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{folio 146 verso} 
 

Jovis* 10e maij 1666 
Stadtholder* 
Adriaen van Keppel 
Ceurnooten* 
Wilhelm Hartlieff, Caspar Everts 
 
Erschenen Tonnis Beerninck, ende reprodu- 
ceerde die citatie* tegens Berent Loickinck, qualitate qua 
erkant, overgaff die selve neffens die relatie* 
van d’ insinuatien*, ende versochte nochmaels, gelijck 
hij teste* protocollo, meermaelen gedaen dat Berent 
Loickinck nu naer inholt der sententien* hem 
eedtlijck solle hebben ‘t expurgeren* geene 
wetenschap der quaestieusen schult gehadt ‘t 
hebben. Bij onstentenis van dien, contendeert* 
als rechtens ende landtrechtens in contumaciam* 
ende in vall van geene comparitie*, versocht proclama* 
ende opdet antiorem* citationem tegens gemelten Loi- 
kinck om den inholt der sententie* plenarie ‘t adim- 
pleren*, sunsten* met raet van onpartijdige in contu- 
maciam* solle erkant worden wat rechtens, pe- 
tens* insuper* decretum. 
 

Decretum 
 
   Gesien ‘t bovenstaende versoeck, ende daerop bij 

gedaechden Loickinck geene gedaene compari- 
tie*, soo wordt dieselve Loickinck nochmaels ten 
fine* voorschrevene geciteert* om alhier op Bredevoort 
voormiddachs den anstaenden 24e maij ‘t erschijnen 
ende die sententie* te vervullen, sunsten* met raet 
van onpartijdigen sal erkant worden wijders* als 
rechtens. 

 



{folio 147 recto} 
 
Mercurij* 16e maij 1666 
Stadtholder* 
Adriaen van Keppel 
Ceurnooten* 
Wilhelm Hartlieff, Caspar Everts 
 
An een edele gerichte deses ampts off stadts Bredevoort. 
Dr. Roller, als volmachtiger der onmun- 
dige* kinderen in die twede ehe* bij wijlen 
d’ heer drost* Lawick geprocreert* zijnde 
ter handen gekaemen seeckere acte van denunti- 
atie* ofte opsage*, waerbij die hoochedel 
geboorene vrou , Charlotte Vijch, vermeintlijck 
soeckt te retracteren* ende te vernietigen 
den koop van ’t huis Oldenbernsvelt, alhier 
in die stat gelegen, onder schijn  ende voorgeven, 
dat die selve alleen bij provisie* soude op- 
gericht wesen. Wil tegens ’t selve sustenue* 
sich ten goeden rechten hebben gepraesenteert, geen 
opsage* noch provisie* toestaende, in maeten 
bij mevrou denuntiantinne* wordt gepraetendeert* 
met versoeck dat hiervan an Dr. Stump, als 
partis* adversae volmachtigers, mooge die wete* gedaen 
worden, on ten eersten landt- off stadtgerichte 
te dienen van justificatie*, ende hiervan die 
acte ten protocolle ‘t insereren*. 
 
Fiat*, insinuatio* van Dr. Stump. 
 



{folio 147 verso} 
 
Martis* 22e maij 1666 
Stadtholder* 
Adriaen van Keppel, gouverneur 
Ceurnooten* 
Wilhelm Hartlieff, Caspar Everts 
 
Erschenen Jan Bessinck, ende alsoo 
voor desen uit kracht van gerichtelijcke wil- 
lekeur* ende hypothecatie in saecken tegens die weduwe 
Gussinckloo dach van distractie* bij den edele gerichte 
angestelt is om betalinge ‘t hebben van hondert daler 
capitael, neffens den achtestendige renthe 
daerop geloopene kosten, ende op iterative* beloften 
van betalinge den dach van distractie* gecircumduceert* is. 
Soo versachte nu meer een nieuwen termijn van distractie*  
ende verkoop van des voorschreven weduwe behuisinge ende hoff 
voor d’ Aelter poorte gelegen, ofte een van die 
voorschreven parcelen, ’t welck op allergevoechlijckste 
ende metten minsten schade van die voorschreven weduwe kan verkoft 

ende 
afgestaen worden, an te stellen ende te praefigieren* en 
dat hiervan die weete* an haer per* extractum proto- 
colli gedaen, en die biljetten moogen verveerdicht ende ter  
behoorlijcker plaetse alhier moogen publiceert 
ende affigeert* worden. 
 
Decretum. 
 
‘t Gerichte stelt dach van distractie* 
tegens anstaende maendach, zijnde den 28e maij  
1666. 
 



{folio 148 recto} 
 
Lunae* 28 maij 1666 
Stadtholder* 
Casper Evers 
Coernoeten* 
Willem Hartlieff 
Harmen van Basten 
 
Erschenen Dr. Theben als volmachtiger 
van Jan Bessinck in ‘t gerichte prae- 
sent, en versochte ingevolge van 
gerichtelicke willekeur*, ende daerbij ge- 
daene speciale hypothecatie, ende 
gedecernierde* publicatie, ende affixtie* der biljetten, al 
nu te vervaeren* met den vercoop 
met den hoff van de weduwe van zalliger 
Evert ten Gussinclo, gelegen voor  
die Aelter poorte aen den gemeenen 
wech, tuschen Hendrick ten Braecken 
hoff ende sergiant Derck Cras hoff, 
neffens haer huis, op volgende conditien, 
te weten dat den cooper aen den lesten 
slach verblijvende den coopspen- 
ninck contant # bij poene* van executie # alsoo comparant* 
praetendent* nu voor die darde reijse* van  
Groningen hier gecoemen betae- 
len sall, neffens die wijncoop van 
een vierdelbiers, sullende die hoe- 
ginge door dalders geschieden van  
31 stuiver en een oortjen*1 voor 
die armen, van gront op tot dispositie* 
van comparants* praetendent* mede contant 
 
 

                                                 
1 de waarde van de daalder lag niet geheel vast: hier is de daalder 31¼  stuiver 



{folio 148 verso} 
 
‘t erleggen* neffens een dobbeltjen 
profijt van d’ afgehoochde op elcker 
dalder, mits blijvende het beraet bij den 
vercope den tijt van een uijr. 
 
‘t Gerichte decerniert* den vercoop 
daerop, naer lants gebruijck, waerop 
die # voorwaerden voorgelesen, die # keerse* ontstecken, ende 
bevrijt* naer landtrechte. 
 
Sijnde den hoff ingesatt 
bij Hendrick Bessinck op                25 dalder 
die welcke daerop gesett      1 dalder 
Derck Coster hooght                  2 dalder 
Hendrick Bessinck noch            1 dalder 
Derck Coster noch         1 dalder 
Hendrick Bessinck noch   1 dalder 
Derck Coster noch    1 dalder 
Bessinck     1  
Derck Coster     1 
Bessinck     1  
Derck Coster     1 
ende is coper gebleven Hen- 
drick Bessinck voor             37 dalder 
 
 



{folio 149 recto} 
 
ende het huijs in ingesatt 
door Derck Coster op            41 dalders 
ende daerop gehooght  1  
ende is coper gebleven idem voor 42 dalder 
 
ende is nae ‘t gehouden beraet 
binnen den gepraefigereerden*  
tijt ’t parceel van den hoff 
aen Hendrick Bessinck, ende het  
huis aen Derck Coster  
toegestaen. 
 
 
Mercurij* 13e junij 1666 
Stadtholder* 
Adriaen van Keppel, gouverneur 
Ceurnooten* 
Wilhelm Hertlieff 
Caspar Everts 
 
Dr. Hengel, nomine* proprio, geeft een edele 
gerichte ‘t erkennen, wat gestalt hij tegens  
d’ heer obercommissaris Groenewolt soo verre ge- 
procedeert, dat hij uit kracht van sententie*, ende 
daerop gerichtelijck volkoomen erholden* verwin* gemelten 
commissaris hoff voorlenchst* heeft moogen verkopen, 
alles luit* protocoll, welcken verkoop nochtans bij 
comparant* heeft gesurcheert*, in ansien hij ’t elckens 
soo schrift- als mondelinch tot dato met beloften 
 
 



{folio 149 verso} 
 
is opgeholden, vermerckende averst* dat geen 
effect daerop ervolcht, maer niet als verwij- 
deringen worden voorgestelt, waermede comparant* 
niet kan contenteert* worden, soo versoeckt comparant* 
nochmaels (gelijck meermaelen op voorgaende re- 
quisitie* is decreteert) dat dach van distractie*  
van den verwonnen* hoff mooge angestelt worden, met 
behoorlijcke insinuatie* an Dr. Berthram Theben 
als welgemelten commissarij volmachtiger, voorts publicatie 
ende affixie* van biljetten. 
Terminus* distractionis tegens anstaende dinsdach, 
sijnde den 19e deses. 
 
Dr. Hengel, volmachtiger van Tonnis Beerninck, 
reproduceert ende overgeeft alhier extractum* proto- 
colli van den 10e naestleden* maents maij, waerbij 
Berent Loickinck qualitate qua is geordonneert ende ge- 
citeert* worden om die sententie* te voldoen op den 24e  
maij, war nu averst* volgens decreet (’t welck 
luit* relatie* hem is te weten gedaen) in contumaciam* 
d’ acta wel mochten gesuppleert* ende tot beleringe ge- 
dongen* worden, soo versocht volmachtiger evenwel tegens 
gemelten Loickinck nochmaelen peremptorie* citatie*, 
om ’t voorverhaelde en hem ten meermaelen gerichtelijck 
operlechte op seeckeren dach ende uir wercklijck te 
praesteren, sunsten* hierover ergaen* solle wat rechtens. 
Terminus* tegens aenstaende saterdach den 16e deses 
maents junij. 
Abraham Peters retulit de facta insinuatione et citatione2. 
 
 

                                                 
2 Abraham Peters verhaalde over gedane betekening en oproep  



{folio 150 recto} 
 
Dr. Hengel, volmachtiger van Henrick  
Arentsen, hoefsmit, repeteert in saecken tegens 
Wilhelm Drupper retroacta*, in* specie sijnerzijts 
laest erholden* gerichtelijcke compellen*, waerbij gemelten 
Drupper ordonneert worden die collationeerde* acten  
an onpartijdige af te seinden, waervan averst* 
alsoo gemelte Drupper in gebreck gebleven, soo 
versoeckt volmachtiger dat hem nochmaelich seecker 
dach om d’ oordel en oordeldragers* penningen 
bij te brengen, mach worden peremptorie* praefigeert*, 
sunsten* volmachtigers praetendent* op den weerpenninck* (als desen 
contra contumacem* useerlijck*) d’ acten an onpartij- 
digen referenten afte seinden mach worden toegelaten. 
Terminus* tegens anstaende maendach den 18e deses. 
 
 
Veneris* 15e junij 1666 
Stadtholder*  
Caspar Everts 
Ceurnooten* 
Wilhelm Hartlieff 
Caspar Everts 
 
Erschenen Dr. Stump, volmachtiger van sijn  
vader Johan Stump, lieutenant, en versochte dat  
die gerede* en ongerede goederen van Claes  
Sticke wegens het luipende* dootlijck verwonden van  
Alert Wilhelms van desen edele gerichte in 
annotatie* ende in toeslach genoomen, ende geinven- 
tariseert worden, en als landtrechtens om sich 
vorders* daermede te reguleren en laten ergaen* wat 
rechtens, en sich sal vinden te behooren. 
Obtinuit* 
 

 



{folio 150 verso} 
 
Martis* 19e junij 1666 
Stadtholder*  
Adriaen van Keppel, gouverneur 
Ceurnooten* 
Wilhelm Hertlieff 
Caspar Everts 
 
Erschenen Dr. Hengel, ende repeteert sijne 
uit kraft* van sententie* erholden* verwin* op en an 
des heren obercommissarij Groenewolts hoff, versochte 
voorts, dat nae angestelden ende gepubliceerden dach 
van distractie* nu meer die keersse* mooge ange- 
steecken, die voorwaerden gelesen, en tot den 
koop geschreden worden. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van d’ heer 
commissaris Groenewolt, protesteerde dat met 
den verkoop sal worden ingeholden*, door dien volmachtigers 
praetendent* genegen is in der goede af te maecken, ende  
sunsten* de nullitate*. 
Ex* officio Dr Hengel, onangesien* jegendeels* 
protesten, versocht den edele gerichte met verkoop 
mochten voortvaeren, dewijl* voorlanchs* voor 
ontfanck van sententie* wel betaelinge is 
gepraesenteert, maer niet gedaen. 
 
‘t Gerichte ordonneert den verkoop 
 
En is d’ hoogste insaete* gedaen bij Jan Pijper 

 



{folio 151 recto} 
 
voor die somma van    136 daler 
die daer op gehoocht       1 daler 
Commissaris ten Hagen      3 daler 
Jan Pijper        1 daler 
Commissaris ten Hagen      9 daler 
Peter Everts      10 daler 
Commissaris ten Hagen      5 daler 
Jan Pijper        1 daler 
Commissaris ten Hagen      4 daler 
Peter Everts        5 daler 
Commissaris ten Hagen      5 daler 
Peter Everts        5 daler 
Commissaris ten Hagen      5 daler 
Peter Everts        5 daler 
Commissaris ten Hagen      5 daler 
Jan Pijper        1 daler 
Commissaris ten Hagen      1 daler 
Peter Everts        4 daler 
Jan Pijper        1 daler 
Commissaris ten Hagen      1 daler 
Peter Everts        1 daler 
Commissaris ten Hagen      1 daler 
Peter Everts        1 daler 
Commissaris ten Hagen      1 daler 
Peter Everts        1 daler 
Commissaris ten Hagen      1 daler 
Peter Everts        1 daler 
Commissaris ten Hagen      1 daler 
Peter Everts        1 daler 
Commissaris ten Hagen      1 daler 
Peter Everts        1 daler  
Commissaris ten Hagen      1 daler 
 
En is den commissaris Henrick ten  Hagen kooper 
gebleven voor twehondert twintich daler  220 daler 
 
 



{folio 151 verso} 
 
Eodem* coram* iisdem 

Salm 

contra   Dr. Theben, als volmachtiger van sijn 
Eerden   vorstelijcke genade d’ heer prince van Salm, ver- 
   socht volgens ontfangene speciale last* in saecken 

tegens jonker Adriaen van Eerde ten Pleckenpoel novum* 
terminum collationandi* an te stellen, en dat overmits 
d’ absentie van jegendeels* volmachtiger Dr. Weddinck an sijn hoochedel- 
heiden insinuatie* mooge gedaen worden. 
Wordt dach van collatie* angestelt tegens 
toekoomende saterdach, zijnde den 23e junij 1666. 
 
Dr. Hengel, volmachtiger van Jan Konninck, 
repeteert in saecken tegens Claes Raeven en 
desselven soon retro* utiliter* acta en versoeckt 
nochmaels van den selven, overmits sij nu jaerlijck 
dilaij* genooten hebben, op huiden* praecise handelinge, 
sin* secus, contendeert* in contumaciam* als landt- 
rechtens. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Claes  
Raven cum suis, praesenteert ten naesten, habita* 
copia, te dienen nae behooren. 
 
Dr. Hengel, volmachtiger van captein 
Ittersum, overgeeft vel* quasi sijn voor desen 
inbedongene* schriftelijcke reces* cum* annexis 
 
 



{folio 152 recto} 
 
tegens Wessel Nachtegael, concludeert inholts*. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger Wessel Nachte- 
gaels, petit* copiam*. 
 
