ex* primo matrimonio tot het 
directum* dominium van die voorschreven goederen niet 
 



{folio 128 verso} 
meer is berechticht als comparant* selfs, soo heeft nochtans comparant* onder die geseide 
protestatie an sijn broeder Dr. Michael van Basten, onverkort sijn recht door die ceurnooten* des 
Bredevoortschen landtgerichts Wilhelm Hertlieff ende Caspar Everts het dubbelt hergewaet* 
neffens die authentijcque copie van het geallegeerde* reversael* op den 27e augusti 1665 laeten 
praesenteren, met versoeck dat dieselve, voor soo veel hij daertoe berechticht was, tegens den 
ontfanck van hetselve dubbelt hergewaedt*, volgents des vaders revers*, die goederen van 
comparants* huisvrou van die leenplicht ontslaen wilde, dewelcke nochtans ‘t selve tegens alle 
billickheit geweigert heeft naer uitwijsinge mede van bijgaende acte per copiam* autenticam sub 
B.  
Ende alsoo dan comparant* hierover verscheijden advijsen ende rechtsgeleerden genoomen, 
ende daerbij verstaen, dat comparant* ende d’ andere mede-erfgenaemen soo wel tot het 
directum* dominium, als in se ex ex natura sui239 alodiael* sijnde berechticht is, als comparants* 
broeder Dr. Michael van Basten, en sijn edele ‘t geoffereerde dubbelt hergewaedt* gerefuseert* 
heeft an te neemen, soo deponeerde nochtans ten profijte van sijn edele voor soo veel hij 
daertoe berechticht is, als mede tot profijte en voordeel van alle mede-erfgenaemen, voor soo 
veel sij enichsints daertoe berechticht sijn, die somma van 17 gulden,  5 stuivers, om 
daermede het dubbelt hergewaedt* 
(in margine: N.B. Dese penningen heeft d’ heer stadtholder ontfangen, en zijn van mij niet 
gesien. Quod* testor T. Bronckhorst) 
 
{folio 129 recto} 
te betaelen, ende te voldoen, cum* praesentatione addendi, voor soo veel voor een dubbelt 
hergewaedt* tot een Munster kromstaffs* leen ten Munsterschen rechten moet gesuppleert* 
worden, ende alsoo dan vorders* comparant* ten eenemael ongelegen koompt over die 
leenplicht derselver goederen langer onseecker te sijn, en comparants* zalliger vader Dr. 
Henrick van Basten geen ander leenmannen en leencaemer gehadt heeft, daervoor comparant* 
het directum* dominium reclameren kan, ende dan met die feudaliteit die goederen alleen 
simulate*, en onder revers* geaffecteert sijn.  
Soo heeft comparant* en sijn huisvrou dieselve sampt* ende sonders wederom voor vrij ende 

alodiael* bij desen geagnosceert*, ende erkent, ende in alsulcken staet wederom angenoomen, 

gelijck dieselve voor den tijt van die geschiedene opdracht en simulaet* transport geweest sijn, 

sonder ijmant eenich recht daeran te gestaeden, versoeckende dat hiervan an comparants* 

broeder Dr. Basten per* extractum die weete* mach insinueert* worden. 

Hiervan dit bovenstaende reces* alleen, sonder annexen, per copiam* an Dr. Michael van 
Basten,en in sijn edele broeder Gothefrerick van Basten # absentie, an desselven huisvrou #, 
door den voocht* Hermen van Basten op den 4e octobris insinuatie* gedaen. 
 
{folio 129 recto tot en met 131 verso blanco} 
 
{folio 132 recto}                                           
Martis* 19 septembris 1665. 
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Adriaen van Keppel. 
Ceurnoeten* Willem Hartelief Caspar Everts. 

 
Erschenen die hoochedelgeboren vrouwe Henrietta Charlotta Vijgh, douagiere* van wijlen 
Gooswijn Wilhelm van der Lawick, in sijn leven heere tot Olden Barnsvelt, drost*, richter, 
capitein ende commandeur der stadt ende heerlickheijt Bredevoort, geassisteert met den edele 
Bitter van Raesvelt, haeren gekoren mombaer*, ende heeft mits desen geconstitueert* ende 
volmachtich gemaeckt den edele Caspar Evers, ordinaris ceurnoet* deser stadt, ende Caspar 
Stump, der rechten doctor, om haer hoochedele saecken alhier tot Bredevoort in opsicht te 
nemen, te bevorderen ende administreren penningen, so haer hoochedele noch heeft uijtstaen 
ende te vorderen, met forme van rechte ofte andersins te innen, ontfangen, daervan te quiteren* 
ende behoorlicke rest en reliqua* te doen, ende wettelicke schulden daermede te dempen ende 
betalen, 
 
{folio 132 verso} 
ende tot meerder versekerheijt hiertoe het huijs Olden Barnsvelt met d’ ap- en dependente* 
goederen vandien, bestaende in hoven ende landerijen kennelick binnen dese stadt gelegen, 
specialicken veronderpandet, onder die judicatuir van alle heeren hovenrichteren ende gerichten 
in* specie de edele hove van Gelderlandt, cum potestate substituendi, promissione rati et 
indemnitatis aliisque ordinariis et consuetis clausulis240, sonder argelist*. 
 
{folio 133 recto} 
Erschenen die hochedelgeboren Henriette Cherlotte Vich, douagiere* van wijlen den heere 
Gooswijn Wilhelm van der Lawick, in sijn leven drost* und richter der heerlicheit Bredevoortt, 
geassistiert met Dr. Caspar Stump, haeren in deser saecken erkoren ende toegelaeten 
mombaer*. 
Ende bekande voor sich, ende haer hochedeles erven, oprechter wettelicker ende bekentelicker 
schult, herkomende* van voor desen ontfangene penningen schuldich te sijn, aen # aen Derck 
Schoemaeker ende # Jan ter Pelckwick, volgens oblegatie* voor desen aen haer gegeven, die 
somma van seshondert Carel-gulden. 
Ende belaefde die selve binnen den tijt van viertijn daegen, offte ten hochsten eene maent, met 
den intresse* ad ses percento zedert dat die penningen # van die weduwe Gijsberts gelicht* 
ende van haer hochedele man zalliger # ontfangen sijn, binnen Wenterswick te erleggen* ende 
te betaelen onder verbandt* van haer persoon ende goederen, ende in* specie van die 
pretensie* an ‘t huis den Oldenbarnsveldt # met die annexen # ende den nieus uijtgegraeven 
hoff, buijten die Misterpoorte gelegen, om sich daer gevalle van misbetaelinge, soo voor capitael 
als intresse*, hinder ende kosten met reale distractie*, sonder eenige proceduire, offte wette* te 
doen, te moegen verhaelen, alles onder submissie* van den edele hove van Gelderlandt, sonder 
exception* ende arglist*. 
(in margine: Anno ‘67 6e  Dec bekande Jan te Pelckwijck dese somma ten vollen voldaen ende 
betaelt te zijn. Ergo vacat a[..]) 
 
{folio 133 verso tot en met 135 verso blanco} 
 
{folio 136 recto} 
Martis* 10e octobris 1665 
Stadtholder* Adriaen van Keppel, gouverneur 
Ceurnooten*  Wilhelm Hertlieff  Caspar Everts 
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Erschenen Dr. Weddinck, volmachtiger van Dierck Giessinck, in* judicio praesent, t’erkennen 
gevende, hoe dat comparants* praetendent* uit last ende versoeck van die van Cathen an den 
landtschrijver Bronckhorst wegens gedaene kosten over die quaestie van ’t Veen goet 
gesproocken ende belaeft te betaelen die somma van 19 gulden, 10 stuivers en alsoo hij 
daervoor angesproocken, oock bereits* met anpeindinge* ende opbaedinge* verwonnen* wort 
ende een borge behoort geguarandeert ende schaedeloos beholden te worden.  
Soo versoeckt comparant* qualitate qua bij decreet van desen edele gerichte die van Caeten te 
ordonneren voor hem in te treden, en den landtschrijver neffens d’opgelopene kosten te 
betaelen, ende sulckx binnen korten tijt, bij onstentenis dat andersints mette executie ende 
reele* ophaelinge van panden sal vervaeren* worden. 
’t Gerichte ordonneert die van die bourschap* Cotten binnen den tijt van vijff dagen comparant* 
Dierck Giessinck schaedeloos te maecken, ende die gespecificeerde penningen mette kosten te 
betaelen, bij onstentenis die gebreckhaftigen met executie ende ophaelinge van panden daertoe 
te constringeren*. 

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Goossen Rauwerts, heeft vermoge* relation* des geswooren 
Jan ter Pelckwijck d’angepeindete* gerede* ende ongerede 
 
{folio 136 verso} 
goederen van Hermen Lammerdinck voor 11½ rijxdaler van afgekocht goedt huiden* dato 
opgebaedet* en daervan die wette* tegens gemelten Lammerdinck gebeden*. 
Obtinuit*. 

 
Lunae* 23e octobris 1665 
Stadtholder* Adriaen van Keppel, gouverneur 
Ceurnooten*  Wilhelm Hertlieff relator*  Caspar Everts 

 
Lambert Trae heeft vermogens* relatie* des geswooren Abraham Peters d’angepeindete* 
gerede* en ongerede goederen van Joost Simmelinck, voor die somma van 25 gulden, # 
heerkoomende* van verteerde kosten # , ter goeder reeckeninge, huiden* dato, sampt* schaede 
met rechte opgebaedet*, en daervan die wett* tegens gemelten Simmelinck gebeden*. 
Obtinuit*. 

 
Abraham Peters heeft vermogens* relatie* van Lambert Trae d’angepeindete* gerede* ende 
ongerede goederen van Derck Giessinck voor die somma van vier gulden, verdient loon, huit* 
dato sampt* schaede met recht opgebaedet* en daervan die wette* tegens gemelten Giessinck 
gebeden* ende erholden*. 
 
{folio 137 recto} 
Lunae* 6e  novembris 1665 
Stadtholder* Adriaen van Keppel, gouverneur 
Ceurnooten*  Wilhelm Hertlieff  Caspar Everts 

 
Ariaen ter Hulsen heeft vermogens* relatie* van Abraham Peters d’angepeindete* gerede* ende 
ongerede goederen van Joost Simmelt voor die somma van 61 guldens 2 stuivers, 
heerkoomende* van verteerde kosten en afgehaelde rogge, ter goeder reeckeninge, huiden* 
dato opgebaedet*, ende daervan die wette* tegens gemelte Joost Simmelt gebeden*. 
Obtinuit*. 

 
Martis* 7e novembris 1665 



Stadtholder* Adriaen van Keppel, gouverneur 
Ceurnooten*  Wilhelm Hertlieff  Caspar Everts 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van Anania Willinck, repeteert tegens Garrit Eckerfelt kraft* 
gerichtelijken doorgaenden verwins* sijne per* viam executivam gedaene aenpeindunge* eerste, 
2e ende 3e opbaedinge* gevolgde immissie* ende daervan vermoegens* prothocol 
geexploijteerde wetten* ende wol demneegst* tot wijder* vervolgh de 1e, 2e, 3e ruijminge des 
huijses van Garrit Eckerfelt gebeeden* hebben. 
Fiat* quod* petitur. 
 
{folio 137 verso} 
Dr.  Theben, volmachtiger van sijn vorstelijcke genade de heer prins van Salm in saeken tegens 
die respectieve graven ende vrijheren van Veelen in* puncto condictionis indebiti, alsoo voor 
desen dach van collatie* aengestelt ende gecircumduciert*  is, ten orsaeken dat die acten noch 
niet ten vollen sijn geconscribiert* ende compleet geweest, soo versochte nu meehr novum* 
terminum collationandi aen te stellen, ende dat dan Dr. Joost de Roller de weete* daervan per* 
extractum prothocollarem moege gedaen worden. 
(in margine: Salm contra Vehlen in* puncto condictionis indebiti) 

Wort terminus* collationandi aengestelt tegens den eersten decembris. 
 
Dr. Theben, volmachtiger van sijn vorstlijcke genade de prince van Salm in saeken tegens 
jonker Adriaen van Eerde ten Pleckenpoell, alsoo een gedeelte van de acten bereits* 
gecollationeert* ende geen verfolgh daerop gedaen is nae de maell de gerichten een tijdt lanck 
hebben still gestaen, versochte om eijntschap* van saeke te hebben, dat terminus* reliqua* 
collationandi et ablegandi* acta moege aengestelt worden. 
(in margine: prince van Salm contra jonker Eerde) 

 

{folio 138 recto} 
Ex* officio Dr. Weddinck, volmachtiger van jonker Adriaen van Eerden ten Pleekenpoell, 
versochte salva saepius interposita protestatione241 om een maell van deese noedeloese saeke 
te geraeken, van gelijcken korten dag tot collatie* ende ablegatie* moege gepraefigiert* worden. 
Wort terminus* ablegandi et reliqua* collationandi* aengestelt tegens toekoemende frijdagh 
sijnde den thienden. 

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van obercommissaris Groenewolt in saeken tegens Derck ten Hage, 
inhaereert* alle voorgaende contumaciale* bedingen*, met versoeck hem bij decreet in 
contumaciam* op te leggen die acten te laeten conscribieren* ende aen onpartijdigen aff te 
seinden. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van schepen Derck ten Hagen, sachte verscheien 
missiven* ontfangen te hebben, daerbij sijn  edele aenbelaefde* over te koemen ende het 
proces aff te veerdigen, doch soo schijnt wegen deese trublige tijden achtergebleven is. 
Praesentierde derhalven aen hem deses daeges handelinge soo balt* eenighsins doenlijck 
bekent te maeken, om 
 
{folio 138 verso} 
                                                   
241 met behoud van een al vaker tussengeplaatst protestschrift 



om daerop te doen ende voor te neemen ’t geene nae landtrechte deser graefschap sal 
befonden worden nae behoeren. 
 
Dr. Theben, volmachtiger van Dr. Jan Kelfken momber* des furstendumbs Gelre ende 
graefschap Zutphen, ende overgaff tegens Godt fredrich van Basten, vermoege* relatie* des 
geswoeren Hermen van Basten in dato dem 5e julij 1665 geciteert*, een schriftlijcke aenspraeck* 
cum* annexis sub A, B, B1, C, C1, D et E, biddende* ende concludierende inholts*, versoekende 
daerop des gedaeghdens comparitie*, sin* secus, tegens hem proclama* te decerneren*. 
’t Gerichte erkent het proclama*. 
(in margine: Kelfken contra God. Fred. van Basten in* puncto primi* anni) 
Daerop erschenen Dr. Weddinck, nomine* Godefridt van Basten, ende versochte salvis* 
exceptionibus et defensionibus quibuscunque* abschrift van die aenspraeck* ende terminum* 
landtrechtens. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van Zander Welsinck in saeken tegens Aeltjen Welsinck ende 
consorten, versochte terminum* collationandi gelijck meede voor deesen versocht is ende 
ablegandi* aen te stellen. 
Wort terminus* collationandi aengestelt tegens toekoemende dinghsdagh sijnde den 14den. 
 
{folio 139 recto} 
Dr. Hengel, volmachtiger van Jan Koeninck. 
Repetiert Klaes ende Berent Raeve sijne veelvoudige affgeholdene contumaciale* bedinghen* 
ende alsoo deserzijts voor omtrent drije vierdendeel jaers schriftlijck is ingedient, waerop tot dato 
van jegendeel* int geringste niet wederom gehandelt is, soo versochte dat die acten ververdiget 
ende die saeke pro* conclusa moege aengenoemen worden.  
Immers dat parthij advers* niet sal moegen worden gehoort tensij hij eerst die kosten van 
ongehoersamheit erleght* hebbe. 

 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger, praesentiert alnoch* gelijck voor deesen habita* copia om 
te dienen nae behoeren, doende dieselve redenen geen contumacie* gestant. 
Ex* officio. Dat lichtlijck* Dr. Theben sijn indiligentie* sulx toe te schrijven sij, waerom hij 
ondertussen geen copie heeft bekoemen, protestiert derhalven van  oppentholt* ende kosten. 
Ex* officio Theben, priora*, petendo* alnoch* copiam iterative et quam instantissime242. 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van Hinderscken Sonderloe, weduwe van wijlen Berent schulte ten 
Boeninckhoff, repetiert sijne voor deesen tegens Trijne Schaers wegen de summa van hondert 
daler ende den restierenden intresse*. gedaen 
 
{folio 139 verso} 
gedaene aenspraeck* ende daerop in contumaciam* erholden* proclama* ende alsoo die saeke 
een geruimen tijdt onder hoepe van accommodatie* is opgehouden ende ondertussen gemelte 
Trijne Schaers sich verandersaetet* ende met Henrick Ketjen in die 2e ehee* is getreeden, 
dewelcke daerom vermoege* relatie* van Hermen van Basten op huijden* ad* reassumendum 
geciteert* is, soo versochte desselven comparitie* ende purge* van voorige contumacie*, sin* 
secus, badt* hem in die liquide aenspraeck* uijt kraft* van obligatie* vellich* te verklaeren. 
Non comparuit*. 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van capitein Ittersen, oevergift vel* quasi tegens Wessel Naghtegaell 
recessum* in* scriptis, versochte inholts*. 

                                                   
242 verzoekt nog steeds een kopie en zo snel mogelijk 



Ex* adverso Dr.Theben, volmachtiger van Wessell Nachtegaell, petit* copiam* et terminum* 
landtrechtens. 

 
Frist Raebelinck, volmachtiger van Tonnis Lubbers in saeken tegens Geert Wesselinck, 
repetierde sijne gedaene aenpeindunge* derde opbaedinge*, waervan telckens die wette* 
behoerlijck geexpectiert* sijn ende alsoo daerop geen betaelinge noch goedtlijcke* 
contentement* gevolght, versochte immissie* in het parceel bij aenpeindunge* gespecificiert 
ende dat gemelte Wesselinck daervan de wette* per* extractum moege gedaen worden. 
Obtinuit* 
 
{folio 140 recto} 
Fritst Raebelinck, volmachtiger van Tonnis ten Bus, versochte van die weduwe van zalliger Jan 
Buseman op jongst* begangene contumacie* haer beter recht in te brengen, batt* sunsten* 
dieselve inholts* der aenspraeck* vellich* te verklaeren. 
Non comparuit*. 
 
Dr. Hengel, volmachtiger van jonker borchart Joost van Welevelt, repetiert sijne  tegens die heer 
obercommissaris Groenewolt jongst* voor desen overgegevene scriftuir ende daerbij gedaen 
finale submissie*, versochte van tegenparthij gelijckfallige* submissie* ten fine* van 
affseindunghe*. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van den heer obercommissaris Groenwolt, seght noch geen 
copia* ontfangen te hebben, praesentierende watt rechtens scilicet accepta copia.  
Salvis per omnia retroactis in puncto liquidationis primi anni.243 
(in margine: Welevelt contra Groenewolt in* puncto liquidationis primi* anni. Similiter* in* puncto 
secundi* anni) 
Dr. Hengell similiter* in* puncto liquidationis secundi* anni. 
Ex* officio Dr.Theben, similiter* in* puncto liquidationis secundi* anni. 

 
Dr. Theben, volmachtiger van Wessel Nachtegaell in saeken tegens Fredrich Backer, gewesene 
oberste ten dienste van die Coninck van Sweeden, versochte alnoch* naedere suffisante* 
cautie* te praestieren ende handelinge nae landtrechte, sin* secus, protestierde de expensis* 
retardati* processus. 
 
{folio 140 verso} 
Sabbati* 11e novembris 1665 
Stadtholder*  Adriaen van Keppel, gouverneur. 
Ceurnooten* relatie* door Wilhelm Hertlieff Caspar Everts 
 
Erschenen Dr.Theben, als volmachtiger van Henrick Elckinck cum suis qualitate qua, en heeft in 
saecken tegens Mechtelt Brethouwers, weduwe van zalliger Engelbert van Dieren 
achtervolgens* voorige proceduire van die in craft* van definitive sententie* gedaene 
anpeindinge*, ende daerop gevolchde drie opbadingen*, inleindinge*, drie ruiminge an ‘t groote 
ende kleine kampe en der voorschreven weduwe behuisinge binnen Aelten gelegen, en dan 
respectievelijck geexequeerde* weeten* waerop bereits* voor desen den dach van distractie* 
angestelt, maer op goetlijcke* belofte van betaelinge gecircumduceert* is, novum* terminum* 
distrahendi versocht om voldoeninge van het geadjudiceerde* judicaet* inholts* die sententie* te 
genieten*, versoecke hiervan die biljetten te verveerdigen, en ter gewoonlijcker plaetsen te 
 

                                                   
243 …namelijk na het ontvangen van de kopie. Met voorbehoud van vroegere akten over alles in zake betaling van het 
eerste jaar 



{folio 141 recto} 
publiceren ende t’ affigeren*. 

 
Decretum. 
Wordt hiermede op des volmachtigers versoeck die distractie* toegestaen, en tot dien einde 
dach angestelt op anstaende donderdach sijnde den 15e novembris 1665244 
Hiervan (sic) 

 
Lunae* 13e novembris 1665 
Stadtholder* Adriaen van Keppel, gouverneur 
Ceurnooten* relatie* door Wilhelm Hertlieff  Caspar Everts 

 
Erschenen Mechtelt Brethouwers, weduwe van zalliger Engelbert van Dieren, geassisteert met 
Caspar Everts, ceurnoot*, haerer tot deser saecken erkooren ende toegelaeten mombaer*.  
Ende alsoo op versoeck van Henrick Elkinck kraft* sententie* en deurgaenden verwin* nieuwen 
dach van distractie* tegens donderdach anstaende, sijnde den 16e novembris 1665, angestelt is 
van wegen ’t groote en kleine kampe, en comparants* behuisinge, en sij tegenwoordig in dese 
oorlochtijden geen penningen kan machtich worden, soo overgeeft an gemelten Elkinck qualitate 
qua tot voldoeninge van die sententie* en het geobtineerde* judicaet* het halve groote en kleine 
kamp voor 700 rijxdaler, alles tot goeder reeckeninge inholts* obligatien* soo van capitaelen, 
interessen*, als gedeclareerde kosten, soo comparantinne* in der goede praesenteert te 
betaelen en an ’t voorschreven halve erve goet te doen, en sulckx in der goede niet konnende 
gevonden worden, bij onpartijdigen taxeert sal worden, overgevende 
 
{folio 141 verso} 
’t voorige parceel al off het kraft* verwin* bij gerichtelijcke subhastatie* verkoft* was, sonder dat 
eenige driejaerige praescriptie* over die sententie* ende judicaet* sal moogen gelden, alsoo die 
subhastatie* door comparantinnen* continuele beloften, alsmede dese overgifte van ’t goedt tot 
voldoeninge van het judicaet* gestoitet* is, praesenterende comparantinne* soo Elkinck noch 
meer als voorschreven competeert*, onvermindert ’t recht bij sententie* erholden*, daerbij te 
leggen, en wat overich is nae geholdene reeckeninge sal van Elkinck in sijne qualiteit weder 
uitgekeert en terugge gegeven worden. 

 
Mercurij* 22e novembris 1665 
Stadtholder*  Adriaen van Keppel, gouverneur 
Ceurnooten*  Wilhelm Hertlieff  Caspar Everts 

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Jorrien Willinck in saecken tegens Geert Wesselinck, versocht 
uit kracht van gerichtelijcke willekeur* wette* van sommatie*, en achtervolgens* gedaene 
executie an ’t gerede*, mette distractie* der immobilen* te vervaeren*, ende een dach van 
distractie* sijns kamps voor die Misterpoorte gelegen, tegens anstaende dinsdach den 28e 
deses an te stellen, en dat die biljetten verveerdicht ende geaffigeert* worden. 
Obtinuit*. 
 
{folio 142 recto} 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Jan Woordes, heeft vermoge* relatie* des geswooren Abraham 
Peters in dato den 17e novembris d’angepeindete* gerede* ende ongerede goederen van Sweer 
Caets voor die somma van achtien gulden verschenen pachtpenningen, huiden* dato 
opgebaedet* en daervan die wette* tegens voornoemden Caets gebeden*. 

                                                   
244 moet zijn 16 november 



Obtinuit*. 
 

Martis* 28e novembris 1665 
Stadtholder* Adriaen van Keppel, gouverneur 
Ceurnooten*  Wilhelm Hertlieff  Caspar Everts 

 
Erschenen Jan te Goorhuis, in [hierne] van sijn huisvrou Aeltjen de* rato caverende*, die 
bekande oprechter deuchlijcker schult schuldich te sijn an Isaac van Isendoorn, sijn huisvrou en 
erven drie molder* rogge, en drie molder* boeckweite beide met het stroo, welcke gemelte 
Isendoorn voor omtrent een jaer gekoft* en betaelt, beloovende die selve tegens anstaende maij 
met huidiges* dages kosten praecise en onfeilbaer te betaelen onder verbant* van comparant* 
sijn persoon en goederen, mestrecht en alles wat hij mach hebben, niets uitgesondert, dieselve 
in cas* van misbetaelinge ter parater* en reele execution submitterende*. Sonder argelist*. 

 
Eodem* coram* iisdem. 
 
{folio 142 verso} 
Erschenen Dr. Weddinck, volmachtiger van Jorrien Willinck, en overgaff seeckere voorwaerden, 
om volgens erholdene* ende insinueerde* wette* te verkoopen het parceel op den Gijsenkamp 
aldaer naest Wilhelm Raesvelts hoff gelegen en Geert Wesselinck toebehoorende, versochte 
die voorwaerden te voorlesen, de keersse t’ ontstecken ende te bevrijen* nae landtrechte. 
’t Gerichte decerneert* den keerssenbrant* en sijn daerop die voorwaerden voorgelesen, die 
keersse ontsteecken en bevrijt* worden nae landtrechte. 
Hierop erschenen Dr. Weddinck, qualitate qua, en heeft alsoo nae gedaene proclamatie, geen 
koopers erschenen, het parceel voor sijn praentendent* volgens voorwaerden an sich beholden, 
mits soo ’t selve bevonden worde niet sufficent* t’sijn, alsmede in cas* van evictie* an sijn ander 
goederen te moogen verhaelen. 

 
Sabbati* 9e decembris 1665 
Stadtholder* Adriaen van Keppel, gouverneur 
Ceurnooten* Wilhelm Hertlieff  Caspar Everts 

 
Erschenen Wilhelm Dammers, die bekande oprechter deuchlijcker schult van opgenoomene 
penningen capitalen ende interesse* (waerdoor ’t capitael van Berent Konninges ondervoocht* 
tot Dinxperloo ad 100 daler cum* interesse eenes jaers mede casseert* ende annuleert wordt) 
schuldich ende verhaftet te sijn, die somma van hondert daler, segge 100 daler ende een jaer 
interesse* 
(in margine: Ingeschickt op dato en dach als hier gestelt door Wilhelm Hertlieff die relateerde dat 
‘t selve dages te voiren waer passeert) 
 
{folio 143 recto} 
an Christoffel Ontstein.  
Gelaeve* dieselve voornoemde somma sampt* een daler kosten anstaende maij deses 
anstaende jaers 1666 onfeilbaer te betaelen, bij verbant* mijner gerede* ende ongerede 
goederen, in* specie mede een stuck lants ongefeer derdehalff* molder* gesaei*, die Kruissebre 
genoemt, tegen ’t Oosterhoff gelegen, ’t selve als ander in cas* van misbetaelinge die parate* 
executie ende distractie* onderwerpende, mits dat die koopcedulen* wegens ’t holt 
respectievelijck d’anno 1661 den 26e augusti ende anno 1663 20e novembris ongelaedeert* 
blijven, op welcke beide koopcedulen* benoemde Dammers bekent vijff ende seventich daler 22 
½ stuiver Clevisch van voornoemde Ontstein ontfangen t’ hebben, waervoor hij gelijckvals* 



(onvermindert ’t voorige verbant* anstaende maij onder voornoemde poen* van executie belooft 
de inholt der koopcedulen* te adimpleren* ende te voltrecken. 
 
Erschenen Henrick ten Veenhuis, die belooft onder verbant* sijner gerede* ende ongerede 
goederen die koopcedul* van den 3e octobris 1663 wegen an Christopher Ontstein verkoft* holt, 
praecise anstaende maij des jaers 1666 naer den inholt te vollentrecken, waerop hij 
confesseert* bereits* 29 daler ende 19 stuivers Clevisch ontfangen t’ hebben. 

 
Jovis* 28e decembris 1665 
Stadtholder* Adriaen van Keppel, gouverneur 
Ceurnooten*  Wilhelm Hertlieff, Caspar Everts 

 
Erschenen Godefrid Frederick van Basten, en desselfs huisvrou Susanna Gemerts en hebben 
onder veelvoldige oblatien* van cautie* soo mondelijck als bij requeste haere persoonen ende 
goederen in desen ampte gelegen voor desen edele gerichte verbonden voor alsoodaene actie 
als sijn hoochedelgebooren Adriaen van Keppel, captein, commandeur ende stadtholder* tot 
Bredevoort op die persoon van Godefrid Frederick van Basten vermeint te competeren*, met 
versoeck dat dese acte ten protocolle moge gebracht worden. 
N.B. Non comparuerunt, sed relatio per assessores supra nominates245. 