Dr. Hengel, volmachtiger van d’ erfgenaemen  
van Hendersken Sonderloo, weduwe wijlen Berent schulte ten 
Borninckhoff, repeteert sijne den 1e novembris 1664 
tegens Henrick Kettien als man en mombaer* sijner 
huisvrou gedaene anspraeck*, en daerbij tot justi- 
ficatie* van dien overgegevene obligatie*, voorts bij de  
anspraeck* geobtineert* proclama*, en overmits door 
goetlijcke*, maer vergeefsche beloften van 
betaelinge die saecke tot nu toe is opgeholden, 
des* versocht volmachtiger citationem* ad reassumendum, 
ten einde voornoemde Kettien in voornoemde qualiteit anstaende 
gerichtsdach sijne begangene contumacie* met 
inbrengen van beter recht te purgeren* ofte (sic) 
Obtinuit*. 
 

Schepen ten  Dr. Theben, volmachtiger van schepen Derck  
Hagen   ten Hagen, versocht in saecken tegens den over- 
contra   commissaris Groenewolt, novum* terminum collationandi* an te stellen 
Commissaris Groenewolt ende hiervan an jegendeels* volmachtiger insinuatie* gedaen worde. 

Wordt dach van collatie* angestelt tegens den 13e augusti 
deses jaers 1666. 

 
Welevelt   Dr. Hengel, volmachtiger van sijn weledele borcherdt 
contra   Joost van Weleveldt, versoeckt in saecken tegens 
Groenewolt 

 



{folio 152 verso} 
 
commissaris Groenewoldt, die geintituleerde* in* puncto 
primi* anni, alsoo d’ acten conscribeert* zijn, dach van 
collatie* mach angestelt worden. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van den heer obercommissa- 
ris Groenewolt, verstaende à* parte adversa eenige 
materie ingekoomen te zijn, versocht salvis* retroactis 
copiam* ten fine* van naeder debath. 
Ex* officio Dr. Hengel seidt, dat hem in dese 
saecke over die praetense* liquidatie* als partes* 
rei sustineert*, die laeste schriftuire competeert*, 
ende uitwijsens retroacten* submissie* beidersijts is geschiet, 
kan daerom geen wijder* tegenhandelinge admitteren*, 
ende verbleeff bij sijn voorige. 
Ex* officio Theben, sustinerende* ’t contrarium*, als 
notoir ex* actis, ende beidersijts schriftuiren, verblijft bij 
den inholt van sijn voorige reces*. 
Similiter* in* puncto liquidationis secundi* anni. 

 
Dr. Kelfken   Dr. Theben, volmachtiger van d’ heer mombaer* Johan 
contra   Kelfken, versocht in saecken tegens Godfrid Frederick van Basten 
God. van Basten  op die voor desen realiter overgegevene anspraeck* cum* annexis, op 
huiden* 

in termino behoorlijke handelinge, sin* secus, contendeerde* ten profite 
als landtrechtens. 
Ex* officio Dr. Roller volmachtiger van sijn swager Godfrid Frederick van 

Basten, 
badt* eerst ende voor all, als landtrechtens, cautie* te praesteren, sin* 

secus, con- 
tendeert* tot een kost- en schadeloose absolutie*. 
Ex* officio Theben, praesenteert te doen wat landtrechtens, en sal 
sijn praetendent* hiervan adverteren*, hoc* salvo, inhaereerde* prioribus*. 
 
Dr Hengel, volmachtiger van Anania Willinck, repeteerde 
in saecken tegens Gerrit Eckervelt sijne gerichtelijck erholden* verwin* 
 
 



{folio 153 recto} 
 
daerop gevolchde anpeindinge*, eerste, twede, darde opbadinge*, 

immissie*, 
eerste, twede ende derde ruiminge, an het huis van gemelte Eckervelt 
gedaen, ende ’t elckens geinsinueert* ende alsoo onangesien* 

verscheiden 
beloften noch ter tijt geene betalinge off voldoeninge is ge- 
volcht, soo versocht volmachtiger dat met wercklijcke distractie* 
des verwonnen* huises mooge vervaeren*, terminus* daertoe ange- 
stelt, die biljetten verveerdicht ende publiceert worden. 
Terminus* distractionis op huiden* over ses weecken, zijnde den 31e  
julij deses jaers 1666. 
 
Dr. Roller, volmachtiger van de respectieve graeff ende vrij- 

Salm   heeren van Vehlen, alsoo voor jaeren ende dagen in puncto praetensae 
contra   condictionis indebiti3 over die contumacie* bij den volmachtiger van den 
heer prince 
Vehlen in p°  van Salm is gesubmitteert*, gelijck dan oock tot dien einde dach 
cond. indebiti  van collatie* ende ablegatie* van acten is gedecerneert*, blijvende 

parthij in gebreck van sulckx naer behooren te besorgen,  
daer nochtans eens eindtschap* behoorde verleent te worden om 
dan niet in* infinitum te blijven in onseeckerheit, badt* ende afwacht 
noch van tegenparthij bijbrenginch van de sprotelen4 ende  
ablegatie* der acten, sin* secus, contendeerde* tot een kost- 
ende schaedeloose absolutie* van d’ instantie*, ende dat hem 
comparant*, om over het subject der absolutie* ‘t erkennen, die 
sportules* bij te brengen, mooge geadmitteert* worden. 
Ex* officio Dr. Theben, als volmachtiger van sijn vorstelijcke genade den 

heer 
prince van Salm, repeteerde in contrarium* alle voorgaende acten 
ende redenen in overvloet daerbij geallegeert*, sonder de 
minste contumacie* gestant te doen, waer tegens insisteerde* mede 
die jegendeels* veelvoldige contumacie* in* non quadruplicando, ende 
alle bedingen ten fine* van versteck daerover genoomen op die 
bereits daerover gedaene submissie*, versoeckende, hoc* salvo, 
copiam* van jegendeels* afgeholden reces*, om met den advocato* 
causae te communiceren, en ten naesten* daerop schrift- off 
mondelijck te berichten. 
Ex* officio Dr. Roller, seidt dat sijn heren praetendenten, volgens 
verscheiden geinterponeerde* protesten, nooit van meeninge 
zijn geweest te quadrupliceren*, soo lange over dit 
contumacie* niet en sal zijn erkent, als zijnde ongelegen 
 

 

                                                 
3 inzake de aanmatigende terugvordering van onverschuldigd betaald geld 
4 hier moet staan ‘sportelen’: (gerechts)leges 



{folio 153 verso} 
 
om naer een ses of sevenjaerige strijt, soo over die 
voorige ablegatie* der acten, als naederhant over het 
indienen van triplijcque* is voorgevallen, alstans remissis* ex- 
pensis wijders* ‘t ageren, ende soo veel het werck van con- 
tumacie* sich selfs belancht*, achte onnodich des an- 
gaende sich met veele allegaten* te bemoeien, sich 
remitterende* tot de acten, met versoeck, dat die selve allen 
gelijck dickwils versocht, ad* referendum moogen afgeson- 
den worden, bij wijder* verweigeringe, dat comparant* mooge 
permitteert zijn d’ acten suis* expensis ‘t ablegeren* over het 
stuck van absolutie* ende wijders* niet. 
Ex* officio Theben, repeteert hiertegens d’ acten ende sijn voor- 
gaende reces*, ende daerbij persisterende*. 
Ex* officio Dr. Roller, protestesteert van oppenholt*. 
Ex* officio Theben, seidt dat d’ acten jegendeel* notorie daer- 
van sullen accuseren*. 
Ex* officio Dr. Roller, dat d’ anleggende parthij notoirlijck schul- 
dich is d’ acten ‘t ablegeren*, tot welcken einde oock 
hinc* inde is gesubmitteert*, sonder dat parthij sich  
verklaer d’ acten te willen afsenden, ofte niet oversulckx 
frivool, dat men soodaene nalatichheid met ijdele 
woorden soeckt ‘t excuseren. 
Ex* officio Dr. Theben, seit, dat tot dien einde 
oftmaels* dach van collatie* versocht is, maer dieselve 
niet hebben konnen geablegeert* worden, doordien 
die selve een geruimen tijt onder jegendeel* patroon 
zijn berustende geweest, ende sulckx tot restitutie* 
desersijts judicialiter* angeholden is, zijnde mede 
een oorsaeck geweest dat die selve in* tem- 
pore niet hebben konnen compleert worden, hier 
om ende blijvende bij sijn vooriges. 
Ex* officio Dr. Roller, negando narrata 
prout narrantur5, seidt dat die landtschrijver 
 
 

                                                 
5 de praatjes zoals ze verteld worden negerende  



{folio 154 recto} 
 
tegenwoordich absent, wederom ’t huis 
koomende, anders sal konnen relateeren*, ende per- 
sisteert* daermede bij sijn vooriges. 
Ex* officio Theben similiter*. 
 
Frits Raebelinck, volmachtiger van Tonnis ten Bussche, 
versoeckt ende doet anpeindinge* an die ge- 
rede* ende ongerede goederen van d’ olde gewelderse*, 
ende sulckx uit kracht van gerichtelijcken verwin*, 
voor die somma bij anspraeck* gespecificeert, ver- 
soeckende dat gemelte weduwe hiervan die wette* per* 
extractum mooge gedaen worden. 
Obtinuit*. 
 
 
Jovis* 21e Junij 1666 
Stadtholder* 
Adriaen van Keppel, commandeur 
Ceurnooten* 
Rotger Poelhuis 
Lambert Trae 
 
Dr. Theben, als volmachtiger van scholte 
Roerdinck cum suis, alsoo voor desen tegens 
Henrick Mentinck citatie* versocht is ad videndum 
resumi litem6 en de saecke overmits den oor- 
loch is blijven liggen, soo versochte tegen gemelte Men- 
tinck nieuwe citatie*, ten einde d’ acten 
bereits gecollationeert* ende geslooten, ter 
decisie van onpartijdigen mooge afgesonden 
 
 

                                                 
6 om te zien of het proces heropend zal worden 
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ende dat hiervan insinuatie* per* extractum 
mooge gedaen worden. 
Obtinuit*. 
 
Dr. Hengel, volmachtiger van Peter Hooger, 
touslager, sprack an met rechte vrou de Nije, 
vermoge* relation* des voochts* op huiden* geciteert*, 
voor die somma van twe en vijftich guldens, una* 
cum interesse, à* die morae, heerkoomende* van ge- 
koften* toback, alsmede voor die somma van twe 
en veertich guldens, twee stuivers, gelijckvals* van toback, 
soo Frans Janssen gekoft*, en sij bespraeckte*, vrou 
de Nij, volgens haer eigen handt, op haer 
genoomen heeft te betaelen, welcke betaelinge 
bij desen wort gesint*, en tot dien einde versoeckt volmachtiger 
der gedaechden comparitie*, sunsten* in contumaciam* 
tegens die selve proclama* ‘t erkennen. 
‘t Gerichte erkent proclama*. 
 
Hierop erschenen vrou de Nij, en heeft be- 
looft in den tijt van een vierendeel* jaers te betalen 
die 52 guldens. 
 
Dr. Theben, nomine* proprio, doet in kracht 
van gedaene anpeindinge* an die goederen van Jan  
Giessinck ende Jan Warners, vermoge* relatie* van Jan ter 
Pelckwijck, om betalinge ‘t hebben van 24 guldens, 
heerkoomende* van salaris, neffens kosten daerop gegaen 
aftreckende bewijslijcke solutum*, bij desen daervan 
opbadinge*, met versoeck, dat hiervan an die selve 
per* extractum protocolli moge insinuatie* gedaen worden. 
Obtinuit*. 
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Extractum  Dr. Weddinck, volmachtiger van Jan Cossinck, heeft vermoge* 
Res: loco  relation* des gesworen Jan ter Pelckwijck d’ aen- 
prot.   gepeindete* gerede* ende ongerede goederen van Berent 

Gelkinck voor een binnen- ende buijtenjaerse rente 
ad 7 rijxdaelder jaerlijx ende twe jaer achterstant, 
‘t saemen ad 28 rijxdaelder huijden* dato opgebaedet* 
ende daervan die wette* tegens voornoemde Berent 
Gelkinck gebeden*. 
Obtinuit*. 
 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Jan Woordes, hebbende 
vermoge* relation* des gesworen Jan ter Pelckwijck 
Wessel Hinckamp ad* resumendum laeten 
citeren*, afwachtet van desselfs op jonght* 
geholdene gerichtsdach begangene contumacie* 
sijn beter recht in te brengen, sin* secus, denselven 
inholts* der aenspraecke* vellich* te holden. 
 
Dr. Hengel, volmachtiger van de overste wachtmeister 
Dunnewolt, gift den edele gerichte te erkennen 
wat gestalt* die weduwe van zalliger Harmen Smits, 
wegens eenige praetensie* ofte reeckenboeck-schult*, 
proces heeft gesustineert* tegens comparants* heere 
principael* waertegens desersijts d’ exceptie* 
van tijnjaerige praescriptie* wel ende wettelijck  
onder anderen mede is geobmoveert* ende uijt je- 
gendeels* reeckenboeck* luijt* den daerbij aenge- 
togene* datum oock genoechsam is gefundeert, 
sonder dat daertegens eenige die minste inter- 
pellatie* of legitime ende wettelijcke interruptie 
sij gedaen. Immers niet met eene telle* quelle 
relatie* van Dr. Smits, als sijnde oock in desen 
irrelevant, dewijl* gemelte Dr. Smits niet alleen 
tegens den overleden Harmen Smits oom heeft 
geseit, maer oock advocatus in deselve saecke 
is geweest, ende alsoo desselven onbeëdete relatie* 
voor geen idoneum vel legitimum multo 
minus relevans testimonium7 kan geachtet 
worden, versoeckt daerom volmachtiger dat alsoo 
beidersijts voorlanghs* is gesubmitteert*, 
nu meer dach van collatie* nu gepraefigijrt* 
ende haer, weduwe Smits, hiervan insinuatie* moge 
gedaen worden per* extractum. 
Wort dach van collatie* aengestelt op huijden* over 
ses weecken. 
 

                                                 
7  deugdelijke of wettelijke, laat staan een relevante getuigenis  
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Extractum  Dr. Weddinck, nomine* proprio, heeft vermoge* relatie* des 

gesworen Jan ter Pelckwijck d’ angepeindete 
gerede* ende ongerede goederen van Evert Storm  
voor die somma van 25 gulden ter goeder reeckeninge 
verdient salaris huijden* dato opgebadet ende daervan 
die wette* tegens gemelte Evert Storm gebeden*. 
Obtinuit*. 
 

Trae   Dr. Weddinck, volmachtiger van Lambert Trae, hebbende ver- 
contra   moge* relation* van Jan ter Pelckwijck Arent Geessinck 
Giesinck   ad* readsumendum laeten citeeren*, afwachtet desselfs 

comparitie*, sin* secus, inhaereert* nochmaels voorige 
contumaciale* bedingen*, ende versoeckt alsoo ter weerelt 
geen defensie noch eenige reden van oppositie 
bijgebracht* konnen worden dat die saecke in contuma- 
ciam* pro* ut jacet pro* conclusa moge op- ende aenge- 
nomen worden ende dat d’ acten geconscribeert* ende dach 
van collatie* moge aengestelt worden. 
Wort dach van ablegatie* aengestelt tegens 
aenstaende saterdach over acht daegen, sijnde den 
30e junij deses. 
Jan ter Pelckwijck relateert* van gedaene citatie*. 
 
Dr. Hengel, volmachtiger van Jan Wesselinck ende die erfgenaemen 
van zalliger Willem Raesvelt, repetijrt in saecken 
tegens Aelbert ten Broecke qualitate qua sijne veelvoudige 
ende te meermaelen gedaene submissie* ende # protesten tegens die #  
à* parte adversa 
ten fine* van opentholt* afgeholdene recessen*, ver- 
soeckt nochmaels dat over den gesubmitteerden* poinct 
van inventaris ende wijders* niet moge erkant worden. 
 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger ten Broecke, verstaende voor den 

lesten 
oorlogh eenige stucken ex* adverso geexhibeert* te sijn, 
versochte alnoch* salvis* retroactis copiam* om daerop 
te doen nae behooren. 
 
Ex* officio. Contradiceerde* jedendeels* reces* per nego narrata 
pro ut narrantur8 ende seit jegendeels* verbum dictamen* nargens als tot 
opentholt* van saecke praetenderende; versoeckender daer- 
omme voor alsnoch conscriptionem* actorum et 
diem* ablegandi. 
 
Dr. Weddinck, volmachtiger van die borgemeistern van 
Suitloon, repetijrt tegens Berndt Rothuis 

                                                 
8 door (te zeggen): “Ik ontken het gezegde, zoals het gezegd wordt” 



alle voorgaende dienstlijcke handelongen ende 
afwachtet desselffs comparitie*, sin* secus, 
contendijrt* in contumaciam*. 
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Contra    

Stege   Dr. Hengel, volmachtiger van Wessel ter Stege, alsoo den aenge- 
reservat   stelden dach van collatie* in saecke tegens jonker Adriaen van Erden 
ten 
cor. proto-  Pleckenpoel wegens die Munsterse invasie circum- 
colli   duceert*, soo versocht dat novus* terminus ten fine* van collatie* 
   ende ablegatie* moge praefigeert* ende termineert* worden. 
voor dach  Ex* adverso Dr. Theben, volmachtiger van jonker Adriaen van Eerde 

ten  
van collatie  Pleckenpoel, versochte salvis per oram retroactis similiter9. 
aengestelt  Dr. Theben, volmachtiger van jonker Adriaen ten Pleckenpoell 
den   versochte in saecken contra Wessel ter Stege in* puncto declarati- 
   onis* expensarum diem* collationandi voor desen overmitz den 
2 augusti  oirlogh circumduceert* novum* terminum an te stellen. Q10 
Jr Eerde 

contra   Dr. Weddinck, volmachtiger van den hoochedelgebooren ende 
gestrenge  
ter    Adriaen van Eerde ten Pleckenpoel, komende alhier 

Stege   in ervaringe dat naestleden* Bredevoortschen gerichte 
Extractum  Dr. Bertram Theben, furstlicher Salmscher volmachti- 

ger, in absentie desersijts volmachtiger, dach van collatie* 
Salm   op aenstaende saterdach den 23 junij versocht ende  
contra    erholden* ende alsoo den dach al te praecipitant* ende volmachtigers 
Eerde   heer praetendent* ten selven daege niet kan vacijren*, ver- 

sochte den dach acht daegen te prolongijren ende uijt 
te stellen. 
‘t Gerichte prolongeert den dach bes* saterdach den 30e junij, 
mits dat hiervan d’ insinuatie* aen den volmachtiger sal 
gedaen worden. 
 
Q  Ex* officio Dr. Hengel, seijt datt het causae eiusdem continentia11 is, 
soo individua*, en datt daerom ’t een mettet ander als 
gelijck gesubmitteert* kan en moet recht gedaen worden 
te meer, die wijl hangende deesen process 
oock is gediminueert* op de ex* officio overgegevene declaratie 
en oock submissie* daerop is gedaen ‘t gheene met 
eene sententie* kan termineert* worden, daerover  
behoeft men gien twie te scheppen, lutia non  
est multiplicanda praeter necessitatem12. 
Ex* officio Dr. Theben, seit dat die sententia* in* puncto taxae* 
met die saecke ten principalen* geen gemeenschap hefft, en in puncto 

judicati[..] 
salvis ulterioribus expensis non declaratis et ex post causatis 
separata13 is, derhalven over die beijde saecken ex* adverso vel 

                                                 
9 met mondeling voorbehoud van vroegere akten hetzelfde 
10 hierachter hoort het met een ‘Q’ gemerkte deel verder op de bladzijde gelezen te worden 
11 samenhangend met dezelfde zaak is 
12 de strijd moet niet uitgebreid worden, tenzij dit noodzakelijk is 



quasi coniunctum14 gestelt wordende diversimodi* gesubmitteert* 
is, connende lijden, dat die respectieve processen eodem* die eenen 

ordel- 
drager* oick ahn een ende dieselve Doctoren ende referenten 
 
 

                                                                                                                                                                 
13 en inzake de gerechtelijke uitspraak met voorbehoud van alle andere niet-gedeclareerde uitgaven, ook later 
veroorzaakt, gescheiden is 
14 van de zijde van de tegenpartij tenminste als het ware samengevoegd 



{folio 156 verso} 
 
geschickt* worden, om het advis ende ordel daerin te 
geven. 
 
Ex* officio Dr. Hengel, repeteert in* puncto taxae* priora 
al ‘t gheene deeserzijdts voor deesen praesenteert, 
maer parthij advers* soeckt niet anders als litem 
ex lite15 te spinnen en den schaemelen en onschuldigen 
verweerder met meerder naekosten te matteeren*, 
waertoe hij gientsints bevoeght; versoeckt 
daerom volmachtiger datt aenstaende gerichtsdach referenten* 
mett eene sententie* over die praesente kosten taxe* 
gelieven te geven, en gelijckvalls* over die 
kosten naer die laetste sententie* ergaen* 
volgents voor deesen gemaeckte conclusia 
mett een gelieven recht te doen ende den 
schuldigen daerin condemnieren*. 
Ex* adverso Theben, praevia* generali contradictione van die 
gansen impertinente voorstellinghe, stelt die saeke 
als in* puncto declarationis als vooren ter erkentenisse 
van d’ onparthijdighen, met protest van die costen 
inholts, mede die declaratie, so naederhant causiert* en cum in 
puncto executionis vallen conden, sullende toekom- 
stige heeren referenten daerin vanselffs weeten te doen wat 
landtrechtens ende gebruickelick, sonder dat parthije  
daerin behoofft til* ende mathe voor te schrijven, insisterende* her- 
mede prioribus*. 
 
# Ex* officio. Stelt het oock tott censuir van onparthijdigen door een  
ijdele opwerpe van soodaene telle* quelle declaratie* van kosten; kan den  
rechtmaetigen excipient* niet in wijdere* kosten praecipiteert* worden. 
Men beroept sich deeserzijdts op die gedaene diminutie* en in* exceptivis 
overgegevene schriftuijren iis insistendo, salva protestatione de  
expensis16. Theben, salvis* prioribus, petit* diem* collationandi an te stellen. 
Ex* adverso similiter*. 
Wort dach van collatie* aengestelt den 20e augusti. # 
 
Dr. Roller, volmachtiger van de respectieve graeff ende 
vrijheere van Velen, hebbende vermitz de voorge- 
vallene troubles het poinct van liquidatie* 
tegens de heere prince van Salm moten staen 
laeten in surcheance*, sodaenigh dat eenighsins 
de memorie ende sonderlinge desordre vant 
leste gepasseerde iss ontvallen, badt* complementum* 
actorum in* specie vant gene naer de lest ge- 
pronuntieerde* sententie* iss gedicteert ende  
geexhibeert*. 
Ex* adverso Dr. Theben, volmachtiger van sijne furstlicke genade 
den heere prince van Salm, versochte daerentegen 

                                                 
15 een proces uit een proces 
16 … aan deze vasthoudende, met voorbehoud van protest van kosten.  



copiam* van die recessen* op eenige van die 
leste gerichtsdaghen beijdersijts afgeholden*, 
om vorders* in de saecke te doen nae behooren. 
Similiter* in* puncto expensarum. 
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Beerninck Dr. Theben, volmachtiger van Berent Loickinck ende die 
contra gildemeesteren17 van die Meddehoosche gemeente, alsoo volmachtigers  
die Medehoosche praetendent* op huiden* geciteert* is, uitten naeme van Beerninck van de- 
gemeente sersijts voor desen erholden* triumphatoire sententie*, verwachte 

des citants* comparitie*, ende borchstellinge over die kosten 
nae dato van sententie* voorgevallen in puncto juramenti et 
praesentatae iterativae paritionis sententiae18 bij jegendeel* we- 
derrechtelijck refuteert*, protesterende sich niet wijders* 
met die on en ongegoedede* tegenparthij in te laten, als 
refusis prius expensis post sententiam temere causatis19, daer- 
op vooral recht moet geadministreert worden. 
 
Erschenen Henrick Beckerinck, Aeltjen 

rel. per L. Trae eheluiden*, die bekanden voor sich ende haeren erven 
oprechter deuchlijcker schult, heerkoomende* van 
verstreckte penningen ende saet, schuldich te wesen an Jan 
Thomas die somma van hondert daler, ter goeder 
reeckeninge, ende belooffde dieselve anstaende 
Jacobi* te  betaelen, onder verbant* van haer persoon ende 
goederen, ende poene* van reele ende parate* executie, 
sonder bedroch ende argelist*. 

 
Martis* 26e junij 1666 
Stadtholder* Adriaen van Keppel, gouverneur 
Ceurnooten*  
Wilhelm Hartlieff 
Caspar Everts 
 
Erschenen Dr. Hengel als 

                                                 
17 Meddo had twee gildemeesters, waaronder enkele rotmeesters ressorteerden. 
18 inzake de eed en het opvolgen van het herhaald gepresenteerde vonnis 
19 met weigering van vroegere kosten, zonder overleg na het vonnis veroorzaakt 
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volmachtiger van Tonnis Beerninck, 
soon ende erfgenaem van zaliger Hermen 
Beerninck, voor hem selven, ende als 
cessionaris* van sijnen mede-erfgenaemen, 
repeterende die tegens Berent Loickinck qualitate qua 
verscheidene erholdene* ende gemelten Loickinck in- 
sinueerde* decreten, waerbij hem geordonneert  
is worden den letter van sententie* te voldoen, 
ende hem sijner wetenschap der quaestieusen 
schult ten eenemael ‘t exoneren*, ’t welck 
off hij wel in voorigen acten mach schijnen 
praesenteert, maer niet wercklijck ooit gepraesteert 
‘t hebben. Ende ’t selve duslange, om comparant* 
soodaene swaere kosten niet konde suppor- 
teren*, onder ’t een off ander praetext der ver- 
weerderen is opgehouden, die welcke haer op 
die voldoeninge ende inholt der sententie* beriepen, 
daertegens comparants* praetendent* met goede rede- 
nen ratione* verborum, den gepraesenteerden 
eedt, op den acten beriep. Soo heeft evenwel 
comparant*  tot evitatie* van wijdere* kosten, nu 
alleen voldoeninge ende eedtleistinge naer inholt 
der sententie* eenmael judicialiter* en twemael 
judicialiter* versocht, en erholden*, soo gemelte Loickinck 
oock ’t elckens insinueert*, teste manu et  
relatione nuntii Abraham Peterssen20, waer 

                                                 
20 getuige hand en verslag van de bode Abraham Peterssen 
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van gemelte Loickinck morose* ende contumaciter* 
’t elckens in gebreck blijft, seggen- 
de, uti in vulgus spargitur21, sijn siel en salichheit 
naemens een gemeente niet te moogen in* 
pericul van verdoemnis stellen, en sich daerom  
beswaeren. Zijnde aldus in sijn con- 
scientie* van dese schult niet te weeten 
(quae verba sententiae prius perperam 
et contra intentionem consulentium 
animo satis cauteriato22 ten eenemael 
overtuicht, temeer dewijl* sich d’ heer 
stadtholder* Bronckhorst, gewesene 
voocht tot Wenterswijck, noch goede 
schriftelijcke annotatie* daervan 
heeft, dat zalliger Hermen Beer- 
ninck sijne pretensie*) als d’ oude 
Beecke, een parceel der Meddehoosche 
gemeente, verkoft wierde, oock als  
een wettelijck creditum* ende verschot* 
sij angenoomen, en betalinge daer- 
van belooft, alles in praesentie 
van desen Berent Loickinck ende  
Herberts Geert, als doenmael* gesucce- 
deerde* gildemeesteren in Beerninckx 
plaetse, uti jurata depositio23 Bronck- 
horst mette sententie* hierbij annex 
’t welck sunsten* quod non opus24,  

                                                 
21 zoals onder het volk rondgaat 
22 woorden van dit vonnis vroeger onjuist en tegen de intentie van de raadsleden ? met een nogal gebrandmerkte geest 
23 zoals de gezworen uitspraak 
24 hetgeen niet nodig is 
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Abraham Peters oock eedtlijck 
konde affirmeren*. Uit welcken allen 
dan oock blijckelijck, dat dese gilde- 
meester Loickinck die woorden der sen- 
tentie*, naementlijck, niet geweten ‘t 
hebben, altijt, gelijck sij beide haer 
oock wel geroemt, met een dubbelt 
gemoet, ende malitieus, wil niet seggen  
bedriechlijcke uitsage* hebben willen 
interpreteren in fraudem legis, judicanti- 
um et in detrimentum propriae conscientiae25 
hebbende desen impetrant* altijt met dreige- 
menten in* infinitum processum willen trecken 
en van sijnen rechtmatigen eisch frustre- 
ren. Ende dan sulckx niet alleen oner- 
hoort, maer ook onchristelijck, quod alicui 
suum officium damnosum26 solde zijn, dat er 
deses impetrants* vader een bou stedeken 
het Meddeholt geheten, voor die ge- 
meente der bourschap Meddehoo  
heeft verkoopen, ende tot verschot* insu- 
meren* moeten, soo versoeckt comparant* om 
eenmael eindtschap* te moogen hebben 
dat die saecke bij een edele gerichte 

                                                 
25 als wetsontduiking en bedrog van de rechtsprekenden, tot schade van het eigen geweten 
26 hetgeen voor een ieder in zijn ambt schadelijk 
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pro* conclusa op- ende angenoomen, d’ 
acta suppleert*, ende terminus * ad collatio- 
nandum acta mooge angestelt, ende in 
contumaciam* voorts bij onpartijdigen, vol- 
gens eerst genoomene conclusie op den 
eisch met den interesse* van ’t verschot*, 
alsmede metten interesse* à* tempore  

  judicati, uti manifesti juris27 sedert pro- 
nuntiatie* van den jaere 1658 den 21e  
maij, als uit bijgaende sententie* ‘t er- 
sien, mooge recht gedaen worden, protestan- 
do* d’ expensis. 

 
Decretum 
‘t Gerichte houdet die saecke voor 
beslooten, ende stelt dach van collatie*   
tegens den 7e augusti anstaende. 
 
Vacat. 

                                                 
27 vanaf het moment van de uitspraak, zodat van duidelijk recht 
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Jovis* 28e junij 1666 
Stadtholder* 
Adriaen van Keppel, gouverneur 
Ceurnooten* 
Wilhelm Hartlieff 
Caspar Everts 

 
Sabbathi den Erschenen Aeltjen Hijnck 
11 Decemb 1686 in Huppel, weduwe van zalliger Be- 
Erschenen David  rent Hijnck, en bekande ten over- 
Jacob Joude ende  staen van Jan Ghijse van David Jacobs 
bekande van dee-  opgenoomen ‘t hebben die somma van 
se willekeur ter vijffentwintich rijxdaler, beloovende die 
summa ad 25 voornoemde 25 rijxdaler volgens willekeur* 
rixdael. voldaen die halfscheit* tegens toekoomende 
ende betaelt te  Michael*, ende d’ andere halfscheit* te- 
zijn. gens toekoomende Sint Marten* te 
Ergo vacat. betaelen, off bij mancquement van dien 
Quod testor mette parate* executie voor te vaeren. 
B. Mensinck 
 Eodem* coram* iisdem 

 
Erschenen Kojjer Jan  
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in Ratum, en bekande van 
David Jacobs opgenoomen ‘t 
hebben die somma van twaelff rijxdaler, 
vijftien stuivers, beloovende volgens willekeur* 
d’ halffscheit* tegens toekoomende Michael*, ende d’ 
ander halfscheit* tegens toekoomende  
Sint* Marten te betaelen, ofte bij mancque- 
ment van dien met parate* executie  
voort te vaeren. 
 