 
{folio 143 verso tot en met 146 recto blanco} 

                                                   
245 N.B. Zij waren niet verschenen, maar er was een verslag van bovengenoemde keurnoten. 
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Ab insinuatione    vanaf het moment van aanzegging 
ablegatie; ablegeren   wegzending; wegzenden 
abolitie     vernietiging, te niet doening (van schuld e.d.) 
absentia advocati    (bij) afwezigheid van de advocaat 
absente parte    door, voor een afwezig deel 
absolutie;absolveren   afdoening, vrijspraak; vrijspreken, ontslaan 
a causa principali    van de hoofdzaak af 
accommodatie    inschikkelijkheid, behulpzaamheid 
accuseren    aanklagen, beschuldigen 
achtervolgens    vervolgend  
acquiesceren    zich tevreden stellen met, berusten in 
ad ablegandum acta   om het wegzenden van de akten 
ad acta     aan de akten 
ad decretum    volgens het decreet   
addendum; addendo   toevoeging; met toevoeging 
addiceren    toestaan, toezeggen 
ad diminuendam    tot (schuld)vermindering 
addivideren    toedelen 
adductie     hier naar toe brenging 
ad excipiendum    ter beantwoording (en weerlegging) 
ad exhibitionem    tot het vertonen 
adhuc intra terminum   tot nu toe binnen de termijn 
à die morae    vanaf de dag van het uitstel 
à die habitae copiae   vanaf de dag van de ontvangst van de kopie 
adimpleren    vervullen 
ad interveniendum   voor het tussenbeide komen 
adjudiceren    toewijzen 
ad lites     voor het proces 
admissie; admitteren   toelating; toelaten 
ad protocollum    volgens het protocol; bij het protocol 
ad reassumendum (litem)   tot heropening van het proces 
ad retroacta    aan, tot vroegere akten 
ad tempus    later, een tijd lang, eens 
ad unguem    tot de nagel, d.w.z. in zijn geheel  
advers     tegen 
adverteren    waarschuwen, verwittigen 
aensinnen iets van iemand verlangen, begeren, uitnodigen 
aenspraeck    schriftelijke eis, aanklacht 
aere alieno    met, voor, door (vreemde) schuld 
afgekoft     gekocht 
affixie, affigeren    aanplakken 
afschicken    verzenden 
afseindinge    verzending, een bode zenden 
agnosceren    erkennen 
alieneren    vervreemden 
aling     geheel, volkomen 



alio modo     op andere wijze 
allegeren    als bewijs aanvoeren, in rechte bijbrengen 
allergestalt    in volledige hoedanigheid 
alnoch     nog steeds 
alodiael goed    eigengeërfd goed, d.w.z. pachtvrij 
ambroljeeren    = embrouilleren: belemmeren 
amptman    ambtenaar, schout, drost 
anlegger; anleggen   eiser, beschuldiger; eisen 
annecteren    aanhechten, aanknopen, bijvoegen 
anpeinding; anpeinden   als onderpand geven 
anspraeck    schriftelijke eis, aanklacht 
antasten     in bezit nemen, in beslag nemen 
ante judicium    vóór het gerechtelijk onderzoek 
ante sententiam    vóór uitspraak van het vonnis 
apointement schikking, beslechting, aantekening op een verzoekbrief, ook: rechterlijke 

uitspraak 
apparentie    schijnbaarheid, noodzaak 
appendentien    bijbehorendheden 
appliceren    toepassen, toevoegen 
approbatie; approberen   goedkeuring; goedkeuren, toestaan 
apunctement    zie apointement 
argelist (sonder)    te goeder trouw     
arrest(us)    rechtsbesluit 
assecuratie    zekerheid 
assignatie    aanwijzing 
assumeren    aannemen, ontlenen, aanvaarden 
à tempore morae    vanaf het moment van uitstel 
attenteren    beproeven, ondernemen 
aut (interim)    of  (ondertussen) 
averst     tegenover, tegengesteld, over 
à vexa     van de kwelling (van het gezeur) 
 

Badt     verzocht, eiste 
baedinge    verzoek, beding   
balt     spoedig 
beding     ook: eis 
beedinge    uitstel 
behandichen    overhandigen 
bekiering    teruggave van geld, bekeren, aanwending 
belering     het inwinnen van inlichtingen 
bereits     ter beschikking staand; reeds 
bernende    brandende 
bes, bis     tot 
besaete     beslaglegging 
bescheit     wettelijk bewijs 
bestevader    grootvader (van vaders zijde) 
bevrijen; bevrijt worden   ook: op veilige plaats neerzetten 
bewenden toepassen, regelen, dwingen, besturen; (D.) bewenden lassen: met rust 

laten 
bidden     verzoeken 
biduum     tijd van twee dagen 
bijbrengen bewijs aanvoeren, iets aanbrengen, tot iets bijdragen, tot stand brengen 
blintruijschen    lawaai maken, onhebbelijk zijn 
bloetmombaer    voogd 
bloettiende    ? belasting in levende have, bijv. hoenderen 
bona fide    te goeder trouw 
borchtal     borgtocht 
bouman     boer 
bourhoff     erve  
bourschap    buurtschap 
brevem terminum    een korte termijn 
breviter     kortweg 



buiten     ruilen, verkwanselen, buitmaken 
 

Capteren    begrijpen, verkeerd opnemen 
casseren    ook: afschaffen, teniet doen 
causa     zaak, oorzaak 
causeren    veroorzaken, beschuldigen 
cautie     waarborg 
cautionem petitam   vereiste waarborg 
caveren     zekerheid verschaffen, borgtocht geven 
cavillen     haarkloverijen   
cessie; cederen    het afstand doen; afstand van iets doen 
ceurnoot , coernoot   gerechtsbijzitter 
circumduceren    voorbijgaan, misleiden 
citant     oproeper 
citatio; citeren oproeping , daging; in rechte betrekken, dagen 
citatio ad reassumendam/ -dum  oproep tot heropening van het proces 
citatio invalida    ongeldige oproep 
citeren     oproepen, dagen voor een rechtbank 
cohaeren    samenhangen 
collatie, collationeren   samenbrenging, vergelijking; vergelijken 
colligereren    verzamelen 
commissie    bevel, last 
comparant    persoon die voor de rechter verschijnt 
comparitie    het voor de rechter verschijnen, vergadering 
(non) comparuit    hij is (niet) verschenen 
compel; compellen   aanklacht; aanklagen 
competeren    (toe)behoren, schuldig zijn 
complementum actorum   aanvulling van de akten 
comptoir     rekenkamer, schrijfkamer, wissel 
concederen    toestaan, vergunnen 
conceditur    men staat dit toe, er wordt toegestemd 
concessie    het toestaan, het toelaten 
conclusa, pro    ter afsluiting 
condemneren    veroordelen 
condescenderen    inwilligen, toestaan 
condictio indebiti    terugeising van onverschuldigd betaald geld 
confesseren; confessie   (schuld) bekennen; ook: bekentenis 
connexiteit    samenkoppeling 
conscriptie; conscriberen   inschrijving; inschrijven, beschrijven 
conscriptis actis    zodra / indien de akten ingeschreven zijn 
consent; consenteren   toestemming; toestemmen 
consignatie, consigneren aan het gerecht in bewaring geven, waarborgen 
constituant; constitueeren; constitutie voor het gerecht toegelatene; machtigen; machtiging 
constringeren    dwingen 
contenderen eisen, strijden (voor het gerecht),  
contenta     inhoud, lading 
contentement; contenteren  genoegen, genoegdoening; tevreden stellen  
contenue    inhoud 
contesteren    beroepen, betuigen 
contingent    aandeel 
contradictio; contradiceren   tegenspraak; tegenspreken  
contradictis contradicendis   met tegenspraak van wat tegengesproken moet worden 
contra (eundem, iisdem, ius)  tegen (dezelfde(n), het recht) 
contra quoscunque   tegenover wie dan ook 
contrarie; contrariëren   verweer;  strijdig zijn  
contraventeur    overtreder 
contumacia; contumaciael weerspannigheid tegen rechterlijk bevel; weerspannig 
contumaciam accusans   beschuldigend van weerspannigheid 
copia(m)     kopie 
coram (ordine; ordinarii; iisdem) in aanwezigheid van, ten overstaan van (het gewone hof; ? de kerkelijk 

vertegenwoordiger; dezelfden) 
corporale    lichamelijke 



corroboratie    versterking 
cum annexo, annexis   met bijlage(n) 
cum expensis    met kosten 
cum interesse    met rente 
cum intimatione    met (gerechtelijke) bekendmaking, met aanzegging 
cum praesentatione   met aanbieding  
cum protestatione   onder protest 
cum submissione    met onderwerping 
cursum     voortgang 
 

Damnis et interesse boete en rente 
decerneeren besluiten, aanwijzen (door rechterlijk orgaan), onderscheiden 
decisie     beslissing 
declaratie    ook: verklaring, uitleg  
declaratio(nem) expensarum  overzicht van uitgaven 
declaroir     verklarend 
de denegata justitia   over loochening van het recht 
defereren     opdragen, eisen (bij eed) 
de inutilibus expensis   over nutteloze kosten 
demanderen    vragen, eisen 
demoliëren    verwoesten 
demnechst    vervolgens 
denegata iustitia(e)   weigeren, loochenen van justitie 
de notoria (contumacia)   over ernstige (weerspannigheid) 
denuntiatie    aanzegging, aangeving, verklikking 
depositie    betuiging, uitspraak 
depossideren    uit de macht ontheven worden 
de rato     gevolmachtigd 
derde garve    een-derde deel 
derdehalf    twee-en-een half 
derweren    ? in waarde verminderen 
despecheren    afvaardigen, met spoed berichten, verzenden 
destineren    bestellen, bestemmen 
devoluijren    verminderen, verlopen 
dicenten     praatjes 
dictaat     opdracht 
dictamen    verklaring 
dies, diem collationandi   dag van vergelijking 
diffamant    lasteraar, eerrover 
dilaij     uitstel 
dilatoir uitstel verkrijgen door inschuiven van bijzaken 
diligentie    vlijt 
dimensie    (F) ook: beoordeling 
diminueeren    verminderen, korten, afrekenen 
directum dominium   eerste eigendomsrecht 
dispositie; disponeren   beschikking; beschikken 
distractie; distraheren   ontbinding, scheiding; ontbinden, scheiden 
divideren    verdelen 
doenmael    toen 
doleeren     zich beklagen, onzeker zijn 
dou(v)agiere    adellijke weduwe 
drost     hoogste heerlijke ambtenaar, belast met bestuur en rechtspraak 
duck; duckmalig    dikwijls; veelvuldig 
duplijcque antwoord in tweede termijn 
 

Ea attenta    in afwachting hiervan 
ea habita    zodra, indien hij deze ontvangen heeft 
ea praevia    ? over dit voorgaande 
ea salva     onder dit voorbehoud 
eentsamptlick    gezamenlijk, gemeenschappelijk 
ehe, eheman, eheluiden   huwelijk, echtgenoot, echtgenoten 



eintschap hebben ? aan het einde komen 
elucidatie    verheldering 
eodem     in dezelfde (toestand); op dezelfde (dag) 
eo salvo     onder dit voorbehoud 
erachten     beschouwen 
erbieden     zich beschikbaar stellen, zich houden, zich gedragen 
ergaen     geschieden 
erholden     verkrijgen, ontvangen 
erleggen     neerleggen 
ex actis (incompletis)   uit de (onvolledige) akten 
ex adverso    van de zijde van de tegenpartij 
exceptie verweerschrift, protest, uitzondering, verzet (moet bij eerste antwoord 

ingediend) 
exceptio illegitimationis   tegenwerping van onwettelijkheid 
exceptio inqualificationis   tegenwerping van niet gequalificeerd zijn 
exceptionschrift    schriftelijk verzet 
exceptie transactionis   verzet tegen willige scheiding 
exceptivis, in    in verzet 
excipient    tegenwerper 
ex duplici capite uit dubbelen hoofde 
ex ea habita    na ontvangst hiervan 
exequeren    gelijkmaken, effenen, bijhoren, vervolgen, volbrengen  
exhibitio, exhiberen verzoekschrift, openbaarmaking; openbaar maken, tonen, óverleggen 
ex lege diffamari    ? op grond van de wettelijke bekendmakingsplicht 
ex officio    ambtshalve, in zijn functie van .. 
expelleren    uitzetten, verwijderen 
expenses    uitgaven 
expireren    aflopen, eindigen 
ex post     sindsdien, naderhand 
expres;  expresseren   nadrukkelijk; aanduiden, benadrukken 
exprimeren    uitdrukken, duidelijk uitspreken 
ex primo matrimonio   uit eerste huwelijk 
exspecteren verwachten    
ex tempore direct, een tijd lang, onvoorbereid, voor de vuist weg 
extractum    uittreksel 
extraditie; extraderen   overhandiging, uitgave; overhandigen 
extrajudicialiter    buiten-gerechtelijk 
 

Faute     gebrek, gemis, onvolkomenheid 
fiat (publicatio; quod petitur)  (de publicatie; het geeiste) mag geschieden, laat het geschieden 
fiat quod petitur    het gevraagde wordt toegestaan 
fijne, fine    doel 
fiscus     kas(beheerder), schatkist 
 

Gastrecht    recht voor vreemden; kort recht 
geadjudiceerde judicaet   toegewezen vonnis 
geboorlijck    behoorlijk 
gebuit     geruild, verkwanseld, buitgemaakt 
gelaeven    beloven 
gelijckewel    evenzeer, even goed; evenwel 
gelijckvallig; gelijckvals   op dezelfde wijze; eveneens, idem 
gekoft     gekocht 
generalis    algemeen 
genieten     in zijn macht krijgen, verkrijgen, gedaan krijgen 
gerechtichheid    ook: rechten, bevoegdheden 
gerede (en ongerede)   onbeschadigde (en beschadigde) 
gerequireerde    verweerder 
gesei     zaaigoed 
gesinnen    verlangen 
gestalt     ook: gesteld 
gestendich; gestendigen   bestendig, volhardend; bestendigen 



geweldiger provoost, politiebeambte bij leger, (gerechtelijk ambtenaar) 
gewijsde vonnis, waartegen niet kan worden opgekomen 
gicht     rechterlijke verklaring 
goeden     bevoordelen, een inkomen hebben 
goetlijck     deugdelijk, geschikt 
grav(i)eren    achteruitgaan, benadelen 
gravamen, gravamina   bezwaar, bezwaren 
 

Habita (prius, eorum) copia  (na) het (eerder, van hun) ontvangen van de copie 
haest, soo    zodra 
halfscheit    helft 
hant ook: (gerechtelijk) vertegenwoordiger, plaatsvervanger 
hant, halm en monde waarschijnlijk standaarduitdrukking van afstand doen:  

hand en mond voor het doen van een plechtige eed, door het wegwerpen 
van de halm werd plechtig afstand gedaan van een goed. 