Eodem* coram* iisdem 
 
Erschenen Koijer Jan in  
Ratum, ende bekande van San- 
der die Joode opgenoomen ‘t hebben 
die somma van twaelff rijxdaler, beloovende 
volgens gerichtelijcke willekeur* d’ halfscheit* 
tegens toekoomende Michael* 
ende d’ ander halfscheit* 
tegens toekoomende Sint* Mar- 
ten te betaelen, ofte bij manc- 
quement van dien, met parate* 
executie voort te vaeren. 
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Sabbati* 30e junij 1666 
Stadtholder* 
Wilhelm Hartlieff 
Ceurnooten* 
Caspar Everts 
Theodorus Bronckhorst 
 
Erschenen Henrick van  
Elverveldt, nomine* matris, te kennen 
gevende, hoe dat Aeltjen Sinni- 
gers, weduwe Grievinckx in haer le- 
ven heeft een testament ge- 
richtelijck opgericht, ’t welck nae 
haer doode mochte geopent, en 
in allen geinsereerde* puncten geobserveert worden, 
ende overmits gemelte Aeltjen 
Sinnigers, zijnde comparants* praetendenten* 
moeder, is koomen ‘t overlijden, 
soo versochte comparant* qualitate qua, dat het 
voornoemde testament mochte geo- 
pent worden, en dat die caeteri 
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haeredes*, als Berent Huininck 
als man ende mombaer* sijner huis- 
vrou, Henrick Grievinck, en Henrick 
Romunde als stiefvader, en conse- 
quentelijck mombaer* van Engele 
ende Gijsbert Grievinck, ad videndum 
aperiri et legi testamentum28 mochte, en 
dit selve geinsinueert* geciteert* 
worden, en daertoe terminum* ende 
dach an te stellen. 
Obtinuit*, ende wort terminus* an- 
gestelt tegens anstaende maen- 
dach over acht dagen, zijnde den  
9e julij 1666. 
 
Eodem* 
Coram* 
Stadtholder* 
Rotger Poelhuis 
Ceurnooten* 
Wilhelm Hertlieff 
Caspar Everts 

                                                 
28 om het testament te zien openen en te doen voorlezen 
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In saecken van Lambert  
Trae, tegens Arent Giessinck 
sijn d’ acten ten overstaen van 
anleggeren* volmachtiger en bij 
mancquement des verweerders com- 
paritie*, tegens die producten 
en protocollaire termijnen, en daerme- 
de verbotenus* ‘t accorderen be- 
vonden, en is tot ordeldrager*  
gestelt Rotger Poelhuis. 
 
Op dato boovenschreven relateert 
Jan ter Pelckwijck, als geauthori- 
seert van desen edele gerichte zijnde, dat 
Gerhard Harckinck met hant- 
tastinge* an hem belooft Lambert 
Trae en deren erven in saecken 
tegens Arent Giessinck kost- en 
schaedeloos ‘t holden 



{folio 162 recto} 
 
en gelijck gemelte Harckinck ’t selve 
an hem bestedicht*, soo heeft hij 
gelijckvals* met hant ende monde ‘t 
selve an desen edele gerichte bevesticht. 
 
 
Vacat. 
 
 
 
 

{folio 162 verso}  Vacat. 
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Martis* 3e julij 1666 
Stadtholder* 
Caspar Everts 
Ceurnooten* 
Theodorus Bronckhorst 
Hermen van Basten 
 
Dr. Theben, volmachtiger van sijn vorstelijcke genade den 

Salm   heere prince van Salm insaecken tegens die respectieve 
contra   graeff ende vrijheren van Vehlen in* puncto condictionis indebiti, 
Vehlen in p°.  versochte alnoch* copiam van jegendeels* laest afgeholden 
gdictionis indebiti  reces*, om soo noodich ten tijde van collatie* daerop mon- 

delinch te dienen en met sulcken voorbeholt, versocht 
dat een dach ad* collationandum mach worden angestelt. 
 
Johannes Wolff, volmachtiger van d’ erfgenaemen 
van wijlen Jan ter Woort ende Peter Cloeck, geeft ‘t 
erkennen dat hij den 21e junij anno 1665 alhier tot Bre- 
devoort is gekoomen om van commissaris Groenewolt 
off sijnen volmachtiger te versoecken bijbrenginch van diminutie* 
op welcken tijt den heer landtschrijver Bronckhorst die 
banck* gespannen, soo door ’t overlijden van zalliger heer droste* 
Lawick sijn cours niet heeft konnen gewinnen, en doen- 
maels* post* vacantias messium uitstelt geworden, 
volgens door onvermoedelijcke invasie van den bisschop 
van Munster desen landen met sijn arme heeft geinvadeert, 
ende alle wegen onseecker gemaeckt, die gerichten 
oock niet zijn geholden geworden, soo versocht men 
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nu, in val die diminutie* niet mochte bijgebracht, 
dat die selve reelijck mochte exhibeert* werden,  
sunsten* dat op die minute* van dien in contumaciam 
non diminuentis29 met advijs van onpartijdige 
rechtsgeleerden mooge taxeert, en daertoe dach 
ad* ablegandum angestelt worden. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van d’ heer obercom- 
missaris Groenewolt, wol daer tegens sijn nootdruft* 
hebben inbedongen*. 
Ex* officio Wolff, gedenckt sich in ‘t gerinchste 
in geen vorder* pleidooien in te laeten, maer afwacht 
nochmaels nae soo lanch verloopene tijt reele exhibitie* 
van diminutie*, sunsten* versocht gelijck vooren 
en stelt dese saecke ad* decretum judicii. 
Ex* officio Dr. Theben, secht dat zalliger Dr.  
Smits die stucken gelancht* zijn, om die selve 
te communiceren met volmachtigers praetendent*, daervan wegens 
desen oorloch geen naerder bericht is ingekoomen, 
derhalven sal ’t selve alnoch* per expressum ver- 
wachten, om alsdan te doen wat rechtens. 

 
Welevelt contra  Erschenen Johannes Wolff, volmachtiger van  
Groenwalt in pto.  den heer borchert Joost van Welevelt tot den 
liquidat. 1e anni  Diepenbroeck, versocht nochmaels dat in saecken 
Similiter in pto.  teges commissaris Groenewolt in puncto van den 
2di.   jaer huishuir primi* anni dach van collatie* ende ablegatie* 

van acten mooge angestelt worden. 
 

 

                                                 
29 in weerspannigheid door niet-betaling 
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Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van den heer obercom- 
missaris Groenewolt, inhaereerde* die recesse* van 
voorleden gerichtsdach, ende versochte gelijck als 
daerbij. 
Ex* officio Johannes Wolff, secht dat die saecke voor- 
lenchst* sij gesubmitteert* ende geconcludeert, inhae- 
reert* derhalven sijn gedaen versoeck, dat een dach 
ad* collationandum en ablegandum* mooge angestelt 
worden, sunsten* sal men genootsaeckt worden ex 
capite denegatae justitiae30 sich te beklaegen 
an hooger overichheit, en stelts ad* decretum. 
Ex* officio Dr. Theben priora, versoeckende boovens 
landtrecht niet te moogen beswaert worden. 
Similiter* in puncto van een jaer huishuir secundi* anni. 
 
Dr. Theben, volmachtiger van Dr. Kelfken,  
wol tegens Godefredrick van Basten vermoogens* 
relatie* des geswooren op huiden* geciteert*, een schrifte- 
lijcke anspraeck* cum* annexis  hebben inbedongen*, badt* 
inholts*, versoeckende des gedaechdens erschijnis, 
sin* secus, proclama* te decerneren*. 
Ex* officio Dr. Hengel, nomine* Doctoris Roller als 
volmachtiger van Godefrerick van Basten, versocht 
salvis* quibuscunque exceptionibus* et jurium* beneficiis  
der anspraeck* afschrift, quibus* salvis, versocht 
oock eerst ende voor al cautie*. 
Ex* officio Dr. Theben, sal in* puncto cautionis* 
doen wat nae landtrecht behoort. 
Ex* officio. Nam sulckx an, mits dat ’t selve tusschen 
dit en naestkoomende gerichtsdach mocht geschieden. 
 

 

                                                 
30 uit hoofde van loochening van justitie 
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Pmi anni   Dr. Theben, volmachtiger van Dr. Kelfken 
Dr. Kelfken  versochte alnoch* van Godefrerick van Basten 
contra   op die gedaene anspraeck* handelinge 
God. van Basten  sin* secus. 
in p° 1mi anni  Ex* officio Dr. Theben als volmachtiger van Goddefrerick 

van Basten alhier praesent, inhaereert alnoch* 
sijn voor desen veelvoudich gedaen versoeck van cautie* 
welcke voorgegaen zijnde praesenteert men ’t han- 
delen nae landtrechte, protestando interim d’ ex- 
pensis à parte adversa causatis en causandis31. 
Ex* officio Dr. Theben, repeteert hiertegens den reces* 
voorleden gerichtsdach afgeholden. 
Ex* officio similiter*. 
 
Dr. Hengel, volmachtiger van die erfgenaemen 
van zalliger Hendersken Sonderloo wijlen Berent 
schulten ten Borninckhooven, repeteert ende reprodu- 
ceert sijne tegens Henrick Kettien qualitate qua 
erholdene* gedaene citatie* ad* reassumendum, versoeckende 
dat gemelte Kettien sijn moram* et contumaciam* mach 
hebben te purgeren*, en sijn beter recht in te brengen, 
sunsten* denselven inholts* anspraeck* vellich* te verklaeren 
Non* comparuit. 
 
Dr. Hengel, volmachtiger van capitein Ittersum, 
repeteert in saecken tegens Wessel Nachtegael 
sijn junchst* afgeholden reces* en gesinnen* van cautie*,  
dieselve omni* meliori modo inhaererende*. 
Ex* officio Dr. Theben volmachtiger van Wessel Nachtegael, 
persisteert* bij den reces* voorleden gerichtsdach 
afgeholden.  
 

 

                                                 
31 onder tussentijds protest van kosten die door tegenpartij veroorzaakt zijn en nog steeds veroorzaakt worden 
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Dr. Hengel volmachtiger van Jan Koeninck alias  
Katten, repeteert in saecken tegens Claes 
Raven en desselven soon, retroutiliter* acta, ende 
versoeckt nochmaels van den temerairen* impetranten* 
op desersijts laest ingegevene schriftuir contra- 
handelinge, sin* secus, contendeert* in contumaciam* 
ut* moris* et styli. 
Ex* officio Dr. Theben, repeteert den reces* van 
voorleden gerichtsdach, daerbij persisterende*. 
 
 
Mercurij* 4e julij 1666 
Stadtholder* 
Hermen Huininck 
Ceurnooten* 
Erick Everts 
Theodorus Bronckhorst 
 
Dr. Hengel, volmachtiger van Berent 
Seinhorst in saecken tegens Teube Eeckinck, 
alsoo d’ acten beslooten bij een edele gerichte ingelecht, 
soo versochte volmachtiger bijbrenginch en aperitie* van 
dien. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger Eeckincks, similiter*. 
Dr. Hengel bedanckte sich des  
bescheits*. 
Ex* officio Theben petit* copiam. 
Dr. Hengel, volmachtiger van Geert van Lent, 
repeteert in saecken tegens Geesken Cuipers 
retroutiliter* acta ende haere ijongst* began- 
gene contumacie*, versochte bij desen mocht  
worden gepurgeert* ende bijbrengunch van be- 
ter recht, sin* secus, contendeerde* in con- 
tumaciam tott versteck* off sunsten* in contumaciam 
proclama*. 
‘t Gerichte erkent proclama*. 
Sed* proclamata* non comparuit*. 
 

 



{folio 165 verso} 
 
 

Dr. Weddinck, volmachtiger van Lammert 
Ansinck, repeteert  nochmaels tegens 
de weduwe van Dijren de gedaene 
aenspraeck* ende versocht 
voldoenonghe cum* expensis ende af- 
wachtet des gedaechdens comparitie*, 
sin* secus, contendeerde* in contumaci- 
am* tot versteck*, met 
versoeck van proclama*. 
‘t Gerichte erkent proclama*. 
Hijrop erschenen de weduwe Dijren 
en versocht copie van ‘t gehene 
tegenwoordich gehandelt iss. 
Ex* officio Dr. Weddinck, seijt quod mulier 
absque tutore non habeat personam standi 
in* judicio32 ende oversulx deselve coemt me comparationis 
te obsteren* de exceptie* illegitimationis 
ende datt daerenboven voor ijder- 
en dach de aenspraeck* geschiet zijn- 
de de verweerdersche daerbij versocht 
heeft de zij oick indien eenige midde- 
len rechtens voor te wenden waeren ge- 
weest lichtelick hadde connen bevordert 
worden, oversulx dat sodanichge versoeck en 
nergentz anders als tott opentholt ende uit- 
vluchten tendijren, persisteert* dienthalven 
bij sijn versoeck met protest van  
costen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 dat een vrouw zonder voogd niet persoonlijk voor het gerecht kan staan 
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Ex* officio de weduwe Dijren, geassisteert met haeren  
volmachtiger Dr. Theben, wol haer noot- 
truft hebben inbedongen, concluderende  
als daerbij. 
 
Ex* officio protestijrt van costen ende opentholt. 
Ex* officio Dr. Theben priora*. 

 
Hietbrinck  Dr. Theben, volmachtiger van Hinderick ten Hiet- 
cum suis   brinck cum suis versochte op huiden* in ter- 
contra   mo van Hendrick Doinck op te exhibierde* declaratie 
H. Doeinck   bijbrengunch van diminutie*, en badt* sunsten* in contu- 

maciam* mette taxe te verfahren en dat terminus*   
ad collationandum et ablegandum* acta magh 
worden aengestelt. 
Terminus* tegens den 20 augusti 1666.  
 
Dr. Hengel, volmachtiger van Willem Ep- 
pinck overgeeft vel* quasi tegens Geert tho  
Welpshoff vermoege relation* op huij- 
den geciteert* een schriftlick aenspraeck  
cum* annexis soo nodich, concludeerde inholtz* 
ende versocht des gedaechdens erschijnens, 
sin* secus proclama*. 
‘t Gerichte erkent proclama*. 
Den dienaer relatijrt van gedaene roepen. 
Sed* proclamatus* non comparuit*. 

 
 
Meijlant   Dr. Hengel, volmachtiger van Harmen Meijlandt,  
contra    overgeeft tegens Geert tho Welpshoff  
Welpshoff   vermoegens relatie* Jan Grievincks op hui- 

den* geciteert* een schriftelick aenspraeck,  
versochte dess gedaechdens erschijnis ende  
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voldoenonghe, sin* secus, proclama*. 
‘t Gerichte erkent proclama*. 
Den dienaer relateert van 
gedaene ropinghe. 
Sed* proclamatus* non comparuit*. 
 

 
Beeltjen   Dr. Hengel, volmagtiger van Beelken Rallen, 
Rallen    inhaeriert* zijn veelvoudige bedingen van  
contra    contumacie* uijtwijsens retroacten* tegens 
die tijtlijcke gast    den volmagtiger van de gasthuijszmeesteren 
huismeesters tot   tott Boeckholt, versoeckende noch- 
Boeckholt   maels op huijden nae zo langen 

genoetene dijlaij* praecise handelongh, 
sin* secus, contendijrt uti*. 
Ex* officio Dr. Theben, volmagtiger van de 
gasthuijszmeesteren van Boeckholt, wol zijn 
noottruft* cum* annexis hebben inbedongen*. 
 
Die saecke van Lucas Ophuis tegens Gerrit 
Heinen wordt ad* proximam prolongeert. 

 
Dr. Theben, volmagtiger van Erick Schutte, in* judicio prae- 
sent, heeft uit kracht van willekeur* en voorige executoria- 

onbetaelt   le middelen, luit* protocols op huiden*an het angepeindete* 
huis neffens den hoff daer achter gelegen, van Mech- 
teltjen Brethouwers, weduwe van zalliger Engelbert van 
Dieren, om betaelinge ‘t hebben, luit* voorigen acten 
d’ eerste, twede ende derde ruiminge gebooden, 
versoeckende dat hiervan die weete* verveerdicht, 
en an gemelten weduwe per* extractum mooge insinueert* 
worden. 
Obtinuit*.                                   
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Erschenen Lammert Jentinck, ende bekande 
wetlijcker schult schuldich te zijn die somma van 42 daler, 
an die weledelgeboren [A.] Florentina van Oer, douvagiere* 
de Welevelt tot den Diepembroeck, en an 
hoochgemelte douvagiere* haer dochter 4 ducaten, welcke 
comparant* haer belooft heeft, maeckende ‘t saemen 83 guldens, 
belaevende dieselve penningen met den interesse* à* die morae, 
ende huidige dages kosten gewislijck ende onfeilbaer in tijt 
van twe maent à dato deses te betaelen, bij veronder- 
pandinge aller zijner gerede* ende ongerede goederen und 
poene* van reele ende parate* executie, alsoff dieselve 
met allen rechten daervoor ingewonnen ende uitgesleten 
waeren. Sonder argelist*. 

 
Dr. Roller, volmachtiger van die respectieve graeff ende 
vrijheren van Vehlen, hebbende tegens den heer prince 
van Salm duck* ende menichmael in puncto der vijffjarigen 
achterstant angeholden op executie, dewelcke altoost 
is gesurcheert* onder praetext dat eerst het punct 
van conditie mochte worden geborget, gelijck dan oock 
soodaene borchtocht is gestelt, ende daerop in* eadem 
causa an den Wenterswijckschen gerichte verstaen die selve 
suffisant te zijn, indien d’ heren referenten het vervolch 
van die proceduire hebben gedecerneert*, als versocht 
nochmaels terminum* distractionis, sin* secus, wol als vooren 
de* denegata justitia hebben geprotesteert. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van sijn vorstelijcke genade den heer 
prince van Salm, ontkennende de inholt van jegendeels* 
reces*, persisteerde* bij die retroacten*. 
Similiter* in puncto der jaeren 1644 ende 1645. 
 
Dr. Roller, volmachtiger van Henrick van Basten, 
overgaff33 tegens Derck ten Vildeken, ende desselven 
intervenient* Johan Kelfken persistit* ende protesta- 
tionschrift in plaets van mondelijck reces*, daermede in 
Dei nomine* submitterende*, nisi quod novi34. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van d’ heer Dr. Kelfken, 

                                                         
 

                                                 
33 hierboven staat: n(on) exh(ibitum): het is niet getoond 
34 tenzij er iets nieuws is 
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petit* copiam salvis* 
 
Welpshoff   Dr. Roller, volmachtiger  
contra    van Geerdt te Welpshoff, overgaff35 tegens 
Eppinck in po.   Wilhelm Eppinck sijn nootdruft*, concluderende als daer- 
injur.   bij. 

Ex* officio Dr. Hengel, volmachtiger Eppincks, sal- 
vo* puncto contumaciae, versocht copiam*. 

 
 
 
Kerckmeesters   Dr. Roller, volmachtiger van die kerckmeesters alhier 
tot Aelten  tot Aelten, inhaereert* tegens Henrick ten 
contra    Broeck sijn iterative* afgeholdene protesten 
Henr. ten Broeck   van contumacie*, ende afwacht alnoch* salvis* 

retroactis handelinch, sin* secus. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Henrick  
ten Broecke, wol sijn nootdruft* hebben inbedongen*, 
concludeerde inholts*. 
 

Klos    Dr. Roller, volmachtiger van Derck Sibelinck, 
contra    vermits door d’ ingevallene troubelen comparant* status 
Sibelinck   causae tegens Clos ten eenemael is ontvallen, versochte  

van die laeste recessen* ende handelingen copiam, 
om dieselve met sijne principaelen* te moogen 
communiceren. 
Ex* officio Dr. Hengel, volmachtiger Clos, salvo* puncto contuma- 
ciae, versocht submissie* ende collatie*. 

                                          
 

                                                 
35 hierboven staat n(on) exh(ibitum): het is niet getoond 
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Jovis* 5e julij 1666. 
Stadtholder* 
Rotger Poelhuis. 
Ceurnooten* 
Lambert Trae 
Theodorus Bronckhorst. 
 
Dr. Hengel, volmachtiger van Jan Wesselinck ende 
d’ erfgenaemen van zalliger Wilhelm Raesvelt, inhaereert* 
sijn naestleden* gerichtsdach, ende voor desen tegens Aelbert 
ten Broecke, qualitate qua, afgeholdene contumaciale* recessen* 
ende bedingen, versoeckende nochmaels die saecke in contuma- 
ciam* bij een edele gerichte pro* conclusa mooge op- ende 
angenoomen worden. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Aelbert ten Broeck, 
wol sijn nootdruft* hebben inbedongen, badt* inholts*. 
Ex* officio salvis prioribus, et puncto contumaciae 
salvo36, om eenmael eindtschap* te moogen hebben, versocht copie. 

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Jan van Graes, hebbende  
vermoge* relatie* van den voocht Wassenberch van Coene ter 
Hoorne wegens verschootene* schattingen, ad 28 guldens 
ter goeder reeckeninge, panden gesonnen*, waertegens 
alsoo hij pandtkieringe* gedaen, ende daerbeneffens 
tegens huiden* om redenen, soo hij eenige vermeint ‘t hebben, 
geciteert* is, ende niet compareert*, als wolde pandt- 
sterckinge* versocht hebben. 
‘t Gerichte erkent pandtsterckinge*. 
 
Dr. Weddinck, uit den naeme van die borgemeesters 
tot Suitloon, inhaereert* nochmaels tegens Berent 

 

                                                 
36 met voorbehoud van het eerdere en voorbehoud inzake weerspannigheid 
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Rothuis, sijne voorige genoomen bedingen van naeder 
cautie*, ende afwacht daerop des anleggers* comparitie*, 
sin* secus. 
 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Jan Woordes, heeft 
vermooge* relation van Jan ter Pelckwijck, d’ angepein- 
dete* gerede* ende ongerede goederen van Wessel  
Hinckamp, voor driehondert gulden capitael, sampt* 
interesse*, ende kosten, bewijslijcke betaelinge voorbe-   
holden, uit kracht van gerichtelijck verwin*, huiden* dato 
opgebaedet*, ende daervan die wette* tegens gemelten 
Hinkamp gebeden*. 
Obtinuit*. 
 
Dr. Theben, volmachtiger van Jan Giessinck, in* judicio 
praesent, wol tegens Berent Loickinck, vermoge* 
relation van Abraham Peters geciteert*, een schriftelijcke 
anspraeck* hebben inbedongen*, badt* als daerbij ende 
verwachte des gedaechden erschijnis, sin* secus, pro- 
clama* te decerneren*. 
‘t Gerichte erkent proclama*. 
Hierop erschenen Jan ter Pelckwijck, ende versochte uit 
den naeme van Berent Loickinck der anspraecken* 
afschrift, salvis*. 
 
Erschenen Jan Boonen, die bekande oprechter 
wettelijcker schult schuldich te zijn an Rotger Poelhuis  
die somma van dertich rijxdaler, heerkoomende* van verschenen 
pacht, en beloofde dieselve binnen den tijt van 
twe maent à dato deses praecise en onfeilbaer te betaelen, 
onder verbant* van sijn persoon ende goederen, dieselve ter 
parate* en reele executie submitterende*. Sonder arglist*. 
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Dr. Weddinck, volmachtiger van Henrick Rouhoff, 
heeft, vermoge* relation* des geswooren Abraham Peters, 
d’ angepeindete* gerede* ende ongerede goederen van Berent 
Gellekinck voor 13 gulden, ter goeder reeckeninge, verteerde 
kosten, sampt* schaede met rechte, huiden* dato opgebaedet*, 
ende daervan die wette* tegens gemelten Gellekinck gebeden*. 
Obtinuit*. 

 
 

NB hier over tot ceur  Lambert Trae heeft, vermoge* relation des  
noot geset in  geswooren Abraham Peters, d’ angepeindete* gerede* ende 
plaets van Lambert  ongerede goederen van Berent Woestenesch voor die somma 
Tra - Abraham Peters van 22 gulden ter goeder reeckeninge, verteerde kosten, volgens reecken- 

boeck*, waervan extract loco* justificationis bij desen 
wordt inbedongen* huiden* dato opgebaedet*, ende daervan 
die wette* tegens gemelten Woestenesch gebeden*. 
Obtinuit*. 
Hierop erschenen Berent Woestenesch, ende 
seide van dese schult niet te weten, versochte der- 
halven extract reeckenboecks*. 
 
Dr. Theben, volmachtiger van Wilhelm Volmer, sprack 
an met rechte Jan ten Wijskampe, vermogens* relatie* 
van Abraham Peters, op huiden* geciteert*, voor 
16¼ schepel boeckweite, met noch drie schepel 
rogge, versoeckende daervan voldoeninge cum* ex- 
pensis, en verwachte des gedaechdens erschijnis, 
sin* secus, proclama* tegens denselven ‘t erkennen. 
‘t Gerichte erkent proclama*. 
Den dienaer relateert van gedaene roepen. 
Sed* proclamatus* non comparuit*. 
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Vehlen    Dr. Roller, volmachtiger van die respectieve graeff 
contra    ende vrijheren van Vehlen, alsoo den volmachtiger van sijn 
Salm    vorstlijcke genade den heer prince van Salm laestleden 
in puncto liquidatio-  in* puncto liquidationis alwederom heeft versocht copiam 
nis    van eenige recessen* ende het geprotocolleerde van 

den laestleden gerichtsdach, om sich door soo- 
daene praetexten niet langer te doen opholden, ver- 
sochte bij provisie* complementum* actorum. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van sijn vorstlijcke 
genade den heer prince van Salm, repetierde 
hiertegens alle voorige acten ende actitaten, daer- 
bij persisterende*. 
Similiter* in* puncto expensarum. 
 
 
Martis* 10e julij 1666. 
Stadtholder* 
Adriaen van Keppel, gouverneur. 
Ceurnooten* 
Wilhelm Hertlieff 
Caspar Everts. 
 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Jan 
Boonen, heeft, vermogens* relatie* des geswooren 
Abraham Peters, d’ angepeindete* gerede* ende ongerede 
goederen van Hermen Schulten voor 20 daler 
pacht, sampt* schade met rechte, huiden* 
dato opgebadet*, ende daervan die wette* tegens 
voornoemde Schulten gebeden*. 
Obtinuit*. 
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Jovis* 12e julij 1666. 
Stadtholder* 
Adriaen van Keppel, gouverneur. 
Ceurnooten* 
Wilhelm Hertlieff, Caspar Everts. 
 
Dr. Hengel, volmachtiger van meester Jan 
Andries, chirurgijn, heeft, vermogens* relatie* van 
Jan Grievinck, d’ angepeindete* gerede* goederen 
van Henrick Pijper voor die somma van drie gulden, 
resterende meisterloon, huiden* dato opgebaedet*, 
ende daervan die wette* an gemelten Pijper 
gebeden*. 
Obtinuit*. 
 
 
Dr. Hengel, volmachtiger van Berent Sein- 
horst, wol uit kracht van triumphatoire 
sententie* in saecken tegens Teube Eeckinck, 
den naestleden* Aeltenschen landtgerichte 
pronuntieert*, wegens 40 gulden ordel* ende ordel- 
dragersgelt* (met reserve van d’ andere,  
noch ongetaxeerde kosten) anpeindinge* hebben 
gedaen an die gerede* goederen van gemelte Teube 
Eeckinck, ende ten fine* van insinuatie* een 
wette* an deselven hebben gebeden*. 
Obtinuit*. 
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Mercurij* 18e julij 1666. 
Stadtholder* 
Adriaen van Keppel, gouverneur. 
Ceurnooten* 
Wilhelm Hertlieff, Caspar Everts. 
 
Erschenen Henricus van Elvervelt, nomine* 
matris, refererende dat hij, qualitate qua, 
heeft die mede-erfgenaemen van zalliger Aeltjen 
Sinnigers, weduwe Grievinckx, op huiden* laten ver- 
wittigen, vermogens* schriftelijcke relatie*, soo hier- 
bij desen wordt vertoont, ad videndum aperiri 
et legi testamentum37, ‘t welck comparants* moeder 
bij haer leven heeft opgericht, soo versocht 
comparant*, qualitate qua, dat met d’ openinge ende [per]lectie 
des testaments mochte vervaren* worden, uti stijli 
et moris38. 
Obtinuit*, ende is dienvolgens het testament 
geoopent. 
Ex* officio Henricus Elvervelt petit* copiam. 
Henricus Elvervelt, qualitate* praedicta, overgeeft op ‘t  
versoeck van die mede-erfgenaemen van wijlen  
Aeltjen Sinnigers, weduwe Grievinckx, onder protest 
nochtans om sich door dese acte niet te vernaedelen 
off wijders* in te laten, als men nae rechte ge- 
holden is, een inventaris van die gerede* goederen 

 

                                                 
37 om het testament te zien openen en te doen voorlezen 
38 zoals volgens stijl en gewoonte 
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meerendeels met die doode* hant geteeckent, 
ende bij die weduwe Elvervelts, ende bij die weduwe Elver- 
velts gesuppleert*, noopende die ongerede goede- 
ren, wordt alhier geen specificatie overgegeven, 
overmits die mede-erfgenaemen bij dit geoopende 
testament deselve genochsaem inventariseert ende 
gespecificeert vinden, oock voorts die deilinge 
bij welgemelte weduwe Sinnigers ende testatrice* gedaen, 
waerbij comparant*, qualitate qua, het laet bewenden*. 

  
 

Veneris* 20e julij 1666. 
Stadtholder* 
Caspar Everts. 
Ceurnooten* 
Wilhelm Hertlieff, Theodorus Bronckhorst. 
 