hanttastinge    handdruk, handslag 
heerkomend    afkomstig van 
heister     boomstam, heester 
hergewaedt    uitkering van leenman aan leenheer, wanneer een nieuwe leenvolger  

optreedt 
hoc praevio    nadat dit gebeurd is, nadat dit voorafgegaan is 
hoc salvo    met dit voorbehoud 
hoc tempore    op dit moment 
holtvrede    afkoop van straf door levering van hout 
hordel     zie: ordel 
huiden     heden 
huurscedul    huurakte 
 

Idemque stipulato   ? en tevens met belofte 
idoneam cautionem   voldoende waarborg, deugdelijke waarborg 
iis habitis    zodra, indien hij deze heeft 
ijae     ja, zelfs 
immers     ook: ooit, vooral, toch 
immissie     in bezitstelling, toewijzing van rechtswege 
immobel; immobilium possessor  onroerend; bezitter van onroerend goed 
impetreren    met aandrang afsmeken, verlangen 
implement    volledigmaking 
imponeren    opleggen 
imputeren    ten laste leggen, aantijgen 
inbedingen voor rechtbank brengen, bepleiten, vragen van vonnis 
inbeuren     ontvangen, innen 
in causa (simplici)   inzake, in het (eenvoudige) proces, 
in continenti    ? voortdurend 
indeterminate    onbepaalde 
indiligentie    onzorgvuldigheid, achteloosheid 
inductie     invoering, afleiding 
in eventum    ? in voortkomend geval, in het vervolg 
in exceptivis    in verzet 
in executivis    ? in gerechtelijke dwang 
in forma (debita, authentica, solemne) in (vereiste, oorspronkelijke, plechtige) vorm 
infringeren    breken 
in hac causa    in deze zaak 
inhaereren    verbonden zijn met, vasthouden, zich vastklemmen aan 
inhaeret prioribus    houdt vast aan het voorgaande 
inholts     naar de inhoud 
in infinitum    tot in het oneindige 
in initio litis    bij aanvang van het proces 
in judicio     bij het rechtsproces 
injurie     onrecht 
inleiding     iemand gerechtelijk van iets in bezit stellen 
in loco     plaatsvervangend, ter plaatse 



in mora (contumaciae)   in gebreke (door weerspannigheid) 
in non quadruplicando   door niet te reageren in vierde termijn 
in passibus utilibus   ? in handige stappen 
in pleno judicio    voor de voltallige rechtbank 
in priora causa    in een eerdere zaak 
in puncto (expensarum, liquidationis,  inzake, op het punt van (uitgaven, betaling, terugbetaling van het 

condictionis indebiti, arresti) onverschuldigd betaalde geld, het rechtsbesluit) 
in quantum    in hoeverre 
insaet     inleg 
inschicken    inbrengen, insturen 
in scriptis    geschreven 
insegel     klein zegel 
inseparaet    ondeelbaar, onscheidbaar 
insereren    invoegen, inzetten 
insinuatie;insinueren   aanzegging; gerechtelijk bekendmaken, betekenen 
insisteren    volharden 
in specie    in het bijzonder, met name 
inspieringe    tegenwerking, belemmering (N.B. bespiering = verhindering) 
instanter     met aandrang 
instantelijck    direct 
instantie     eis 
instantissime    zo snel mogelijk 
in statu quo jacet    in de staat waarin het zich bevindt 
institueren    onderwijzen, inzetten, instellen 
institutus    vastgesteld 
in superfluum    ten overvloede 
in tempore    op tijd 
intendit     eisschrift 
interdiceren    verbieden 
interesse    geldgewin, rente 
interlocutoir    tussenvonnis 
in termino destinato, praefixo  op de vastgestelde datum 
interpellatie    ondervraging, tussengestelde vraag 
interponeren    tussenplaatsen 
interrogatoriën    vraagstukken om te beantwoorden 
intervenient    tussenpersoon, die voor iemand 't proces voert 
intimatio     aanzegging,  gerechtelijke aankondiging 
intituleren    benoemen 
intra octiduum    binnen acht dagen 
intra quatriduum    binnen vier dagen 
intra terminum    binnen de termijn 
invalida     zwak, ongeldig 
in verbis     in woorden 
ipso jure     van rechtswegen 
iteratief     herhaald 
itsig     huidig 
iuramentum    eed 
iure haereditario    door erfrecht 
 

Jacobi     25 juli 
jactiteeren    ? heen en weer werpen 
jegendeels    tegen de zaak gaande, van tegenpartij 
jovis     donderdag 
judicaet     vonnis 
judicialiter    gerechtelijk 
judicii decretum    rechterlijke uitspraak 
junchst     onlangs 
jura     recht 
juratoire cautie    borgtocht en belofte bij ede 
juravit actor    hij heeft de eed afgelegd 
justificeren; justificatie   rechtvaardigen; rechtvaardiging 
 



Keerssebrant gewoonte, waarbij uitsluitend geboden mocht worden zolang het stompje 
kaars brandde 

kennelijcken bekendmaken 
koet     daglonershuisje (n. D.: kate) 
koijweide    koeweide 
koopcedul    koopbrief 
korentiende    belasting in graan 
kraft     kracht, krachtens 
kromstaffe    (teken van waardigheid van) bisschop of abt 
 

Laederen    schaden, benadelen 
lantschap    gewest, provincie 
lauderen     prijzen 
leisten     presteren 
libelleren    omschrijven van eis 
libereren     vrijwaren, verlossen, vrijmaken 
lichtelijk     gemakkelijk; waarschijnlijk 
lichten     ophalen  
liquidatie    afrekening, vereffening 
lis, litis, litem, lites   proces 
litigant     strijdende, procesvoerende 
loco (cautionis)    in plaats van (borg) 
loose, loese    lossing van pand of recht daartoe, aflossing 
luit     volgens 
lunae     maandag(s) 
 

Machscheijt    boedelscheiding 
martis     dinsdag(s) 
martius, martii    maart 
matteren    verzwakken, uitputten 
me(i)n(c)tioneren    noemen 
mercurij     woensdag(s) 
merita causae    verdiensten van de zaak 
Michaelis    29 september 
min     minder 
minute     concept (brief, akte) 
mobile goederen    roerende goederen 
modo violento    op schendende wijze 
molder     maat voor gemalen graan 
mombaer    zaakgelastigde 
mora     vertraging 
more solito    naar gewoonte 
moris et styli    volgens gewoonte en stijl 
 

Naedemael    nadat 
naeste, ten    binnenkort, eerstvolgend 
naestkomentlich    aanstaande 
naestleden    jongstleden, laatstleden 
narraten     verhaaltjes 
nil debite    niet(s) schuldig 
nimis praemature    veel te vroeg 
nomine (proprio, rei, aviae suae) uit naam van (hemzelf, de zaak, zijn grootmoeder) 
non comparentis    niet verschenen 
nootdruft    behoefte, probleem 
notarius publicus    openbaar notaris 
notorie     notoir, algemeen bekend 
nova(m) citatio(nem)   een nieuwe oproep 
novatie     schuldvernieuwing 
novus terminus, novum terminum  een nieuwe datum 
nugeren     beuzelen 



nullitas, nulliteit    ongeldigheid 
 

Objiceren    tegenwerpen 
oblatie     aanbieding, opdracht 
obligatie     verplichting, schuldverklaring 
obtineren; obtinuit   verkrijgen; heeft dit verkregen, wordt toegewezen 
obtruderen    opwerpen, opdringen 
occupatie    bezigheid 
ofmaelig     ? herhaald 
omni die     op elke dag 
omni meliori modo   met elk mogelijk middel 
onangesien    buiten beschouwing gelaten 
onbestendich    ongeldig, niet van kracht 
onderhebber    iemand onder wie iets berust, beheerder 
onderstaen    ondernemen, beproeven 
ondervaagd     ondervoogd, hulp van de plaatselijke voogd 
ongeweerd    ongemachtigd 
onmundig    minderjarig 
opbaedinge; opbaeden   opeising; opeisen 
opentholt    oponthoud 
opponeren    tegenstrijden, tegenwerpingen maken 
ordel; ordeldrager vonnis, oordeel; hij die het vonnis in een geding voorstelt 
ordineeren ordenen, opmaken (stuk), verordenen, aanstellen 
overich(h)eit    gezag, overheid 
overlanchen    aangeven, aanreiken 
overmalich    herhaald 
 

Pandtsterckinge    bekrachtiging van pand 
pandtkeringe    verzet tegen gerechtelijke panding 
parate executie recht om onderhavige goederen zonder tussenkomst van rechter te 

mogen verkopen 
pareren     ? overeenkomen, gelijk zijn 
paritie     overeenkomst, gehoorzaamheid 
patienteren    geduld hebben met 
peindinghe    pandgeving 
per decretum    bij vonnis 
peremptorie    uiteindelijke, beslissende 
per extractum (protocolli)   door uittreksel (van het protocol)  
per generalia    ?in het algemeen, in algemeenheden 
per omnia(m)    over alles 
perpetreren    bedrijven 
persisteren    volhouden, vasthouden aan 
per viam executivam   door middel van executie 
per voeghtetum loci   via de plaatselijke voogdschap 
petendo (submissionem, ut supra)  met verzoek, eisend (onderwerping, zoals boven) 
petit; petitum (petitie)   verzoekt, eist; verzoek 
pitschaft     zegel 
plaijdojeren    pleidooi houden 
poene     straf 
possessie; possessor; possideren  bezit; bezitter; bezitten 
post causam conclusam   na beeindiging van het proces 
post ferias (messium, paschales)  na de (oogst, Paas)feesten 
post insinuationem   na dagvaarding 
post sententiam    na uitspraak van het vonnis 
praebst(inne) rechterlijk ambtenaar; kerkelijk hoofd van een kapittel 
praefixie; praefigeren   vasthechting, vaststelling; vasthechten, vaststellen 
praejuditie    nadeel, vooroordeel 
praepostere    verward, verkeerd, in omgekeerde volgorde 
praescriberen;praescriptie   voorschrijven, bevelen, verjaren; bevel, verjaring, voorschrift 
(non) praestantis    (niet) betalend 
praetendent; praetenderen  eiser; eisen, vorderen, voorwenden 



praetens     aanmatigend 
praetensie    vordering, aanspraak 
praevia (generali) contradictione  met (algemene) tegenspraak op het voorgaande 
prestkomentlich    aankomend, aanstaand 
primi anni    van het eerste jaar 
primo die    ? eerdaags, direct (lett. op de eerste dag) 
principael    opdrachtgever 
priora, prioribus als voren, d.w.z. verwees naar zijn vorige uitspraak 
priseren     waarderen, schatten 
probationschrift    schriftelijk bewijsstuk 
proces     ook: de processtukken 
proclama    oproep voor het gerecht 
proclamatus (non comparuit)  de gedaagde (is niet verschenen) 
pro conclusa    voor het oordeel, ter afsluiting 
pro confesso    als bewezen 
procreatie; procreren   voortteling, voortplanting; voortplanten, verwekken 
pro expensis    voor de (gerechts)kosten 
pro gratia, per gratiam   zonder grond, onverplicht 
pro judicatis et litium expensis  voor de gerechts- en proceskosten 
pro litium expensis, damnis, interesse voor de proceskosten, boete, rente 
prolixiteit    wijdlopigheid, traagheid 
pronuntieren    (vonnis) uitspreken 
propositie; proponeren   voorstel; voorstellen, voorhouden 
pro primo    in eerste aanleg 
pro qualitate (debiti)   voor de hoedanigheid (van schuld) 
pro quota    naar verhouding 
prosequeren    vervolgen, bejegenen 
protestationschrift   schriftelijk bezwaar  
protraheren    voortslepen, traineren 
pro ut jacent (jacet) zoals zij nu voorliggen (voorligt), d.w.z. zonder wijzigingen 
provisie (bij ~)    voorraad (vooreerst) 
provisoor    toezichthouder, bestuurslid 
purge; purgeren zuivering, aan rechter onderworpen zaak; schuld zuiveren 
     

Quadrupliicque; quadrupliceren  antwoord in vierde instantie; antwoorden in vierde termijn 
quaecunque alia    al het andere 
quam     zo ... mogelijk; zoals 
qua praevia    ? van hetgeen voorafging 
quatriduum    tijd van vier dagen 
quid eo salvo    hetgeen met dit voorbehoud 
quiteren     kwijtschelden, kwitantie geven 
quocunque    ergens heen, in elke richting 
quod ita     hetgeen zo is 
quod notandum    wat opgemerkt moet worden 
quod petitur    wat gevraagd wordt 
quod testor    waarvan getuige 
quo praevio    ? van hetgeen voorafging 
 
quo relat     ? voor wat het meedeelt 
quo relatio    ? waarvan verslag,  ? waarvan akte 
 

Ratificatie; ratificeren   bekrachtiging; bekrachtigen 
reassumptie    heropening, opnieuw aannemen 
reces(sus) raadsbesluit, uitstel, schikking, overeenkomst 
rechtlijck op behoorlijke wijze, overeenkomstig het recht 
reçusciteren    vernieuwen, opwekken 
redactae litis    van het verkorte?/geschikte?/verkleinde?/teruggevorde? proces 
reeckenboeck    koopmansboek, kasboek 
refunderen    vergelden, opbrengen 
refusie     weigering 
refutatie; refuteren   weerlegging; weerleggen 



regres     verhaal op een ander 
reguarde van, ten    ten aanzien van 
reise     keer 
rejectie     verwerping 
relatie; relateren    rapport, verslag, toespraak; mededelen 
relator     degene die de zaak aan de orde stelt 
releveren    bevrijden, verlichten 
reliqua     overblijfsels, schuldrest 
remissie     vermindering, terugverwijzing, overzending 
remonstrant; remonstreren  vertoner, aanwijzer; vertonen 
renuntiatie    afstand doen van 
replica cum annexis repliek met bijlagen 
replijcque antwoord (op aanklacht) in eerste termijn, eerste verweerschrift 
requireren    eisen, verzoeken 
reserveren    voorbehoud maken 
res petita    geëiste zaak, het gevraagde 
respicieren    ? omkijken, rekening houden met 
respiteren    ? uitstel krijgen 
restitutio     herstel, teruggave 
restoir     restant, vergoeding 
resusciteren    vernieuwen, verwekken, opwekken 
retardati processus   van het vertraagde proces 
retarderen    vertragen, ophouden 
retenta copia authentica   met behoud van de oorspronkelijke kopie 
retroacten    oude bijlagen, vorige stukken 
reus     aangeklaagde 
revers     achterzijde, schriftelijke belofte 
re(n)versael    schriftelijke belofte 
revideren    opnieuw bezien 
roer     geweer 
 