Erschenen Johan Rauwerts junior, voor hem  
selven ende mede als man ende mombaer* sijner huis- 
vrouwen Elisabethae Bols, voorts als conjuncta* 
persona van sijn swager Jan Boll, ende van sijn 
oom ende moei Carel Busser, predicant tot 
Dienheim in den Palts, ende Lutgert Croesen, ehelieden*, 
daervoor hij de* rato is caverende*, eindelijck 
mede als verordente mombaer* van die naege- 
latene kinder van zalliger Rutger Croesen, 
te saemen als universele ergenaemen van  
zalliger Anna Croesen, weduwe van zalliger  
Johan Volmer, lieutenant, te kennen gevende, 
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dat hij beducht is, dat desselver nala- 
tenschap met meer schulden ende lasten beswaert 
als den voorraet is bedragende, ende derhalven 
sich beswaert vint des overledenen erfnisse 
pure ’t adjeren*, maer wil mitsdesen met 
desen alleen sub beneficio legis et inventarii39 
erfgenaem, neffens sijne voornoemde consorten, verklaert 
hebben, ende dat hij des boedels voorraet ten                         
voordeel der creditooren sal emploieren*, stelt 
comparant* tot borge die persoon van Derck 
Philips Erpenbeeck, die in* judicio praesent, 

stipulato   deselve heeft angenoomen, dies belooft 
comparant* sijnen borge allerdinchs te indemniseren* 
ende schaedeloos ‘t holden met versoeck dat  
[‘t] edele gerichte die wil gelieven te consenteren*, 
ende daervan acte in* forma te verleenen. 
Obtinuit*. 

 
 

Lunae* 6e augusti 1666. 
Stadtholder* 
Adriaen van Keppel, gouverneur. 
Ceurnooten* 
Wilhelm Hertlieff, Caspar Everts. 
 
Erschenen Dr. Theben, als volmachtiger van die 
Meddehoose gemeente, in saecken tegens 

                                   

                                                 
39 onder voorrecht van de wet en boedelbeschrijving 
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d’ erfgenaemen Beerninckx, en koomende in 
ervaringe, dat an jegendeels* zijden extrajudicialiter* 
dach van collatie* soude versocht ende op abusive voor- 
geven angestelt zijn tegens den 7e augusti, soo dient voor 
bericht dat die sententie* bereits* in die saecke voor  
8 off 9 jaeren uitgesproocken, oock desersijts in* puncto 
juramenti in* termino gepareert* is, met praesentatie van 
den eedt inholts* die sententie* te leisten*, ‘t welck jegendeel* 
tegens rechte verweigert heeft an te neemen. Daer- 
door niettemin ‘t eenemael die sententie* als stricti* 
juris gepurificeert* zijnde, soo heeft volmachtiger op die citatie* 
van Loickinck in termino landtrechtens mede gecompa- 
reert*, ende jegendeel* daervan in gebreck gebleven, 
als zijnde met dese oude verroechte* ende praescri- 
beerde* saecke, daervan die sententie* selfs 
in* cas jegendeel* eenich voordeel daerdoor voor sich 
soude praetenderen*, als neen, gantsch geene uit- 
kompste, ende off wel bij denselven extrajudicielen* 
reces* van een vermeinten eedt van den gewesenen 
voocht Bronckhorst verhaelt wordt, soo dient 
dat nooit denselven eedt als oock tegens 
landtrechte geschiet zijnde, wettelijck voor een 
document bijgevoecht, ende gerichtelijck overgegeven, off volmachtiger 
daervan copie ontfangen, als mede van alle voorige 
acten naer oftmalich* versoeck in den gerichte 
opentlijck gedaen, soodat die saecke in* puncto 
juramenti, over die triumphatoire erholdene* 
sententie* ‘t eenemael gepareert* gepurificeert*,  
ende in* eventum mede gepraescribeert* per trien- 
nium à tempore latae sententiae40, alnoch* niet 
leit in staet van wijsen, behalvens dat 
                                  

                                                 
40 gedurende drie jaar, vanaf het moment van het uitvoerige vonnis 
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oock volmachtigers praetendent* die sententie* bereits* genoch 
gedaen, per* actualem praesentationem, ende sijn mede 
consort van gelijcken, uitwijsens d’ acten, konnende 
oock niet wijders* in die saecke ex* officio versocht  
worden, voor ende aleer dat die kosten temere* nae 
die sententie* gecauseert*, gerefundeert* zijn, versoeckt 
oversulckx onangesien* ’t extrajudiciele* versoeck bij 
tegenparthij sinistre ende tegens landtrechte gedaen, 
sonder dat volmachtiger ooit over die saecke gehoort, 
off voor ‘t gerichte wettelijck desen punct 
gedisputeert is, die tegenpartij ‘t ordonneren, off 
bij desen angaende, noch ijt te praetenderen hadde 
als neen, dat sij op ‘t gewoonlijcke landtge- 
richte haere saecke ofte vermeinte bewijs sullen 
hebben bij te brengen, ende dat volmachtiger daervan  
die copie sal vergunt worden, om daertegens 
van nootdruft te dienen, om sulckx voorgegaen, 
ende naedat beidersijts parthien submitteert*, 
ende van vorder* schrijvens gerenuntieert* hebben 
met raedt van onpartijdigen daerin moogen 
erkant worden, wat rechtens. 
 
Decretum 
 
‘t Gerichte renvoieert* die parthien 
an het ordinarisch* landtgerichte, elck 
sijn recht voorbeholden. 
 
 
Martis* 14e augusti 1666. 
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Stadtholder* 
Adriaen van Keppel, gouverneur. 
Ceurnooten* 
Wilhelm Hertlieff, Caspar Everts. 
 
Erschenen Aelbert Tienck, als bevolmachtich- 
de ende conjuncta* persona van Wilhelm Tienck, ende 
heeft uit kracht van gerichtelijck verbant* van 
goederen bij d’ opdracht van den Sellekamp van zalliger 
Dr. Smits, opten 7e martij 1665 gedaen, ende daer- 
over vermoogens* vertoonde relatie* van den gerichts- 
dienaer gedaene anpeindinge* an zalliger Dr. Smits 
huis ende hoff tot Bredevoort staende, off 
soodaene percelen, als hij daeran bij koop praeten- 
deert* ende seecker huis tot Wenterswijck, 
staende naest die pastoors ende Grietjen Schoe- 
maeckers huis, gebuitet* van Jacob Volmer, 
ende voorts als alle gerede* ende ongerede goederen 
ten fine* van waer* ende waerschap ‘t hebben, 
van den voorschreven voor vrij ende sonder eenich 
beswaer opgedraegen Sellekamp, soo nochtans te- 
vooren op ten 2e decembris 1664 an Henrica Willinck 
tot waer gestelt is, over d’ opgedragene weide 
op ten 13e januarij 1664, tevooren an Herbert Olffen 
voor 600 gulden capitael ende renten, sampt* kosten 
ende schaden mede gerichtelijck versat*, op huiden* 
daervan d’ opbadinge* gedaen, met versoeck an juffrouw 
Johanna Moeselhagen, weduwe van zalliger Dr. Smits, 
hiervan die weete* mooge gedaen worden per* 
extractum protocolli. 
onderstant 
Protocolletur*. 
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Lunae* 20e augusti 1666. 
Stadtholder* 
Adriaen van Keppel, gouverneur. 
Ceurnooten* 
Wilhelm Hertlieff, Caspar Everts. 
 
Dr. Theben, volmachtiger van sijn vorstelijcke 
genade den heer prince van Salm in saecken 
tegens jonker Adriaen van Eerde totten Pleckenpoel, 
versochte citationem* tegens den volmachtiger partis* ad- 
versae, Dr. Weddinck, om d’ ablegatie* van acten 
bij te woonen, ende te sien dat den ordeldrager* 
Hermen van Basten den eedt van getrouwichheit 
afgenoomen, ende daertoe terminum an te stellen. 
Obtinuit* en wort dach tegens toekoomende den 
27e augusti 1666 angestelt. 
Hiervan … 
 
Dr. Theben, volmachtiger van schulte Roerdinck 
cum suis, alsoo voor desen in saecken tegens 
Henrick Mentinck citatie* versocht is ad videndum 
resumi litem in statu quo jacet41, ende overmits 
den oorloch die saecke is liggen blijven, soo ver- 
sochte tegens gemelten Mentinck novam* citationem 
tegens den naesten landtgerichte tot Wenter- 
swijck, ten einde die albereits gecollationeerde* 
ende beslootene acten tot decisie van onpartijdigen 
moogen afgesonden, ende hiervan d’ insinuatie* 

                                                 
41 om het heropnemen van het proces, in de staat waarin het ligt, te bezien 
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per* extractum an hem gedaen worden. 
Obtinuit*. 
 
 
Mercurij* 22e augusti 1666. 
Stadtholder* 
Adriaen van Keppel, gouverneur. 
Ceurnooten* 
Wilhelm Hertlieff, Caspar Everts. 
 
Dr. Theben, volmachtiger van Henrick 
ten Hietbrinck cum suis, in saecken tegens Hen- 
rick Doeinck, alsoo in contumaciam non diminu- 
entis42 dach van collatie* ten fine* van taxatie an- 
gestelt, ende tot cause* dat d’ acten niet zijn conscri- 
beert* geweest, gecircumduceert* is, soo versochte 
novum* terminum, ten fine* van collatie* ende ablegatie* 
der acten, an te stellen, ende dat per* extractum proto- 
colli an die tegenparthij daervan d’ insinuatie* 
mooge gedaen worden. 
Obtinuit*, en wordt dach tegens toekoomen- 
den 29e augusti 1666 angestelt. 
Hiervan … 
 
 
Jovis*13e septembris 1666. 
Stadtholder* 
Adriaen van Keppel, gouverneur. 
Ceurnooten* 
Wilhelm Hertlieff, Caspar Everts. 

                                                 
42 in weerspannigheid door niet-betaling 
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Dr. Weddinck, volmachtiger van Jan 
Woordes, hebbende, vermooge* protocols tegens 
Wessel Hinckamp, deurgaende verwin* erholden*, 
versochte ‘t selve ter executie te stellen, ende 
voocht te belasten met ophaelinge van panden, 
ende die reele distractie* te vervaeren*. 
 
Decretum. 
 
‘t Gerichte ordonneert Wessel Hinckamp 
in tijt van 14 dagen Jan Woordes te voldoen, bij 
faulte* vandien wordt den vaecht Wassenberch 
geordineert om den voornoemden Hinckamp daer- 
voor ‘t executeren. 
 
Dr. Weddinck, volmachtiger van jonker Adriaen 
van Eerden ten Pleckenpoel, in saecken tegens 
sijn vorstelijcke genade van Salm, alsoo d’ acten gecolla- 
tioneert*, ende den ordeldrager* van meininge is 
advijs te scheppen, ende dese tegenwoordige be- 
smettelijcke sieckte die principaele plaetsen 
geinfecteert, alsoo dat den ordeldrager* die selve 
niet vrij frequenteren kan, ende oversulckx lichte- 
lijck kan naegevorscht worden, soo versoeckt 
comparant*, nomine* sui principalis, dat endt- 
weder d’ acten moogen verslooten liggen blijven, 
bestertijt dat die sieckte mooge cesseren*, 
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om alsoo op alle plaetsen vrij te moogen gaen, 
off dat sich den ordeldrager buiten die graefschap 
in ‘t furstendomb Gelre sal moogen beleeren, 
ende dat hiervan die wette* an den volmachtiger 
mooge gedepescheert* worden. 
Obtinuit*.  
Hiervan Hermen van Basten den 15e deses 
d’ insinuatie* an Dr. Theben, qualitate qua, gedaen. 
 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Moses 
Herts, repeteert tegens Joost Simmelinck, 
die van den 21e junij 1664 versochte ende erholden* 
wette* van summatie*, ende versoeckt dieselve te 
renoveren, ende dat gemelten Simmelinck mooge 
geordonneert worden binnen 14 dagen die wil- 
lekeur* van den 5e maij 1659 te voldoen, 
dat andersints met die distractie* der daerbij 
gespecificeerde parceelen moogen vervaeren* worden, 
versoeckende hiervan die wette* tegens voornoemde 
Simmelinck te decerneren*. 
Obtinuit*. 
 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Jan 
Haefkes, overgaff43 tegens Geerdt schulte  
Oossinck declaratie van kosten, versoeckende 
hem dieselve per copiam toegesonden te 
worden, om quatenus* velit daerop te diminueren* 
tegens anstaende Wenterswijckschen landtge- 
richte an te stellen, met bedinch hij 

                                                 
43 hierboven staat n(on) exh(ibitum): het is niet getoond 
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diminuere* alsdan off niet, dat niettemin 
mette taxatie sal vervaeren* worden. 
Obtinuit*. 
Hiervan … 
 
 
Eodem* coram* iisdem. 
 
Overmits Wilhelm Drupper, qualitate qua, onangesien 
het gerichtelijck decreet onlanchs gegeven, 
hem per* extractum insinueert*, in gebrecke blijft 
acta in saecken tegens Henrick 
Arentsen af te seinden, hem bekla- 
gende dat hij door Janknecht daertoe judifi- 
ceert* ende angevoert zij, ende evenwel Dr. Hen- 
gel, qualitate qua, sijn praetendent* Henrick Arents daerdoor 
tot reparatie van sijne groote kosten ende 
geledenen schaede niet kan geraecken, soo 
desselven versoeck, dat nochmaels Wilhelm Drupper 
mooge belastet worden anstaenden maendach 
den 17e septembris praecise binnen Bredevoort sullen 
erschijnen, eenen ordeldrager* hooren nomineren, 
d’ acten sien sluiten, ende sijne sportulgelder* 
mooge hebben bij te brengen, sunsten* volmachtigers 
praetendent* mooge toegelaten worden op den weerpenninck* 
d’ acten af te schicken*, mits dat hiervan 
per* extractum gemelten Drupper d’ insinuatie* mooge 
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gedaen worden. 
Obtinuit*. 
Hiervan … 
 
 
Veneris* 14e septembris 1666. 
Stadtholder* 
Caspar Everts. 
Ceurnooten* 
Wilhelm Hertlieff, Theodorus Bronckhorst. 
 
Henrick van Elvervelt, als volmachtiger van 
sijn moeder, Elisabetha Grievinck, weduwe van zalliger 
Matthias van Elvervelt, in sijn leven voocht tot 
Aelten, overgeeft onder protest, nochtans om sich 
door dese acte niet te naedeelen, off wijders* in 
te laten, als men naer rechte geholden is, de 
quo expressa fit protestatio44, een supplementum* 
inventarii van eenige posten, soo naederhant in ‘t 
maechscheit* van wijlen Aeltjen Sinnigers geholden 
in den jaere 1661, den 8e junij, met haer erfgenaemen 
open sijn gevonden, salvis per omnia jurium beneficiis45. 
 
 
Sabbathi* den 22 septembris 1666. 
Statholder* 
Casper Evers. 
Coernoeten* 
Willem Hartlief 
Theodorus Bronckhorst. 
 
Erschenen Dr. Theben, volmachtiger van Erick 
Schutten, heeft uijt kraft* van gerichtlijcke 
willekeur* 

                                                 
44 waarover het protest uitgesproken is 
45 met behoud van gerechtelijke (voor)rechten in alles 
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willekeur*, ende daerbij gedaene speciale 
hypothecatie, achterfolgents die gedaene 
aenpeindonge*, aen die behuijsinge van 
Mechtelt Brethouwer, weduwe van zalliger 
Engbert Dieren, neffens den hof daerachter 
gelegen, schietende* aen die weijde van 
schulte ten Ahave, om betaelinge te hebben 
van seeker capitael, intresse*, sampt* kosten ende 
schaede, wijlders* inholts* die acte van aen- 
peindonge*, ende daerop gedaene 3 obbaedinge*, 
inleijdonge, ende 3 ruijmingen, ende respectieve daerbij 
exequierden* weeten* dagh van distractie* van 
die aengepeinte* parceelen versocht, met 
versoeck, dat die biljetten moegen verveer- 
diget ende ter gewoontlijcker plaetsen af- 
gelesen ende affigiert* worden, pro ut moris et stijli46. 
Terminus aengestelt tegens den 
8 octobris 1666. 
 
 
Eodem* coram* iisdem. 
 
Erschenen Dr. Theben, volmachtiger van Bartholt Hoonte, 
qualitate qua, en heeft nae gedaene loes* verkondinge 
uijht craft van gerichtlijcke obligatie* van Jan 
Notteboem, ende daerbij gedaene verbant*, van desselven 
behuijsinge, om in cas* van misbetaelinge sich 
daeraen te verhaelen, voor de summa van 200 
dalers capitael, mitsgaeders die renthe vandien, slaende 
op zalliger Derck ten Hagen, volgents gedaene 
aenpeindonge* aen desselfs behuijsinge ende alle 
andere gerede* ende ongerede goederen gedaen, ver- 
moegens* bijgaende respectieve relatien* van den voogt 
Herman van Basten, op huijden* daervoor die 
opbaedinge* gedaen, ende daervan die eerste, 2e ende 3e 
obbaedinge* versocht, ende dat hijrvan d’ insinuatie* 
aen hem, ofte in absentie aen desselven huijsfrou 
mooege gedaen worden. 
Fiat*. 

                                                 
46 volgens gewoonte en stijl 
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Eodem* coram* iisdem. 
 
Dr. Theben, volmachtiger van Henrick ten 
Hietbrinck cum suis, in saeken tegens 
Henrick te Doinck, alsoo terminus* collationis 
circumduciert*, doordien die acten in* puncto de- 
clarationis niet te vollen sijn geconscribiert* 
geweest, versochte totdien novum* termi- 
num aen te stellen. 
Terminus aengestelt tegens 
den 6 octobris 1666. 
 
 
Martis* den 2 octobris 1666. 
Statholder* 
Adriaen van Keppell. 
Coernoeten* 

relatie* door   Willem Hartlief  
Casper Evers. 
 
Erschenen Mechtelt van Dieren, ende be- 
kande voor haer ende haeren erven deugde- 
lijcker schult opgenoemen, ende schuldigh te  
sijn, ten overstaen van Willem Hartlieff, die summa van vijftigh daler, 
heerkoemende* van geleende penningen 
aen Derck Wensinck, luijt* obligatie*, de  
dato 1647 op Varseveltse kermis 
daervan opgericht, met d’ intresse* van 
vier jaeren ad 10 daler in alles, belaevende 
welgemelte intresse* over vierthien daege 
praecijs, ende die capitale summa tegens 
toekoemende Varseveltse 
kermisse te betaelen. 
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Mercurij* den 3 Octobris 1666. 
Statholder* 
Adriaen van Keppell. 
Coernoeten* 
Casper Evers 
Willem Hartlief. 
 
Erschenen Dr. Hengel, volmachtiger van Henrick 
Aerent[s]en, repeterende hijrheene 
die verscheidene gerichtlijcke compellen* 
aen Willem Drupper, insinueert* t’ einde 
dieselve t’ proces solde hebben t’ ablegeren*, 
sonsten* volmachtigers praetendent* soude vrijstaen, 
t’ selve op den weerpenninck* af te seijde, 
waervan averst* gemelte Drupper, siende dat 
hij dolose*, ende uijht deductie van een en ander 
sich in eene kostbaere proceduijre involviert* 
heeft, waerover hij par Doctrinam [Fabri] 
in cod. lib. 7 d. fruct. et litis expensis defin[itivis] 
54:47 die kosten tegemoet siet, etiam* 
ex* duplici capitae, als weder in actis, nu de 
angesponnene proceduijre, ende volschreven 
acten geerne soude laeten verschimmelen 
aen welckers ablegatie* volmachtigers praetendent* noch- 
tans ten hoochsten gelegen. Soo versoeckt 
volmachtiger nochmaels ex* abundandi, dat gemelte 
Drupper per* extractum prothocolli moge belastet 
worden die sportulgelder* op donderdagh 
4e octobris voordemiddagh ten prothocolle bij 
te brengen, die acten sien sluijten ende een 
oordeldraeger* hoeren nominieren, ten fine* 
van ablegatie*, sonsten* op den weerpenninck* 
in contumaciam* ten versoeke van volmachtigers 
praetendent* sonder dilaij* solde vervoeren worden. 
Obtinuit* 

. 

                                                 
47 ? volgens de leer van ? Faber in de codex librorum 7 ? daler voordeel, en uiteindelijke gerechtskosten ad 
54 (daler) 
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Eodem* coram* iisdem. 
 
 

Frenck    Erschenen Dr. Hengel als volmachtiger van den hooch- 
contra    edelgeboeren gestrenge heer Georgh Frenck, captein ende 
d’ erfgenaemen   commendeur in Groenloe, gevende te erkennen, hoe dat 
Lawicks    die proceduijre tegens den hoochedelgeboeren gestrenge 

heer Georgh Nicolaes van der Lauwijck, in sijn leven 
commandeur, drost* ende richter des ampts Bredevoort 
institueert* ende naederhant tegens desselven erfgenaemen 
prosequeert* geweest sijnde, eenen geruijmen tijdt 
wegens allerleij incidenten ende die bischopsche 
Munstersche invasie heeft stil gestaen, ende dan 
volmachtigers heer praetendent* hoochnoedigh daeraen gelegen 
is, dieselve ten eijnt oordel te vervolgen. 
Soo versoeckt volmachtiger dat bij desen nova* citatio 
tegens hooch gemelte erfgenaemen moege decerneert* 
ende hijrvan met praefixie* van eenen seekeren 
gerichtsdagh, of den daeraen volgenden 
aen die hoochedelgeboeren mevrou Hen- 
rietta Charlotta Vijgh, weduwe van wijlen den 
hoochedelgeboeren gestrenge Gooswijn Wilhelm van  
der Lauwijck, in sijn leven commendeur, drost* 
ende richter der stat ende ampts Bredevoort, soo 
voor haer selfs, als monbaresse* van haer 
kinderen, van welgemelten haeren eheheer* gepro- 
creert*, en volgents aen den oock hoochedelgeboeren 
gestrenge heren Georgh van Keppel, heer tot Oidinck, 
Mallum ende Westerholts, ende den hoochedel- 
geboeren gestrenge heer Bernardt Bentinck, heer tot 
Diepenheim, probst* tot Deventer, in qualitate als 
geordonierde monbaeren* van jonker Frederick, 
jufferen Gijsberta en Johanna Agneta van 
Lauwijck, item aen den hoochgeboeren gestrenge 
heer Joost de Roede van Heekeren, heer 
tot Diepenbroeck, als man ende monbaer* 
sijner hoochedelgeboeren huijsfrou, hijrvan 
in* forma die weeten* ghedaen worden. 
Terminus tegens den 18e decembris 66. 

 
Hiervan Hermen van Basten op den 
3e novembris die wette* an mevrou Charlott 
Vijgh, douvagiere* de Lawick, hier binnen Bredevoort selfs insinueert*. 
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Jovis* den 4 octobris 1666. 
Statholder* 
Adriaen van Keppell. 
Coernoeten* 
Casper Evers 
Theodorus Bronckhorst. 
 
Erschenen Lambert Trae, ende heeft nae 
gedaene aenpeindonge* aen die gereede* 
ende ongeriede goederen van Berent ter Straeke, 
vooren die summa van 14 gulden 10 ter goeder 
rekenonge op huijden* die 
opbaedonge* versocht, ende dat hijrvan 
die wette* ofte insinuatie* per* extractum 
prothocolli aen gemelten ter Straeke moege 
gedaen worden. 
Obtinuit*. 
 
 
Jovis* den 4 octobris 1666. 
Statholder* 
Adriaen van Keppell, gouverneur. 
Coernoeten* 
Willem Hartlief 
Casper Evers. 
 
Erschenen Lambert Trae, te kennen 
gevende wat gestalt* hij tegens Berent 
Wustenesch op den 5ten julij naestleden* 
nae gedaene aenpeindonge* opbaedonge* 
erholden*, ende den 9 daeraen volgende 
die wette* volgents extract rekenboecks* 
hem insinueren* laeten, waerop alsoo gemelte 
Wustenesch den 4e augusti 1666 pandt- 
kieronge* gedaen, sonder behoerlijcke 
redenen van die bij te brengen, als ver- 
sochte comparant* pantsterkinge* te erkennen. 
‘t Gerichte erkent pantsterkinge*. 
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vide fol. seq. Mercurij* den 17 octobris 1666. 
Sub A48    Statholder* 

Adriaen van Keppel, gouverneur. 
Coernoete* 
Casper Evers 
Theodorus Bronckhorst. 
 
Erschenen Henrick ten Broeck, ende heeft 
in die beste ende bestendighste forme rechtens 
geconstitueert* ende volmaghtigh gemaeckt 
den edelvesten ende hoochgeleerden Bernardt 
Rijckwijns der beijden rechten Dr. om uijt 
constituants* naeme voor den edele hoeve van Gelder- 
lant, of elders binnen ende buijten die graef- 
schap Zutphen te comparieren*, in* specie citatien* 
tegens Berent Mets uijht te wercken, te- 
gens denselven aenspraeck* over te geven, 
die saeke te eijnde prosequieren*, penningen te 
ontfangen, daervan te quitieren, voorts 
rekeninge ende reliqua, ende al t’ gene te doen 
wat constituant*, selfs praesent sijnde, soude konnen 
ofte moegen doen, cum potestate substituendi 
clausula rati et indemnitatis, aliisque necessariis, solitis 
et consuetis et obligatione bonorum, sine dolo et fraude49 
 

 
Hietbrinck 
 

                                                 
48 zie volgende blad sub A 
49 met machtiging, met normale en gebruikelijke clausule van geldigheid en schadeloosstelling en andere 
gebruikelijke noodzakelijkheden en met verplichtingen van goederen, zonder list en bedrog 
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Sabbati 6 octobris 1666. 
res. loci    Stadtholder* Adriaen van Keppel, gouverneur. 
protocolli   Ceurnooten* 
   Jan Nachtegael, Hermen Huininck. 
vide fol. praec. 
sub A, alwaer dit  Dr. Theben, volmachtiger van Henrick ten Hietbrinck, in* judicio prae- 
moet voorgaen  sent, pro se et suis50, versochte rejecta diminutione 

partis adversae51, als bereits* tegens landtrechte ende 
ter laeter tijt exhibiert* sij, ende bereits* 
van wijder* inbrengen verstecken* sijnde, door- 
dien ijegendeel* in tijt lantrechtens naer 
den inholt van ‘t eerste decret niet gedimi- 
nuiert* hefft in termino praefixo # videatur protocollum et retroacta, 
item tempus exhibiti sive relatio Dr. secretarii, quae petitur et facta52 
op ten 5e octobris 1666, tegens die declaratie geexhibiert*  
den 31e maij 1665 #, met die 
collatie* te verfahren*. En also ijegendeell* 
een ample materie van de saeke hefft 
overgegeven, versochte dat die senten- 
tie* ende die redenen vandien alleen daertegens 
moge gelesen ende ponderijrt* worden, maer also 
den gedeclarierde in ‘t einde van d’ onnodige 
schrifftuir geposijrt* hefft, dat den declarant 
tot geen goelick accordt hefft willen verstaen, 
over [eersten] daerop wordt geseght, dat op ten lesten dagh 
van angestelde collatie*, den declarant mette 
collatie* heftt ingeholden, ende gerne gesijn 
dat die saeke mochte sijn veraccordijrt 
worden, ende so niet, dat elck sijn 
recht soude voorbeholden blijven, gelijk sulcks 
daerop bestembt ende beraembt is # beijdersijts #, ‘t welck 
accort niet is voorgegaen, dewijl* den gedecla- 
rierde te weijnigh gepraesentijrt heftt, sulcks 
dat onbetamelick is ex* adverso geschreven, dat 
men tot accort niet heftt willen verstaen. Daer 
t selve niet [v]olstende elck sijn recht is voorbeholden, 

                                                 
50 voor zich en de zijnen 
51 door de verworpen schuldvermindering van de tegenpartij 
52 op vastgestelde tijd # zal het protocol bekeken worden en de vroegere acten, hetzelfde geldt voor het 
tijdstip van tonen of het verslag van Dr. Secretaris, hetgeen gevraagd wordt en gedaan 
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sijnde den succumbant* unde gedeclarierde als 
niet willende die halve costen betaelen 
daervan d’ oirsaecke geweest, hebbende den declarant 
vertrouwt, dat den declarijrde 
die costen in der goede soude affgemaeckt hebben 
ende sunsten* soude door den advocaet sodaene 
geringe declaratie van eenige reguls alleen 
niet hebben laeten opstellen over sodaenighe 
saeke, daeren declarierde heftt oirsaeck 
gegeven met sijne wijtlofftigh* schrijverij, 
dat ‘t selve van gelijcken hefft moeten beantwoort 
worden, hoewel nu den gedeclarierde bij 
diminutie* contra stijli gestelt geen grooten 
danck en weet, dat hem bij exhibitie* 
van die schrifttuiren pro* registratura vordel 
gedaen is. Sijnde vorders* niet te beantwoorden, 
‘t geene d’ actis geseit wordt, dewelcke die 
parthije, naer ingekoomene taxe trecken 
can # so ‘t gerichte, off den landtschrijver aldus versta[en] #, 
ende alnu tot naerichtinge* van d’ heeren 
referenten dienen moet, secundem ordinarium judicii stijlum53, 
sijnde mede notoir dat sodaenigh proces met grote 
costen van de declarante parthije gevoort is,  
‘t welck met een [vasue bierh] # off een nihil, ende nulleken #  
niet hefft connen 
afgesijn worden, offwel nauwlix die decla- 
rante parthije so veele voor alle jahren verteringe 
stante hoc processu54, reise*, ende versuim, bij diminutie* 

                                                 
53 volgens de gewone stijl van het oordeel 
54 staande dit proces 
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seijtt goodt gedaen, ‘t welck nochtans verhoopen- 
tlick die redelickheit der heeren taxathurs ende 
vonnisse sal supplieren*, sijnde die declaratie gedaen 
sonder exorbitantie, hiermede sich dan ad 
acta et actitata praemissa generali contradictione 
exhbiti55 referijrende, versochte eenen onparthijdig[en] 
ordeldrager* te nominieren.  
Relateert den landtschrijver Bronckhorst, dat 
die declaratie van kosten an zijden Henrick Hiet- 
brincks cum suis tegens Henrick  
Doeinck overgegeven, op den 31 maij 65 zij 
exhibeert*, waartegens weder 
die diminutie* an zijden van 
Henrick Doeinck off desselven volmachtiger overgegeven, 
op den 5e octobris 1666 is ingelevert 
geworden. 
 
In saecken Hendrick Doeinck contra Henrick ten 
Hietbrinck cum suis, is d’ originele declaratie te- 
gens die copie ten overstaen van verweerders volmachtiger, 
ende in absentie van die tegenparthij, als oock desselven 
volmachtiger vlijtich gecollationeert*, ende is op den 
18e daeran volgenden, # in praesentie van Henrick ten Hietbrinck ende 
desselven volmachtiger Dr. Theben, # tot ordeldrager* genomineert 
Hermen van Basten, die oock den eedt van 
getrouheit daerop gedaen. 
Pro extractu vel loco originalis56 
(getekend:) Theodorus Bronckhorst, landtschrijver (paraaf)  

                                                 
55 aan de acten en hierover herhaalde handelingen, met algehele tegenspraak van het getoonde 
56 voor uittreksel, danwel in plaats van het origineel 
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Martis* 9e octobris 1666. 
Stadtholder* 
Caspar Everts. 
Ceurnooten* 
Hermen van Basten, Theodorus Bronckhorst. 
 