Sabbati     zaterdag(s) 
salva actione domini   met voorbehoud van eigendomsrecht 
salva pr(a)estatione   met voorbehoud van volvoering 
salva (interposita) protestatione  met voorbehoud van (tussengeplaatst) schriftelijk bezwaar 
salvis     behoudens, met voorbehoud 
salvis calculis met voorbehoud betreffende de berekening 
salvis praedictis    met voorbehoud van hetgeen eerder gezegd is 
salvis prioribus    met behoud van hetgeen eerder gesteld is 
salvis quibuscunque   met alle mogelijke voorbehoud 
salvis retroactis    met behoud van vorige akten 
salvis ulterioribus    met voorbehoud van al het verdere, het overige 
sampt (en sonders)   gezamenlijk (of apart) 
satisfactie    genoegdoening 
satrapa     drost 
schicken     zenden 
sc(h)impig; sc(h)imp   smadelijk, beledigend; smaad 
schijn; schijn en bescheit   duidelijk; wettelijk en overtuigend bewijs 
secundi anni    van het tweede jaar 
secundum    tweede; (ook) met hulp van, volgens  
secundum retroacta   volgens vroegere akten 
sed (non comparuit)   maar (hij is niet verschenen) 
sedente judicio    voor de zittende rechter 
segreabel    scheidbaar 
sententie    vonnis 
si ita     indien dat zo is 
similiter     evenzo 
simulaat     gehuicheld 
sine tempore    punctueel 
si nihil actum    indien er niets gedaan is/wordt 
sinnen     verlangen 
sin secus    maar zo niet, dan .. 



sint Jacobus    25 juli 
sint Johannes    26 juni 
sint Michael    29 september 
si quid actum    indien er iets gedaan is 
sisteren     in rechte stellen; iemand doen komen 
slu(ij)nig     snel 
solemnissime    zeer plechtig 
solis     zondag(s) 
solutum     betaling, voldoening 
sommatie    aanmaning, eis 
sonder     ook: maar 
sorteren     uitzonderen 
sourmaet    slecht, droog stuk grond 
sportelgelder    (gerechts) leges 
stadtholder    plaatsvervanger 
statueren    vaststellen, instellen 
stede     in plaats van 
stipulato     met toezegging 
stoiten, stuiten    tegenhouden 
stricti juris     met het strengste recht 
sub hac conditione   onder deze voorwaarde 
subhastatie verkoop (bij veiling) 
submitteren    het overgeven (aan een oordeel), als onderpand inbrengen 
submissie    onderwerping, zijn standpunt opgeven 
sub poena op straffe van 
sub- en obreptief onderkropen, op kwalijke wijze de waarheid geweld aangedaan 
sub spe concordiae met hoop op eendracht 
subsisteren bijstaan, helpen 
subterfugia uitvlucht, ontvluchting 
succumbantie verlies in hoger beroep 
sunsten     anders, verder 
super (hoc) puncto   boven (dit) punt van ... 
supersederen    nalaten, achterwege laten 
suppleren     (aan)vullen, vervullen 
suppliant    smekeling, eiser 
surcheance, surcheantie   een vonnis voor zekere tijd opschorten 
suspenderen    opschorten, uitstellen  
sustineren    staande houden, verdragen 
 

Tamquam (praeparitorita)   evenals (voorbereiding) 
taxe     beoordeling, inschatting, waardering 
telg     tak 
temerair; temerarie schendend, vermetel, roekeloos; roekeloosheid 
temere     te meer 
tempore collationis   op het moment van vergelijking 
tempus     tijd 
tenoor, teneur    inhoud, eigendomsrecht 
tergiversatie    uitstel, tegenstribbeling 
terminus (ablegandi, agendi, citationis) dag (van wegzending, van handelen, van oproep) 
terminus ad conferendum   dag van bijeenbrengen, bijeenkomen 
terminus ad diminuendum   dag van schuldvermindering, van betaling 
terminus ad distrahendum   dag van scheiding 
terminus collationandi   dag van vergelijking 
terminus distractionis mobilium  dag van weghalen van roerende goederen 
terminus mundandi   ? dag van afhandeling (lett. reiniging) 
terminus solvendi    dag van betaling 
teste protocollo    volgens het protocol 
tiende     belasting, nl. 10 procent 
timmeragie    gebouw, getimmerte 
tracteren    handelen, onthalen 
triduum     tijd van drie dagen 
triplijcque    antwoord in derde termijn 



turberen     beroeren, weren 
 

Una cum interesse   tezamen met rente 
urgeren     aandringen 
usantie     gebruik 
usque conscriptis    ? uitgaande van het ingeschrevene (usque = van .. af, tot aan) 
ususfructus    vruchtgebruik 
utiliter     met goed gevolg, nuttig, nodig 
uti(n)quam    hoe dan ook 
uutlechen    besteden, uitgeven, betalen 
 

Vaagd, vaagt    (land)voogd, ook: voocht 
vaendrager    vaandrig 
valideren    gelden 
veerdich     gereed, klaar 
vel (interim)    of (tussentijds) 
vellich holden    in het ongelijk stellen 
vel quasi    tenminste als het ware, figuurlijk 
veneris     vrijdag(s) 
verandersaten    veranderen 
verbant; verbinden   onderpand; als zekerheid geven 
verbotenus    letterlijk 
verkoft     verkocht 
verlijen     verklaren, in rechte erkennen, belenen 
vermoge (relatie)    volgens (rapport, verslag) 
vernemen    verhoren 
verobligeren    tot verplichting maken 
verpondinge belasting op onroerend goed; schatting van het vermogen in onroerend 

goed in geld 
versetten    verpanden, als onderpand geven 
verschooten bezwaard met 'schot' (belasting als landrente schuldig); ook: 

voorgeschoten 
verschot; verschieten voorschot; voorschieten 
verspuren ? (D) bespeuren, gevoelen 
versteck     afwezigheid 
versteecken holden   verstoken blijven 
vervaeren    overgaan tot, doen gebeuren 
vervatten    opvatten 
verwillekeuren    door rechtbank vaststellen 
verwin; verwinnen   toewijzing bij executie; toewijzen bij executie 
vestenis     bevestiging 
vidua(m)     weduwe 
vierdendeel    kwart, kwartaal 
vilipendentie    geringschatting 
visie     inzage 
vlijtich     vlijtig, ook: met spoed 
voocht, voogt    (land)voogd 
voorbaedinge    uitnodiging 
voorlenchst    onlangs, allang 
voornemen    besluiten 
voorstand    verdediging 
vorder(s)    verder, ook: voorste 
vrien     bevrijden 
vruchten     opbrengsten, inkomsten 
vunden     vondsten 
 

Wederloose inlossing, hernieuwde aflossing 
weerpenninck zoengeld voor familie, als boete bij manslag; smartengeld 
wette, weete    het weten, het in kennis stellen 
wetten     vonnissen 
wetwe, wedwe    weduwe 



wijder(s)     verder 
willekeur     verklaring, besluit 



Personen - , plaats – en veldnamenregister bij Oud Rechterlijk Archief Bredevoort, 1665 
 

Aalten 
- Berent ten Have,   lakenkoper    zie Have 
-    kerkmeesters    8R, 24R, 37V, 53R, 77R, 97R, 113R 
-    landgericht   86V, 106V, 122V 
- Engelbert van Dieren huis van  weduwe van ~  zie Dieren 
- Locken, weduwe van goederen en hoven van ~  zie Locken 
- overig       121R, 140V, 141R 
Abbinck, Johan,    rechter te Vreden   64V, 82V 
Adolph, Mechteld       73R 
Aelberts,  
- Jan Fickx genant  ~     zie Fickx 
- Lambert,   burger te Doetinchem  22R, 64V  
Aenholt        zie Anholt 
Aelten,         zie Aalten 
Aelterdinck, schulte  scholten    121V 
Aelterpoorte       zie Bredevoort 
Ahlers,     goed    93R 
Alersstede   goed    25V, 124R 
Aloffs, Hermen       107R 
Alten        zie Aalten 
Alvende,    stuk land   46V 
Amelunxen, Derck   meester (chirurgijn)  56V 
Anholt        97V 
Ansinck, Lambert       94R, 111R 
Arents, Hen(d)rick  hoefsmid   10R, 36R, 53V, 94V 
Arentsen, Hen(d)rick      zie Arents 
Arnheim        zie Arnhem 
Arnhem 
- Koningsstraat      2R, 2V 
-    stadgerichte    2R 
Asbeeck        zie Asbeecke 
Asbeecke, Jr. Joost Henrick van,  heer ten Dravenhorst     3R, 15V-16R, 27R-27V, 43V, 59V 
 

Backer, Fred(e)rick,   (ex)-overste van koning van  2V, 5V, 18V, 60R-61V, 91R-91V, 110R,  
Zweden    140R 

Baerdenborch, Coenraet Carel van, burger van Emmerik  3R 
Basten        zie Basten, van 
Basten, van 
- Frerick        67V (doorgehaald) 
- Gothefrerick, Godtfredrich, Godefrid(t) Frederick  50R, 129R, 138V, 143R 
- Hen(d)rick    zwager van Dr. Roller  7V, 22V, 38R, 52R, 76V, 98R, 112V, 128R 
    echtgen. van Johanna Locken 
    broer van Michael 
- Henrick, Dr.  overleden vader van Hendrick 128R, 129R 
- Hermen (Harmen)   ordeldrager, keurnoot  17V, 26V, 32V-35V, 46V, 49V, 60R, 64R,  

gerichtsdienaar, voogd  67R, 84R, 85R, 87R, 89V, 93V, 95R, 103V, 
110R, 118R, 120R, 124R, 127V, 129R,138V, 
139V 

- Michael, Dr.  broer van Henrick jr.   128V-129R 
- Susanna Gemerts vrouw van Godefridt  143R 
Beckers, Jan       46V 
Beerninck, Tonnis,   Ratum    12V, 14V, 27R, 29R, 43R, 72R 
Bemers, Geert       68V-69R 
Bengevoort, Jan ten      14V, 22V, 24V, 27R 
Benninck,    goed    25V, 93R, 124R 
Bent?, Margrieta       73R 
Bentinck, Bernherdt (Bernhard), heer tot Diepenheim,   6V-7R, 125R 
     praebst van Deventer   
Berninck, Tonnis       zie Beerninck 



Bessinck, 
- Jan       127R 
- Jan    huisvrouw en erven van  84V, 87R 
Bijvanck, Jan       zie Bijvanck, ten 
Bijvanck, ten  
- Geert     wonende op ’t Bijvanck   14R, 26V, 45R 

(zie ook Lemnesch) 
- Jan       126V  
Blankenkoet, Jan Roosen   bouman op ~   zie Roosen 
Bloemeries, Jan       15R, 31R 
Bocholt 
-    gasthuismeesters    8V, 24V, 38R, 51V, 96R, 112R 
- overig       40V-41R, 73V     
Boeckholt        zie Bocholt 
Boeinck        56V 
Boelant,  
- Derck       1V, 118V-119R 
- Henrick       1V 
Boeninckhoff, Hendersken Sonderloe, weduwe van Berent ten ~ zie Borninckhoff 
Boesinck       56V 
Boevelt, Derck te       83V 
Boijenck, Jan       78R 
Bolhuis, Rotger       42V 
Bongaertz       zie Bongers 
Bongers, A(e)lbert      40R, 53V, 96R 
Borch,  
- Fenne       101V 
- Teube (Toebe) ter     16V, 58R 
Borcherst, N.       8R 
Borcken        zie Borken 
Borgh, ter       zie Borch 
Borken,     bourhoff voor ~   17 R 
Borninckhaeve       zie Borninckhoff 
Borninckhoff,  
- wijlen Scholte Berent Sevinck genant ~   zie hieronder bij Hendersken Sonderloo 
    scholte 
- Hendersken Sonderloo,  weduwe van Berent ten ~  9V-10R, 18R, 23V, 40V, 51R, 53V, 76R,  

94R, 95R, 113R, 139R 
- Schulte J(oh)an  ten (toe)  scholte,    10R, 23V, 40V, 53V, 76R, 95R, 98V,  

kleinzoon van Berent   113R 
Bossche, Tonnis ten      93V, 109V, 140R 
Brantz, Alegunda Pauw,    weduwe ~   66V 
Bras(s)    goed    zie Derxen 
Brasstede   goed    zie Derxen 
Bredebosch    veldnaam in Ratum  zie Ratum 
Bredevoort  
- Aelter poorte,   hof gelegen voor de  85R 
- Aelterpoorte,  weide bij    121R 
- Hans Henrick Coenen,  scherprechter   zie Coenen 
- Jan Corts  huis van    zie Corts 
- Casper Evers  keurnoot    zie Evers 
- Gijsenkamp      142R 
- van der Lawick  gouverneur   zie Lawick 
- van der Lawick  drost en richter   zie Lawick 
-    hof      60R 
- Misterpoorte,   hof bij ~  gelegen   zie Snoeienbosch, Jan 
    kamp van Wilhelm Hertlieff bij ~ 123V 
    gaarde voor de ~   124R 
    nieuwe boerderij buiten   133R 
    kamp van Geert Wesselinck bij ~ 141V 
- Osseweide  stadsweide   50R 
- Jan Planten,   rechter te Hengelo op hof te ~ zie Planten 



- Raesveldt  hoff van weduwe    zie Raesveldt 
- Ripperda,  drost en richter   zie Ripperda 
- Theben   hof van Dr. Theben te ~  87R 
- Geert Wesselinck  huis van    zie Wesselinck 
- overig       84V, 87R , 126R 
Bremer, Geesken Kuipers,  weduwe van Arent ~  25R, 38R, 106V, 111V 
Bremmekamp, Geesken      zie Bremer 
Bremmerkamp, Geesken      zie Bremer 
Bressi, Raphael       60V 
Bressij, Raphael       zie Bressi 
Brethouwer,  
- Derck,    keurnoot    7R-10V, 18R-25V, 35V– 41R, 75V–77V,  

94R-98V, 111R-113V 
- Mechtelt,   weduwe Engelbert van Dieren, zie Dieren 
    moeder van Wessel Nachtegael  
Brethouwers, Mechtelt      zie Brethouwer 
Brincke, ten 
- Derck       119R 
- Gerhard   weduwe van ~   111R  
- Wilhelm       3V 
- zonder voornaam      118V 
Brincker veldt   stuk land   zie Dinxperlo 
Brinckers, Berent       111V 
Broeck, ten       zie Broecke 
Broecke, ten 
- Aelbert    man van Marrie   11R, 30V, 69R, 81V, 99R 
- Hen(d)rick       5R-5V, 8R, 21R, 24R, 32V, 34V, 37V, 48R,  

50R, 53R, 66V, 75R-75V, 77R, 92V-93R, 97R-
97V, 108R, 109R, 113R-113V 

- Ma(r)rie    vrouw van Aelbert  11R-11V, 30V, 43R, 69R, 81V, 99R, 116V 
Broecken, ten       zie Broecke 
Broeckx, Wilhelm       112V 
Broens, Jan       zie Bruins  
Broerinck, Warner      4R 
Bronckhorst,  
- Henriette Cremers vrouw van Theodorus  121R 
- Theodorus,   keurnoot, landschrijver  16V-17V, 41V–50V, 86V-87R, 111R, 117V- 

121R, 123V-124R, 128V 
- Theodorus,   niet als keurnoot   87R, 101V, 120V-121R, 122V 
- zonder voornaam  landschrijver   59V, 86V, 136R 
Bruins, Jan       40R, 53V, 96R 
Bruinsinck, Jan       zie Brunsinck 
Bruissen, Theodora      86R 
Brunsinck, Jan       9R, 23V, 38V 
Brussen, Wessel       73R 
Buerse        zie Buurse 
Bus, Tonnis ten       zie Bossche 
Busche, Tonnis ten      zie Bossche 
Buseman,    weduwe van geweldiger Jan ~ 93V, 109V, 140R 
Buurse    heer van  ~ in Meddo  zie Ripperda 
 

Caalwaegen, Poul      zie Kolwagen 
Caeten        zie Kotten 
Caets, Sweer       142R 
Camphuiss, Henrick      zie Kamphuis 
Capitularen van Vreden      zie Vreden 
Cathen        zie Kotten 
Claerinchs gerichte  gerichte    zie ‘s Heerenberg 
Clanderman, Dierck Hoickinck  goed    zie Hoickinck 
Cleefs,     daler    1V, 22V, 38V 
Cloeck, erfgenamen van Peter ~,  gewezen keurnoot  108R 
Clos,  



- Jan       86V 
- Wilhelm       46V 
Closen, Jan       zie Clos 
Clunder, Jan       85R 
Cock,  
- Hermen       56V 
- genannt Wenninck, Geert (Gerrit)    42V, 55V, 70V, 78V, 101V, 114R 
Cocks, Geert       zie Cock 
Coenen,  
- Arnold (Arnolt, Aernoldt)     29R, 102V 
- Johan Hermsen,  zoon van Hans Henrick  104V 
- wijlen Hans Henrick,  scherprechter   104V 
- Margaretha Jansen weduwe van Coenen  104V 
Coeninck, Jan       zie Koninck 
Coessinck, Hendrick  schoonzoon van Hendr. Mentinck 88V 
Cohuis, Johan Bitter  amptman gravin v. Manderscheid 
    en capitularen van Vreden  123R 
Colwagen  
- Gerritjen       zie Kolwagen 
- Paul       zie Kolwagen 
Coolwagen, Paul       zie Kolwagen 
Corten, Gisella       zie Korten 
Corts, Jan       32R 
Cotten        zie Kotten 
Cox genannt Wenninck, Geert     zie Cock  
Craen, Jan       zie Cranen 
Craenen, Jan       zie Cranen 
Cramers, Jenneken      46R 
Cranen, Jan 12V, 29V, 41V, 54V, 69R, 81R-81V, 117R-

117V  
Cremer, Wilhelm,   apotheker te Deventer  10V 
Cremers, Henriette  vrouw van Theodorus Bronckhorst zie Bronckhorst 
Crock, Wilhelm,    voogd, als keurnoot  51R-54V 
Croesen, Anna,    weduwe van Jan Volmer  zie Volmer 
Crusen, Anna       zie Volmer 
Cuijpers, Geesken       zie Bremer 
Cuipers, Geesken       zie Bremer 
 

Damkaete,  Mechteld ten      zie Damkotte   
Damkotte, Mechteld ten       26V, 45V, 58V, 61R 
Dammers, 
- Jan       1V, 111V, 118V-119R  
- Wilhelm       142V-143R 
Darpsche veldt       zie Dinxperlo 
Derckxen, Hermen,       zie Derxen 
Derxen, Hermen (Harmen) wonende op Bras(stede)   28V, 45V, 58V 
Derxsen, Hermen       zie Derxen 
Deventer,   
- Wilhelm Cremer   apotheker   zie Cremer 
- heer Bernherdt Bentinck  praebst    zie Bentinck 
Diepenbroeck,  
- J(oh)an Hermen   vrijheer tot ~,  

heer tot Millingen en Empel 5R, 7R, 25V, 93R, 124R 
- Borchert Joost van Welevelt tot den ~   zie Welevelt 
- Joost de Roode van Heeckeren tot ~   zie Roode 
Diepenheim,  
- Bernherdt Bentinck,  heer van ~   zie Bentinck 
Dieren 
-  Mechteld Brethouwer,  weduwe Engelbert van ~,  2V, 18V-19R, 37R, 54R, 60R-60V, 94R,  

moeder van Wessel Nachtegael  111R, 113R, 140V-141R 
Dieterich, Herbert       79R 
Dieters, Herbert       87V 



Dijckman, J(oh)an Reiner  amptman   8R, 24V 
Dijren, Engelbert van      zie Dieren 
Dijrens        zie Dieren 
Dinxperlo 
- Brinckervelt   stuk land   1V, 118V-119R 
- Darpsche velt  stuk land   1V, 118V-119R 
- Derck ten Grootenhuis voogd    zie Grootenhuis 
- Berent Konninck  ondervoogd   zie Konninck 
-    weduwe van de pastoor van 37V 
-    behuizing in   zie Sibers 
- Kruissebre  stuk land   143R 
- Oosterhof      143R 
Doeinck, Henrick       zie Doinck 
Doinck, Hen(d)rick      35V, 76R, 120V 
Doetinchem, Lambert Aelberts,  burger van   zie Aelberts 
Dordrecht,  
-    regeerders en burgemeesters  60V 
- Gerrit der Maeijen,  burger van   zie Maeijen 
Dravenhorst       zie Asbeecke 
Drijhuis,  
-    huis op ~ staande  72R 
- zaliger Jan ten      15R-15V, 72R 
- Griete Oterdinck    weduwe van Jan ten ~  15R-15V, 72R 
Drupper, Wilhelm (Willem)      10R, 36R, 53V-54R, 94V 
Dulmens, Willem       70R, 78V, 80R, 88R, 102R 
Dulmer, Wilhelm       zie Dulmens 
Dulmers, Willem (Wilhelm)      zie Dulmens 
Dunewolt       zie Dunnewolt 
Dunnewijck,  
- Berent Woestenesch ofte     zie Woestenesch 
-    hofgoed    28R 
Dunnewolt, Jacob van ~  jonker, overste wachtmeester 68V, 80R, 101R, 117R 
 

Eckerfelt,        zie Eckervelt 
Eckervelt 
- Berent       65R 
- Gerrit, Garrit      67R, 110V, 137R 
Eeckinck,  
- Essel(e)       39R, 52V, 95R-95V, 118R 
- Teube, Tobe      9V, 17R, 25R, 52V, 95R, 104R, 118R 
- Wessele       10V 
Eelkinck, Henrick       37R, 113R, 140V-141V 
Eerde ten Pleckenpoel, Adriaen van jonker   4V, 19R, 26R, 33V, 43V, 48R, 55R, 66R,  

69V, 74R, 80V–81V, 83V, 89V-90R, 99V, 
100R, 103R, 116V, 121V, 127R-127V, 137V-
138R 

Eerde te Pleeckenpoel, Adriaen van jonker   zie Eerde  
Eerden,      jonker   zie Eerde 
Elckinck, Henrick       zie Eelckinck 
Elferdinck, 
- Henrick       70R, 78V, 88R, 102R 
- Jan       70R, 80R, 102R 
- Teune       70R 
Elferinck        zie Elferdinck  
Elfferdinck       zie Elferdinck 
Elffrinch genaamd Schepers, Wessel    3R 
Elfrinch genaamd Schepers, Wessel    zie Elffrinch 
Elkinck, Henrick       zie Eelkinck 
Els     boerderij    zie Michelbrinck 
Elsen, Geesken ten,   weduwe van Warner Tenckinck zie Tenckinck 
Elverdinck       zie Elferdinck 
Elverfelt        zie Elvervelt 



Elverveldt       zie Elvervelt 
Elvervelt,  
- Hen(d)rick (van),  volmachticher   54R-54V, 72V-73R, 101V 
- Henrick, Henricus keurnoot    65V, 72R-72V 
Embrich        zie Emmerik 
Emmerik       3R 
Empel,  
- heer ter (van der) jonker     9R, 23V-24R, 37R-37V, 77R, 96V 
- Johan Hermen   vrijheer      zie Diepenbroeck   
Eppinck, Wilhelm genant Rosier     8V, 25R, 40V-41R, 76R, 98R, 113R 
Evers 
- Casper    keurnoot    1V-7R, 17R-22R, 25V, 32R–35V, 59V– 

61R, 62V- 65R, 66R–67V, 71R–71V, 72V, 
73V–75V, 77V, 78R, 82R–86R, 87R-93V, 98V, 
103R-110V, 113V, 117V-123V, 124V-143R 

- Casper   niet als keurnoot   84R 
- Erick,    keurnoot, ordeldrager  7R-10V, 18R, 35V-41R, 61V–62R, 94R-98V 
- Erick    als partij    8R, 24V 
- Jacob       67V (doorgehaald), 85V, 89V, 110V 
Evert, Caspar       zie Evers 
Everts        zie Evers 
 

Foiert, Hr. Dr. Anthonij      2R 
Forel, Willem van       60V 
Fickx genant Aelberts, Jan      46R 
Frenck, Georch,    kapitein en commandeur Groenlo 6R, 29V-30R, 55R, 69V, 124V 
 

Gantvoort, Jan ten      52R, 122R 
Garritzen, Ewolt       67R 
Garverdinck, Harmen      zie Gerverdinck 
Gasthuijsmeesteren tot Boeckholt     zie Bocholt 
Geerdes, Gerrit (Geert)      57V, 102V-103R, 115V 
Gelderlant,    hof van    2R-2V, 6V, 18V, 60R, 61V, 63R, 72V, 83V,  

97V, 132V-133R 
Geldermalsum, Georch van der Lawick, heer van   zie Lawick 
Gellinck, Henrick       28R, 55R, 72R-72V, 99R, 104R 
Gelre, Jan Kelfken   mombaer van het vorstendom ~ 83V, 138V 
Gemerts, Susanna  vrouw van Godefried van Basten zie Basten 
Gerverdinck, Hermen (Herman, Harmen)    56V, 70V, 72R 
Giesinck        zie Giessinck 
Giessinck, 
- Arent       16V, 27R, 46V, 58V, 70V, 78V, 103R, 115V 
- D(i)erck       122V, 136R-136V 
- Jan       16R, 57R 
Gijsberts, 
- Carst, Karst      79R, 102R 
- Gerrit       15R 
-    weduwe    133R 
- zonder naam      79V 
Gijsbertz       zie Gijsberts 
Gijsenkamp       142V 
Gildehuis, Johan ten      22V 
Gildemeesters van Meddo      zie Meddo 
Goorhuis, te 
- Jan       142R 
- Aeltjen [ ]  echtgenote van Jan  142R 
Graes, Jan van,    provisoor der armen  45V 
Grievinck,  
- Jan,    ondervoocht, gezworene  10V, 36R, 38V, 40R, 60V, 94R, 120V,  

122R 
- Jan   als keurnoot   51R-54V, 61V–62R  



- zaliger Reiner      46R 
Groenewoldt      zie Groenewolt 
Groenewolt, Joost Georch,  obercommissaris   4V-5R, 17V, 19R, 20V, 21V, 33R, 33V, 34V, 

zwager van Dr. Cornelis Smits  47R, 48V, 50V, 59V-60R, 64R, 66R–67R, 
74R-74V, 86V, 89V-90R, 93R, 103V, 105R, 
106R, 107V-108R, 110V, 118R, 120R, 125R-
125V, 138R, 140R 

Groenlo   
- Ludolph Koster   burgemeester en richter  zie Koster 
- Georch Frenck   kapitein en commandeur  zie Frenck 
Groenwolt, Obercommissaris     zie Groenewolt 
Groll        zie Groenlo 
Gronewolt, Obercommissaris     zie Groenewolt 
Groningen       84V 
Gront, Pauwel    inwoner van Nijmegen  60V 
Groohuis       zie Grootenhuis 
Grootenhuis, ten 
- Derck   voogd te Dinxperlo  10V, 23V, 122V 
- erfgenaemen  erven    7V, 9R,23V, 36V 
-    goed    25V, 93R, 124R 
- huisvrouw van Derck  echtgenote   95R 
- weduwe en erfgenaemen weduwe, erven van voogd ~ 7V, 9R, 23V-24R, 37R-37V, 52R, 77R, 96V, 

113V 
Grotenhuis,       zie Grootenhuis 
Gussinclo, Agnies Treb,   weduwe van Evert ten ~  84V-85R, 87R, 127R 
Gussinckloo, van       zie Gussinclo 
 

Haefkes, Jan       zie Haevekes 
Haegen, Derck ten      zie Hagen 
Haertman, Henrick      22V 
Haevekes,  
- Jan       22V 
- zaliger Jan,   moeder der nagelatenen van ~ 85V-86R 
Hage, Derck ten       zie Hagen 
Hagen, Derck ten,   schepen    4R-5R, 19R, 21V-22R, 33R, 35R, 48V-49V, 

66V, 67V, 74R-74V, 89V, 91V, 105R, 138R 
Haghen, ten       zie Hagen 
Hanekrott, Wilhelm Maurits vaandrig    123V-124R 
Harbertz, Geert,       zie Herbers 
Harckinck, Garrit       38V, 53R, 96R 
Hartelief, Willem       zie Hertlieff, Wilhelm 
Hartlief, Willem       zie Hertlieff, Wilhelm 
Hartliefs, Willem       zie Hertlieff, Wilhelm 
Have, Berent ten    lakenkoper te Aalten  60V-61R 
Heeckeren, heer Joost de Roode van ~ tot Diepenbroeck  zie Roode 
Heerde, Wijnant van   rentmeester   2R  
’s Heerenberg 
- claerinchs gerichte te gerichte    48V 
- overig       49V, 92R 
Heerjansdam   heer van    zie Ripperda 
Heine, Gerhard (Garrit, Gerbert)     54R-54V, 77R, 97R, 112R 
Heinen, Gerhard (Garrit, Gerbert)     zie Heine 
Helderberch,    erfgenaemen van   22R 
Helle, Arjaen ter       15R 
Hengel,  
- Dr.Gerhard (van),  advocaat    

zwager van Frits Raebelinck passim 
- Dr. Gerh. S. van  keurnoot    126R  
- Dr. Gerh. S. van,   schoonzoon van Gisella Korten 72V 
Hengell, Dr.      zie Hengel 
Hengelo, Jan Planten   rechter te ~   zie Planten 
Henrickxen, Tonnis,   meester    5V, 6R 



Herbers, Geert,    gildemeester Meddo  12V, 29R, 43R 
Herbertz, Geert       zie Herbers 
's Herenberg        zie ‘s Heerenberg 
Hermelinck, Berent      46V 
Hertlieff,  
-  Wilhelm (Willem),  keurnoot    1V-7R, 18R-22R, 25V, 32R-35V, 46V-50V,  
         59V-61R, 62V-67V, 71R-75V, 77V-78R,  
         82R-86R, 87R-93V, 98V, 103R-110V, 113V,  
         117V-123R, 124V-125V, 126V-143R 
-  Wilhelm    niet als keurnoot   7R, 25V, 84V, 117V, 123V-124R 
-  Enneken Lobbeken vrouw van Wilhelm   124R 
Hertlieft, Wilhelm  zie Hertlieff 
Hesselinck, Herman (Harmen, Hermen)  10V, 24R, 37V, 51V, 112V 
Hietbrinck, Hind(e)rick ten ~      36R, 76R 
Hijnck,  
- zonder toevoeging     56V 
- Wilhelm, Willem      3V, 46R, 77V-78R, 79V 
- Jan Lammerdinck,  wonende in de spijcker van ~ zie Lammerdinck 
-    goed    56V 
Hilbelinck, Jan       58R 
Hinckamp, Wessel (ten)      14R-14V, 31V, 102R-102V 
Hindtkamp, Wessel (ten)      zie Hinckamp 
Hoeninck, Geert       zie Huijninck 
Hoickinck,  
- Di(j)rck,    wonende op Clanderman  68V, 78V 
    broer van Jan 
- Jan,    broer van Dirck   78V 
Hondarp, Geert Scholte (ten) scholte    38V, 40R, 53R-53V, 96R 
Hoopman, Wilhelm      9R, 24R, 37V, 52R, 77R, 96V, 113V 
Hoorne, Coene ter      46V 
Hopman, Wilhelm      zie Hoopman 
Horckinck, Garrit       zie Harckinck 
Hove, Berent ten       zie Have 
Huigens, Martijn    rentmeester    117V, 125Vbis 
Huijgens, Martin       zie Huigens 
Huininck        zie Huijninck 
Huijninck,  
- Geert       14R, 26V, 45R, 46R, 107R 
- Hermen    keurnoot, plaatsverv. rechter 35V-41R, 61V– 62R, 94R-98V, 111R-113V 
Huisbree   stuk land   112R 
Hulsen, Ariaen ter      59R, 137R 
Hundarp, Schulte Geert  scholte    zie Hondarp 
Huninck        zie Huijninck  
Huppels, Scholte   scholte    46V 
 

Ijoede, Moese (Moijses)      zie Jode 
Innis, Jo(o)ris       31R, 58R, 70V, 80R, 88R 
Inslach     stuk land   zie Ratum 
Isacks, Meijer       98V 
Isendoorn, Isaac van      142R 
Itters        zie Ittersen 
Ittersen,  
- Harman    kapitein, zoon van vaandrig  62V, 66V, 75R, 90V, 107R, 139V 
-    vaandrig, vader van Harman 66V 
Ittersum, Harman (Hermen) kapitein    zie Ittersen 
 

Jancknecht       zie Janknecht 
Janknecht,  
- Derck Sweers ofte ~     10V, 40R, 53R, 96V, 123V 
- Gerritjen Kolwagen, vrouw van Derck ~  10V 
Jansen, Margaretha,   weduwe scherprechter Coenen zie Coenen 



Jansknecht, Derck Sweers ofte ~     zie Janknecht 
Jode, Moses       3V, 79V 
Joede, Mooses       zie Jode 
Jordens, Hendersken,   weduwe van Wijchmans  zie Wichmans 
Jouersma       zie Jouwersma 
Jouwersma, Sibrant (Sibert) vaandrig    3R, 15V-16R, 27R-27V, 43V, 59V 
 

Kamphuis,  
- goed in Meddo  Geert Wijginck op ~  zie Wijginck 
- Henrick       81V, 103R 
Kannenborgh, Berent      69R 
Katten, Jan Koninck alias      zie Koninck 
Kelffken        zie Kelfken 
Kelfken, Dr. Jan (Johan)      7V, 23R, 38R, 52R, 76V, 83V, 98R,  

112V-113R, 138V 
Kerckmeesters tot Aelten      zie Aalten 
Keppel, van 
- Adriaen   gouverneur, stadhouder,  121R-143V 
    capitein, commandeur 
- Georch    heer Oedink, Mallum, Westerholt 6V, 124V 
Ketjen, Trijne Schaers  vrouw van Henrick ~  139R-139V 
Kettiens, Hen(d)rick      zie Ketties 
Ketties, Henrick       89V, 110V 
Kinckhuis,    weduwe    10R-10V, 40R, 53R, 96V-97R, 123V 
Klos, Jan       zie Clos 
Kock,  
- Hermen       zie Cock 
- genant Wenninck, Gerrit      zie Cock 
Kockes genant Weeninck, Geert     zie Cock 
Kockx genant Wenninck, Gerrit     zie Cock 
Koecke genant Weinninck, Geer(d)t    zie Cock 
Koeckes genant Weninck, Geert     zie Cock 
Koenen, Arnold       zie Coenen 
Koeninck,  
- zaliger Dr.      10V 
- Jan       zie Koninck 
Koijers, Jan       15R 
Kolwagen,  
- Paul    keurnoot, ordeldrager  16V-17R, 73R-73V, 86V-87R, 99R, 104R 
- Gerritjen   huisvrouw van Dirck Janknecht zie Janknecht 
Koninck (alias Katten), Jan     5V, 21R, 34R, 47R, 66R, 73V, 90R, 110V,  

139R 
Konniger, Berent       zie Konninck 
Konninck,   
- Berent    gerechtsdienaar, ondervoogd 111R-112V, 118V-119R, 126R, 142V 
    in Dinxperlo 
- Jan       zie Koninck 
Konnincks, Berent      zie Konninck 
Konninckx, Berent      zie Konninck 
Konninges, Berent      zie Konninck 
Korten, Gi(j)s(s)ella   weduwe Johanne(s) Wisselinck zie Wisselinck  
Koster, Ludolph    burgemeester en richter Groenlo 6R-6V 
Kotten     
-    gemeente van   122V 
-    inwoners van   136R 
Kraenen, Jan       zie Cranen 
Kreil, Hendrick ten      29R 
Kreijl, Hendrick ten      zie Kreil 
Kruissebre   stuk land   zie Dinxperlo 
Kuipers of Bremmekamp, Geesken, weduwe van Arent Bremer zie Bremer 
 



Laerbargh,  
- Harmen       61R 
-    vrouw en kinderen van Harmen 61R 
Lammerdinck,  
- Hermen       136V 
- Jan       29V-30R, 55R, 69V, 80R 
Landschrijver       zie Bronckhorst, Wisselinck 
Lawick, van (der) 
- Frederik   jonker    6V, 125R 
- Georch Niclaes,   hr. tot Geldermalsum, Wolfskuil, 
          Oldenbernsvelt, gouverneur  Bredevoort 6R-6V, 124V 
- Gijsberta   juffer    6V, 125R 
-  Gooswijn Wilhelm,  drost, rechter, † 18-06-1665 omslag-46V, 50R, 59V–61R, 62V–70V,  

heer tot Oldenbernsveld,  84R–85R, 86V- 89R, 103R-103V, 106V, 
gouverneur van Bredevoort, 117V, 121V, 124V-125V, 132R, 133R 
capitein 

- Hen(d)riette Charlotte Vijgh douarière van Gooswijn Wilhelm 124V, 132R-133R 
- Johanna Agneta  juffer    6V, 125R 
- Wilhelm       125Vbis 
Lebbinck    weduwe    79V 
Lemnesch , 
- Geert    wonende op 't Bijvanck  27V, 45R 

(zie ook Bijvanck)   
- Herman te      115V 
Lendt, Geert (Geerdt) van      zie Lent 
Lent, Geert van       25R, 38R, 41R, 106V, 111V-112R 
Leuckinck, Berent      zie Loickinck 
Lichtenvoorde 
- Lichtenvoorsche Gericht gerichte    11R 
Lobbeken, Enneken  vrouw van Wilhelm Hertlieff zie Hertlieff 
Locken,  
- Catharina van Munster weduwe van ~, 
    grootmoeder van Johanna  128R 
- Johanna   vrouw van Henrick van Basten zie Basten, van 
Loddero    weduwe van pastoor  10V, 24R, 51V, 112V 
Loickinck, Berent,   gildemeester Meddo  12V, 29R, 43R 
Lomnesch, Geert       zie Lemnesch 
Loohuis, Beerndeken Warnshuis,  weduwe van Jan ten ~   68V, 78V 
Lubbers, Tonnis       zie Lubberts 
Lubberts, Tonnis       93V, 110R, 119V, 120V, 139V 
Lubbert, Tonnis       zie Lubberts 
  

Maeijen, Gerrit der,   burger van Dordrecht  60V 
Maercolff  jonker    31R, 88R 
Mallum, heer Georch van Keppel van    zie Keppel 
Manderscheidt, Maria Francisca gravin, praebstinne  123R 
Marcolff, Jonker       zie Maercolff 
Meddo     
- Buurse   goed    zie Ripperda 
-    gildemeesters van  12V, 29R, 43R 
- Geert Wijginck  wonende op Kamphuis  zie Wijginck 
Medeho(o)        zie Meddo 
Meerdinck, Derck       115V 
Menten, Henrick       zie Mentinck 
Mentinck,  
- Hendrick  schoonvader van H.Coessinck 88V 
- Henrick       123R 
- Hermen       121V 
Michelbrinck,  
- zaliger Jan  wonende op Els,   17R 

broer van Roelof    



- kinderen van Jan  kinderen    17R 
- Ro(e)loff,  broer van Jan   17R, 95R 
- Wessel       117V 
Michilbrinck       zie Michelbrinck 
Millingen, heer van      zie Diepenbroeck 
Misterpoorte       zie Bredevoort 
Morrien, zaliger    jonker zaliger   46R 
Muiss, Pieter,    notaris    60V 
Munster,  
- Catharina van  weduwe Locken   zie Locken 
-    leen    129R 
 

Nachtegael,  
- Jan    keurnoot    22V-25V, 35V-41R, 75V–77V, 111R-113V 

 
- Margaretha Smits,  weduwe van Hermen,  15V, 25V, 27V, 43R, 57R, 68R, 80V, 100R, 

schoonmoeder van Dr. Theben  101R, 116V   
- Wessel(l)  zoon van Mechteld Brethouwer,  5V, 60R, 61V – 62V, 66V, 75R, 90V-91V, 

luitenant    107R, 110R, 139V-140R 
Nachtegaell        zie Nachtegael 
Nachtegaels       zie Nachtegael 
Nachtegal       zie Nachtegael 
Nagtegaell       zie Nachtegael 
Neder-Betuwe    amptman van ~   2R 
Nientimp, Derck       95R 
Nijenhuis, Berendt      78R 
Nijmegen, Pauwel Gront   inwoner van   zie Gront 
Noeteboom       zie Noteboom 
Noteboom, J(oh)an   vrouw van   65R 
 

Oberinck, Jan       112V 
Oeding, Georch van Keppel heer van  ~   zie Keppel 
Oessinck, Geert S.      75R 
Oldenbarnsveldt,    huis    zie Lawick 
Oldenbarnsvelt,    huis    zie Lawick 
Oldenbernsvelt, Hr. Georch van der Lawick van   zie Lawick 
Onnekinck, Derck      72R-72V 
Ontstein, Christoffel (Christopher)     143R 
Oosterhoff       zie Dinxperlo 
Ophuis, Lucas       9R, 23V, 54R, 77R, 97R, 112R 
Osseweide   stadsweide    zie Bredevoort 
Oterdinck, Griete,   weduwe van Jan ten Drijhuis zie Drijhuis 
Ovinck, Jan       37R 
 

Pauw, Alegunda   weduwe Brantz   zie Brantz 
    vrouw van Harmen Storm  zie Storm 
Pelckwick, Jan ter      zie Pelckwijck  
Pelckwijck, ter 
- Jan    ondervoogd?   14R-16R, 18V, 26V, 27V, 28V, 30R, 32R, 

45R-45V, 46V, 56V, 58R-58V, 61R, 88R, 
103R, 133R, 136R 

- Jan    keurnoot, gezworene  59R, 79R 
Pelsen, Jan te       95R 
Pelwick, Jan ter       zie Pelckwijck  
Pent?, Margrieta       73R 
Peters, Abraham    ondervoogd   3V, 15R, 28V-29R, 31R-31V, 42V, 46V,  

56V-57R, 58V, 68V, 72R, 79V, 87V, 101V-
102V, 126V, 136V-137R, 142R 

Peterssen, Abraham  zie Peters 
Pieters, Abraham  zie Peters 
Planten, Jan   rechter te Hengelo,  



hof te Bredevoort   62V–63V,  
Pleckenpoel, Adriaen v. Eerde ten jonker    zie Eerde 
Pleckenpoell, Adriaen v. Eerde ten jonker    zie Eerde 
Pleekenpoel, Adriaen v. Eerde ten jonker    zie Eerde 
Poelhuis,  
- Rotger    keurnoot    11R-16V, 26R-32R, 41V–46V, 54V–58V,  

68R –70V, 78R-82R, 99R-103R, 114R-117V 
- Rotger    niet als keurnoot   56V, 70V, 72R, 101V, 114R 
Poelhuisz       zie Poelhuis 
Polwick, Jan ter       zie Pelckwijck 
Provisoren 
- der armen       45V, 62V, 63V-64R, 71V 
- van het gasthuis te Bocholt    zie Bocholt 
 

Rabelinck       zie Raebelinck 
Radthuis, Berent    meester    zie Rothuis 
Raebelinck,  
- Christina      57V 
- Frits, Fritst  volmachticher, schoonzoon 4R, 21V-22R, 29R, 35R, 64R-64V, 67V, 74R, 

van Joh. Wisselinck en G. Korten 91V, 93V, 102V, 109V-110R, 119V, 120V, 
zwager van Dr. Hengel  139V-140R 

- Gerhard   burgemeester te Vreden  65V 
Raesfelt        zie Raesveldt 
Raesfelts       zie Raesveldt 
Raesveldt,  
- Bitter van      132R 
- (zaliger) Wilhelm (Willem)     11R, 30V, 43R, 63V, 69R, 81V, 85V-86R, 

117R-117V 
- Wilhelm   boerderij van   142V 
- Henrica Smits   weduwe van Wilhelm ~  81V, 85V, 86R, 117V, 125Vbis 
-    weduwe (en erfgenamen)  99R, 116V, 124R 
Raesvelt        zie Raesveldt 
Raetman, Aelbert Schulte  scholte    65V 
Raeve        zie Raeven 
Raeven, 
- Berent       73V, 139R  
- Claes, Klaes      21R, 34R, 47R, 66R, 73V, 90R, 110V, 139R 
Rallen, Beeltjen       8V, 24V, 38R, 51V, 96R, 112R 
Ratum 
- Aelbert Raetman  scholte    zie Raetman  
- Beerninck in ~      zie Beerninck 
- Bredebosch  stuk land   65V 
- Inslach   stuk land   65V 
- overig   buurtschap   65V 
Rauwerts, Goossen      136R 
Rave        5V 
Raven        zie Raeven 
Ravenhorst   goed    zie Asbeecke 
Reessinck, Teube      114R 
Rehorst, Derck ten  weduwe van Rehorst  38V, 54V, 122V 
Reussinck, Tonnis      zie Ruessinck 
Rhehorst       zie Rehorst 
Rijckwijns, Dr. Bernhardt   advocaat   2V, 123R 
Ripperda, Adolp Hendrick,  heer tot Buerse en Heerjansdam 
    gecommitteerde Staten-Generaal 
    drost en richter Bredevoort 121R 
Roerdinck   scholten    121V 
Roller, Dr. Joost de   advocaat,   passim 
    zwager van Henrick van Basten 
Roode van Heeckeren, Joost de  heer van Diepenbroeck    7R, 124V 
Roose, Wessel       zie Roosen 



Roosen,  
- Jan ~ op Blankenkoet     16V 
- Wessel       15V, 25V, 27V, 43R, 57R, 68R, 80V, 100R, 

116V 
Rosen        zie Roosen 
Rosier, Wilhelm Eppinck genant     zie Eppinck 
Rosiers Stede       100R 
Roskamp    weduwe    32V 
Rothuis, Berent   meester    42V, 55V-56R, 70V, 78V, 101V, 114R-115R 
Rouhoff, Henrick       10R 
Ruessinck,  
- Hermen       22V 
- Tonnis       41R, 106V, 112R 

 

Sadelaer,  
- Jan       15V-16R, 27V, 57R, 59R 
- Jan Sadelaer den olden     59R 
Salm, Prins van (von) 4V-5R, 7R-7V, 11V, 19R-19V, 20V, 23R, 28V, 

33V-34R, 36R, 42V, 47V-48R, 51V, 57V, 66R, 
68R, 74R, 75V, 82R, 89V-91R, 97V, 100R, 
109V, 112V, 115V-116R, 121V-122R, 127R, 
137V 

Santvoort, Frants       6R 
Schaers, Trijne   vrouw van Henrick Ketjen  zie Ketjen 
Schepers, Wessel Elffrinch genamt     zie Elffrinch 
Schoemaecker, Lubbert      77V-78R 
Schoenmaeker, Derck      133R 
Schorriss, Geert       101V 
Schutte, Erick       54R 
Seinhorst, Berent       9V, 25R, 39R, 52V, 95V, 104R 
Sevinck, Berent ~ genant Borninckhoff    zie Borninckhoff 
Sewinck, Jan       32R 
Sibelinck, Derck       86V 
Sibers, Wilhelm       7V, 23V, 36V, 38R-38V 
Sibertz, Willem       zie Sibers 
Sibinck, Geert       79V 
Sijbers, Wilhelm       zie Sibers 
Sijpe, Wijntjen ten      28R 
Sijvers, Willem       zie Sibers 
Sij-Wassinck, Jurrien op  goed    32R 
Simmeldinck       127R 
Simmelinck, Joost      14R, 18V, 31V, 57R, 136V 
Simmelt, Joost       137R 
Smeinck, Henrick       98V 
Smit, Geerdt   burgemeester te Südlohn  55V-56R, 70V 
Smits, 
- Dr. Cornelis   volmachticher,   12R, 14V, 18V, 31V-32R, 60R, 61V-62R,  

zwager van Groenewolt   68V–69V, 80V, 84V, 91R-91V, 102V, 
    110R, 118R, 120R, 125R-125V 

- zaliger Harmen   weduwe van ~   68V, 80R, 101R, 117R 
- Henrica    weduwe van Wilhelm Raesvelt zie Raesveldt 
- Margaretha   weduwe van Hermen Nachtegael zie Nachtegael 
Smitz,        zie Smits 
Snoeienbosch, Jan      17V, 60R, 64R, 86V, 118R, 120R 
Snoijenbusch, Jan      zie Snoeienbosch 
Snoocklaken, Enneken      38R 
Soelen  
- Arnold Vijch  jonker    zie Vijch 
- Johanna Vijch  juffer    zie Vijch 
Som, Aelken (Aeltjen) Welsinck,  weduwe van Jan ~  64V, 82R-82V, 84R-84V, 87V, 89R, 98V,  

zuster van Sander Welsinck  103V, 104V, 106V, 113V, 138V 
Sonderloe, He(i)nders(c)ken, weduwe Berent ten Borninckhoff zie Borninckhoff 



Sonderloo, Hendersken,   weduwe Berent ten Borninckhoff zie Borninckhoff 
Stalgeert       75R 
Stege, Wessel ter      26R, 43V, 55R, 69V, 80V-81R, 99V-100V, 

116V 
Steghe, Wessel ter      zie Stege 
Storm 
- Hermen (Harmen)     5R-5V, 21R, 32V-33R, 34V, 48R, 50R, 66V, 

75R, 92V-93R, 108R, 109R 
- Alegunde Pauw  vrouw van Hermen ~  66V 
Strobant, Geertien   landvrouwe, weduwe Waelien zie Waelien 
Struckers, Griete       28R 
Stump 
- Christiaen      8R  
- Dr. Caspa(e)r  stadtholder   71R-84R, 85R–86R, 89R-121R 
- Dr. Caspar  der rechten doctor  24V, 50R, 132R, 133R 
-  Luitenant  luitenant    6R, 22R, 107V 
Südlohn  
-    burgemeesters   78V, 101V, 114V 
- Geerdt Smit   burgemeester    zie Smit 
- Jan Wessels   burgemeester   zie Wessels 
- Welleman in karspel     zie Welleman 
Suitloon        zie Südlohn 
Swaen, Doctor Johan  doctor    72V 
Swaenen, Dr. Johan  doctor    zie Swaen 
Swanenborgh, Arnold Vijch  jonker    zie Vijch 
Sweden, Croon van      2V 
Sweers ofte Janknecht, Derck      zie Janknecht 
Switser, Sander   gerechtsdienaar   8R, 9R, 38R, 41R 
 

Tambel, Jan       10V 
Tenckinck,  
- Jan,       3R, 58R 
- Geesken ten Elsen weduwe van Warner ~  52R, 122R   
Theben, 
- Dr.  Bert(t)(h)ram  advocaat   passim 
- Marie   vrouw van Rotger Weeninck zie Weeninck 
- moeder van Bertram     16V 
- Theodorus   publiek notaris   17R 
- vrouw van Bertram     16V 
Tonnissen, Jan    waard    62V 
Tra,  
- Lambert   keurnoot    11R-16V, 26R-32R, 54V–59R, 68R–70V,  

78R-82R, 99R-103R, 114R-117V 
-  Lambert   niet als keurnoot   16V, 27R, 58V, 70V, 78V, 87V, 103R, 115V, 

136V 
Trae        zie Tra 
Treb, Agnies,    weduwe van Evert ten Gussinclo zie Gussinclo 
 

Ubbergen, Carel Vijch  jonker    zie Vijch 
Udinck, Georch van Keppel,  heer van    zie Keppel 
Utrecht        3R 
 

Vardinck, Jan       31V 
Veelen  zie Vehlen 
Veen 136R 
Veenhuis, Henrick ten 143R 
Vehlen, van ~ tot Vehlen en Raesvelt graaf en vrijheren 5R, 7R, 11V-12R, 20V, 23R, 28V, 33V-34R, 

36R, 42V, 47V, 52R, 57V, 66R, 68R, 74R, 
75V, 82R, 90V-91R, 97V, 100R, 109V, 112V, 
115V-116R, 122R, 137V 

Veluwen, Landtgerichte van landgerichte   2R 



Verschage   pastoor    22R, 64V 
Vhelen        zie Vehlen 
Vich, Henriette Charlotte (Cherlotte)    zie Lawick 
Vijch,  
- tot Soelen en Swanenborch, Arnoldt,  heer .  2R 
- tot Ubbergen, Carel jonker    2R 
- Geertruit Agnes   juffer     2R 
- tot Soelen, Johanna juffer    2R 
Vijgh, Hen(d)rietta Charlotte douarière   zie Lawick 
Vildeken, Derck (ten)      22V, 76V, 98R 
Vile, Joost ter    rentmeester, plaatsverv. rechter 47R–59R  
Vinck, Wijert Lubbert      104V 
Volmer,  
- Anna Croesen   weduwe van Jan ~  31R, 58R, 70V, 80R, 88R 
- Jacob       114R 
- Wilhelm       16V, 31R, 88R 
Vorst, Berent te       zie Vorstman 
Vorstman, Berent       40R, 97R 
Vreden,  
- Capitularen  capitularen   88V, 123R 
- Johan Abbinck   rechter    zie Abbinck  
- Gerhard Raebelinck  burgemeester    zie Raebelinck 
- Praebstinne  praebstinne   88V 
- Manderscheidt, Maria Francisca praebstinne, gravin zie Manderscheidt 
Vresen, Jan       79R, 102R 
Vriesen, Jan       zie Vresen 
 

Waelien,  
- Abraham      14V, 26V, 45R, 57V, 77V-78R 
- Geertien Strobant weduwe Waelien   3V 
- Hendrick  dochter van   42R 
- Wilhelm       18R, 59R 
- zonder naam      29V 
- zonder naam   weduwe,    28R-28V, 29V, 42V, 45V, 57V, 70R– 71V, 

schoonmoeder van Jan Warners 79R 
Wahlien        zie Waelien 
Walien        zie Waelien 
Warners, Jan (Johannes),  schoonzoon van wed. Walien 12V, 13V, 14V, 16R-16V, 26V, 28R, 29V- 

30R, 41V-42R, 45R-45V, 54V, 57R-57V, 69R, 
70R, 71R, 79R, 81R-81V, 117R-117V 

Warnshuis, Beerndeken   weduwe Jan ten Loohuis  zie Loohuis 
Wassenberch       zie Wassenbergh 
Wassenbergh, Everwijn   voogd van Winterswijk  13V, 30R, 32V, 65V, 70R, 75R, 122V 
Weddinck, Dr.,    advocaat   passim 
Weeninck,  
- Berent   weduwe en erfgenamen van 127R 
- genant Cockes, Geert     zie Cock 
- Jan    provisoor der armen  45V, 62V-64R 
- Rotger   man van Marie Theben  17R, 38V  
Wehninck  zie Weeninck 
Weinninck   zie Wenninck 
Weleveldt   zie Welevelt 
Welevelt tot den Diepenbroeck, Hr. Borch(a)(e)rt Joost van 5R, 20V, 33V, 47R, 66R, 74R, 93R, 107V, 

140R 
Welleman in 't karspel Zutloon     42V 
Welphoff   zie Welpshoff 
Welpshoff, Geert (te) 8V, 9V, 18R, 25R, 40V-41R, 51R, 76R, 94R, 

95R, 98R, 113R 
Welscher, Derck Schulte  scholte    24V 
Welsinck,  
- Sander, Zander  broer van Aelken (Aeltjen)  64V, 82R, 84R, 87V, 89R, 98V, 103V-104V, 

106V, 113V, 138V 



- Aelken (Aeltjen)  zuster van Sander   zie Som 
weduwe van Jan Som   

Weninck,  
- Koeckes genant Weninck     zie Cock 
- Jan       zie Weeninck 
- Rotger       zie Weeninck 
Wenninck,  
- Coepe op Wesselsstede (zie ook Wessels)   15R, 26V, 31V, 45R, 58R 
- Geert Cox (Cocks) genant Wenninck   zie Cock  
Wenterswick       zie Winterswijk 
Wenterswijckschen Landtgerichte landgerichte   zie Winterswijk  
Werners, Jan       zie Warners 
Wesel, Sibrant Jouwersma te     zie Jouwersma 
Wessel, Coepe       zie Wessels 
Wesselinck,  
-    erfgenamen   116V 
- Geert       90V, 93V, 110R, 119V, 120V, 127V, 139V,  

141V, 142V 
- Jan       11R, 30V, 43R, 69R, 81V, 85V-86R, 99R, 

116V, 117R, 139V (doorgehaald) 
Wesselinckx       zie Wesselinck 
Wessels,   
- Co(e)pe (zie ook Wenninck)     12R, 15V, 26V, 32R-32V, 45V-46R, 58V,  

61R, 69R-69V, 71V, 83R, 101R, 117R 
- Jan    burgemeester van Südlohn 55V-56R, 70V 
Wessels(stede)   goed    15R, 26V, 31V, 45R, 72R, 83R 
Westerholt, Georch van Keppel,  heer  van   zie Keppel 
Wichmans, Hendersken Jordens,  weduwe van   38V, 54V, 122V 
Wijchmans, Hendersken Jordens,  weduwe    zie Wichmans 
Wijginck, Gerrit       126V 
Wijnen, Jan       31V 
Willemsen, Gerrit       22R, 64V 
Willinck,  
- Anania       110V, 123V, 137R 
- Jan       15R, 31V, 45R, 58R 
- Jacob zaliger      18R, 59R 
- Jacob   weduwe van   18R 
- Jurrien, Jorrien      90V, 119V, 127V, 141V, 142V 
- Tonnis       57V 
Wilmsen, Gerrit       zie Willemsen 
Winterswijk, 
- Locken, weduwe van goederen en hoven van ~  zie Locken 
-    kerspel    83R 
-    landgerichte   3R, 16R, 59V, 71R 
-    provisoren der armen  71V 
- Wassenbergh  voogd    zie Wassenbergh 
- Wesselsstede  goed    zie Wesselsstede 
- overig       121R, 133R 
Winterswijcksche Landtgerichte     zie Winterswijk 
Wisselinck, 
-  Gisella Korten  weduwe landschrijver Johanne(s), 4R, 21V, 35R, 49R, 67V, 72V, 74R, 91V 

schoonmoeder v. Frits Raebelinck  
- wijlen Johanne(s) landschrijver    zie hierboven bij Gisella Korten 
- zaliger Dr. Stephan   105R 
Wisselinckx zie Wisselinck 
Woestenesch ofte Dunnewijck, Berent (ten) 12R, 15R, 28R, 31R, 32R, 55R, 69R, 83R, 

99R, 101R, 104R, 117R 
Wolff, Jo(h)annes   volmachticher   12V-13V, 29V, 41V- 42V, 47R, 54V-55V, 

107V, 114R, 117R 
Wolfskuil, Georch van der Lawick, heer van    zie Lawick 
Woocht(s), zaliger Hendrick ter kinderen van   77V-78R 
Woordes, Jan       14V, 31V, 102R, 142R 



Woort, ter 
- zaliger Jan    gewezen keurnoot  108R 
-    kinderen van Jan   108R 
- Willem        37R 
Wormskampsstede   goed    14R 
 

Zutloon        zie Südlohn 
Zutphen, 
- Arent van  sergeant    121R 
- Graafschap      138V 
- Joris Innis   koopman    zie Innis 
-    landrecht van  graafschap ~ 65R, 82V 
Zweden    koning van   zie Nachtegael, Wessel 
 
 
 
 