 
Erschenen Johan Ghijse, als man ende mombaer* 
sijner huisvrou Annae Raesveldt, ende heeft in saecken 
tegens den heer richter Planten ende sunsten* generaliter 
in allen saecken volmachtich gemaeckt, gelijck hij 
doet bij desen Gerhard S. van Hengel der rechten Doctorem 
op ‘t proces bij den gemelten richter tot Zelhelm institu- 
eert* ten uiteinde te prosequeren*, [idque] cum potestate 
substituendi clausulis rati et indemnitatis57. 
 

Die weduwe Lodderi  
volmacht – op Dr.  
Hengel cum ratificatione 
ante actorum58 contra Hesse- 
linck passeert. 
. 

                                                 
57 [en dat met] met volmacht (en) clausules van geldigheid en schadelooshouding 
58 met bekrachtiging van eerdere akten / handelingen 
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Jovis* 18e octobris 1666. 
Stadtholder* 
Adriaen van Keppel, gouverneur. 
Ceurnooten* 
Caspar Everts 
Theodorus Bronckhorst. 
 
Erschenen Engelbert Ontstein, naemen sijnen 
vader Chritophor Ontstein, remonstrerende* kortelijck 
een edele gerichte, hoe dat Wilhelm Dammers, 
luit* bijgaende gerichtelijcke willekeur* an remonstrants* 
vader verhaft* is die somma van hondert daler ende een 
jaer interesse*, welcke hij praecise ende onfeilbaer hadde 
belooft naestleden* maij ‘t erleggen, gelijckvals* twe 
koopcedulen ’t adimpleren*, waervan voornoemde wille- 
keur* naerder mentie maeckt, wan nu averst* den 
gestipuleerden tijt vruchteloos is gepasseert, ende niets 
daerop gevolcht, soo versoeckt comparant* dat nu meer 
als stili, met die verwillekeurde* executie, soo voor ‘t een, 
als het ander op die gerede* goederen van Wilhelm 
Dammers mooge vervaeren* ende den vaecht d’ 
executie demandeert* worden. 
Fiat* executio. 
 
Dr. Weddinck, als volmachtiger van d’ erfgenaemen 
van Berent Hellers, heeft vermoogens* relatie 
des geswooren Jan ter Pelckwijckx, d’ angepeindete* 
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gerede* ende ongerede goederen van Jan Boenen, voor die 
somma van vijffendertich daler interesse*, ter goeder reeckeninge, 
huiden* dato opgebadet*, ende daervan die wette* tegens 
gemelte Jan Boonen, sampt* schade, met rechte gebeden*. 
Obtinuit*. 

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Hermen Waeme- 
linck heeft, vermoogens* relatie* van Jan ter 
Pelckwijck, d’ angepeindete* gerede* ende ongerede 
goederen van Wilhelm Hijnck voor die somma van 20 gulden 
verteerde kosten, ter goeder reeckeninge, huiden* dato 
opgebadet*, ende daervan die wette* tegens gemelte Wilhelm 
Hijnck gebeden* ende erholden*. 

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Moses Joode, 
repeteert tegens Joost Simmelinck, die van den  
13e septembris naestleden* erholden*, ende den 15e daeran- 
volgende, vermogens* relatie* van Jan ter Pelckwijck, insinu- 
eerde* wette* van sommatie*, ende alsoo noch geene be- 
talinge gevolcht, versochte bij provisie* met die distractie* 
der gerede* te vervaeren*, ende den voocht d’ ophalinge 
van panden te belasten. 
Obtinuit*. 
 
 
Sabbati* 20e octobris 1666. 
Stadtholder* 
Adriaen van Keppel, gouverneur. 
Ceurnooten* 
Theodorus Bronckhorst, Leonhard van Elvervelt, voocht 
tot Aelten. 
 
Erschenen Henrick ten Nienhuis, ende heeft in die 
beste ende bestendichste forme rechtens geconstitueert*, ende 
volmachtich gemaeck den edele Henricus Elvervelt, [J.V.]* lieutenant, 
om uit constituants* naeme tegens Teube Rensinck, ‘t sij in 
der goede, ofte met middel rechtens, ‘t ageren, anspraeck*, ende 
sunsten* tegens denselven, als oock in constituants* alle andere 
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saecken over te geven, die saecke ten uiteinde pro- 
sequeren*, penningen ontfangen, daervan te quiteren, voorts 
reeckeninge ende reliqua te doen, ende alles soodanich off 
constituant* selfs praesent zijnde, soude konnen oft moogen 
doen, cum potestate substituendi, clausula rati et indem- 
nitatis, aliisque necessariis solitis et consuetis et obligatione 
bonorum, sine dolo59. 
 
 
Martis* 23e octobris 1666. 
Stadtholder* 
Adriaen van Keppel, gouverneur. 
Ceurnooten* 
Caspar Everts 
Theodorus Bronckhorst. 
 

Welevelt   Dr. Hengel, volmachtiger van sijn hoochedele 
contra    d’ heer borcherdt Joost van Weleveldt, in* puncto primi* anni,  
Groenewolt   verstaende dat an sijden des volmachtigers commissarii 
in po. van een jaer  Groenewolts ijts schriftelijck sij ingebracht, versochte 
huishuir anno 1661  daervan copie cum* ea habita tusschen desen ende den 
verschenen   naesten gerichtsdach schriftelijck daerop te submitte- 

ren*. 
Similiter* in puncto secundi* anni.  
Ex* officio Dr. Theben versochte op huiden* handelinge, 
sin* secus. 
 

Dr. Kelfken   Dr. Theben, volmachtiger van de heer Dr. ende 
contra    mombaer* Kelfken, versocht in saecken tegens Gode- 
God. van Basten   frid Frederick van Basten in* puncto actionis primi* anni 
in po. 1-mi anni   op huiden* praecise handelinge, sin* secus. 

Similiter* in puncto secundi* anni. 
 

                                                 
59 met volmacht, clausule van geldigheid en schadelooshouding, en overige noodzakelijke gewone en 
gebruikelijke clausules, en verplichting van goederen, zonder list. 
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Ex* officio Michiel van Basten, der rechten Dr., als conjuncta* 
persona van sijn broeder Godefrid Frederick van 
Basten, versochte in beide saecken tegens Dr. Johan Kelfken 
uitstel voor een tijt van ses weecken, sustinerende* 
dat hem sulckx niet kan geweigert worden 
ten ansien van het overlijden van comparants* swager Dr. 
Joost de Roller zalliger, die welcke als advocaet  
soo voor desen Bredevoortschen gerichte, als elder ‘t 
hoove in die saecke tegens voornoemde Dr. Kelfken 
altoos is bedient geweest, ende dus den 1e octobris 
overleden  
sijnde notoiren rechtens dat ter oorsaecke van de 
advocaets sieckte ofte doot, parthijen dilaij* behoort vergunt 
te worden. Vertrouwende mitsdien comparant* dat bij een edele  
gerichte hierin tot praejuditie* van parthij niet 
sal gedaen, maer die saecke voor een tijt van 
ses weecken opgeholden worden, daertoe bij desen 
contenderende*, desuper* afwachtende. 
‘t Gerichte stelt die saecke uit 
tot ses weecken. 
 
Dr. Hengel, volmachtiger van capitein 
Ittersem, repeteert in saecken, ende inhaereert* tegens 
Wessel Nachtegael sijn veelvoudige gesinnen* ende 
iterative* compellen* van cautie* naer landtrechte 
sufficant voor die kosten, konnende parthij 
advers* sulckx niet verweigeren, aldewijl hij deser- 
sijts eerst cautie* heeft gesocht ende geobtineert* 
voor het gewijsde, waerom hij gelijckvals* 
nae landtrechte daertoe verbonden is, ende 
sulckx voorlanchst* bereits ultro* hadde 
behooren gepraesteert ‘t hebben, wan nu averst* 
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hij tegenwoordich daervan nu in gebreck 
blijft, soo wil men dit punct alleen (inbedingende* 
tot dien fine* een praejudicaet*) tot decisie van 
onpartijdige gestelt, ende sich kost- ende schadeloos 
van dese instantie bedongen hebben. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Wessel Nach- 
tegael, praesenteerde dit punct te voldoen naer 
landtrechte.  
Ex* officio Dr. Hengel heeft liever praestatien 
als praesentatien, protesteert daerom ten hoochsten 
van die kosten bij den tergiversant* Nachtegael 
in desen veroorsaeckt. 
Ex* officio Dr. Theben priora*. 

 
Salm contr.   Dr. Theben, volmachtiger van sijn 
Vehlen in pto.  vorstelijcke genade den heer prince van Salm, 
condictionis indebiti  in saecken tegens die respectieve graeff en vrijheer van 

Vehlen, alsoo die saecke in* puncto condictionis inde- 
biti tegenwoordich vollentkoomentlijck is volschreven, 
ende ‘t waeren voor desen verscheidenmael dach van 
collatie* angestelt, ende bij mancquement van- 
dien circumduceert* is, soo versochte tot dien einde 
novum* terminum an te stellen, ende dat hiervan 
in forma die weete* an parthij advers* mach 
gedaen ende insinueert* worden. 
Obtinuit*, ende wort terminus tegens den 10e 
decembris anstaende angestelt. 
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Erschenen vaendrich Berent ten Have, ende 
heeft bester gestalt* rechtens constitueert*, ende vol- 
machtich gemaeckt, gelijck hij volmachtich maeckt 
bij desen Gerhard van Hengel, der rechten Doctorem, 
om uit sijnes constituants* naeme ‘t eischen ende ‘t innen 
soodaene capitaelen ende posten, als hem geconstitu- 
eerde* van constituant* moogen worden opgegeven daer ende 
soo ‘t behoort in der goede ofte bij middelen rechtens 
cum potestate substituendi clausulis rati et indemni- 
tatis60, sonder arch ofte list. 
 
Erschenen Dr. Hengel, als volmachtiger van Jan 
Konninck, repeteert in saecken tegens Claes 
Raven cum suis, retro* utiliter acta, ende alsoo par- 
thij advers* voor desen tegenhandelinge heeft inbedongen, 
ende nochtans niet realiter ad prothocollum heeft 
ingelevert, soo versochte dieselve van wijder* han- 
delinge versteecken* ‘t holden, immers niet sullen 
gehoort worden, als naer voorgaende refusie* van 
contumaciale* kosten, als in retroactis*. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Raven, praesenteerde 
intra* paucos dies sijn nootdruft* realiter bij te brengen. 
Ex* officio Dr. Hengel priora*. 
 
Dr. Theben, volmachtiger van den heer commissaris Joost Georch 
Groenewolt, versochte in saecken tegens den auditeur 
Johannes Wolff handelinge, op d’ ingediende antwoort, 
sin* secus. 
Ex* officio Johannes Wolff versocht van het ingediende 
copiam, ende tijt ter jegenhandelinge. 
 

                                                 
60 met volmacht (en) clausules van geldigheid en schadelooshouding,  
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Erschenen Johannes Wolff, volmachtiger van 
Hans Wilhelm Sturts, sprack an met rechte, 
naer voorgaende citatie* van Jan Grievinck, Johan 
Prins, ende dat voor die somma van twintich rijxdaler, 
luit* obligatie* in dato den 11e octobris 1662, afwacht 
des gedaechdens erschijnis, om betalinge te doen, 
off bewijsen, sin* secus, versocht dat hij bij sen- 
tentie* van desen edele gerichte sal gecondemneert* worden  
die geeist 20 rijxdaler cum* expensis, ende opgeloopene 
renthe, afwacht des gedaechdens erschijnis, 
sin* secus, versocht proclama*. 
‘t Gericht erkent proclama*. 
Caspar Everts als geauthoriseerde in 
absentie van Hermen van Basten relateert 
van gedaene roepen. 
Sed* non comparuit*. 
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Mercurii* 24e octobris 1666. 
Stadtholder* 
Adriaen van Keppel, gouverneur. 
Ceurnooten* 
Jan Nachtegael, 
Hermen Huininck, 
Erick Everts, 
Henrick ten Hietbrinck. 
 
Op heden heeft Henrick ten Hietbrinck sijnen 
eedt van getrouwichheit als ceurnoot* deses Aelten- 
schen landtgerichts, ( sijnde in plaets van zalliger 
Derck Brethouwer gesuccedeert*), gedaen. 
 
Dr. Theben, volmachtiger van Henrick ten  
Hietbrinck cum suis, in saecken tegens Henrick 
Doeinck, versochte van den ordeldrager* Hermen 
van Basten inbrenginch van proces ende publicatie 
van sentie. 
En is dienvolgents het ordel* ingebracht ende 
sententie* publiceert geworden. 

 
Welpshoff   Dr. Theben, volmachtiger van Geert Welps- 
contra    hoff, daervan de* rato caverende*, versochte dat 
Eppinck in po.   in desselfs saecken contra Eppinck, overmits het 
injur.    afsterven van zalliger Dr. Roller, haer gewesenen 

advocaet, ende dewijl* dat tegenwoordich den praetendent* op 
sterven leidt, moogen uitgestelt worden, overmits 
die kranckheit, ende dat die stucken daertoe 
gehoorende, noch niet voorhanden zijn. 

 
Meilant    Dr. Hengel, volmachtiger van Hermen Meilant, 
contra    versocht van Geerdt te Welpshoff op sijn junchst* 
Welpshoff   begangene contumacie* sijn beter recht in te brengen, 

sunsten* denselven nae teneur der anspraeck* vellich* 
te verklaeren. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Geerdt    



{folio 187 verso} 
 
 
Welpshoff, van welcke volmacht ten protocolle 
sal gedoceert worden, alsoo in desselven absentie 
proclama* gesonnen*, soo consigneert tot purge* in 
quantum de jure tenetur61 een schillinck, cum* praesentatione als 
landtrechtens, 
versoeckende vorders* copie van d’ anspraecke* ende 
annecteerde* bewijsdommen, salvis* quibuscunque ex- 
ceptionibus et jurium* beneficiis62. 
Ex* officio Dr. Hengel nam in quantum pro63 die 
consignatie an, inbedingende* tot dien einde decla- 
rationem. 
 
Dr. Hengel, volmachtiger van Wilhelm Rosier, 
versocht van Geerdt te Welpshoff op  
junchst* begangene contumacie* wegens den ont- 
voerden torff sijn beter recht in te brengen, 
sin* secus, der anspraeck* vellich* te verklaeren. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Geerdt ten 
Welpshoff, van welcke volmacht ten protocolli 
sal gedoceert worden, alsoo in desselven absentie 
proclama* gesonnen*, soo consigneert tot purge* in 
quantum de jure tenetur64, twe stuivers, cum* praesentatione 
als landtrechtens, versoeckende vorders* copie van 
d’ anspraeck*, ende annecteerde* bewijsdommen, salvis* 
quibuscunque exceptionibus et jurium* beneficiis65. 
Ex* officio Dr. Hengel nam in quantum pro66 die 
consignatie an, inbedingende* tot dien einde decla- 
rationem. 
Ex* officio Dr. Theben secht dat onnodich 
zij van eenen gerichtsdach te declareren, door- 
dien ‘t selve buiten declaratie kan afgedaen  
worden. 
Ex* officio refereert sich ad* stilum judicii. 

                                                 
61 de hoeveelheid waartoe hij rechtens gehouden wordt 
62 met voorbehoud van alle mogelijke verweermiddelen en voorrechten 
63 ? voor de genoemde hoeveelheid 
64 de hoeveelheid waartoe hij rechtens gehouden wordt  
65 met voorbehoud van alle mogelijke verweermiddelen en voorrechten 
66 ? voor de genoemde hoeveelheid 
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Dr. Theben, volmachtiger van Gerrit Herckinck, 
in* judicio praesent, sprack an met rechte Ger- 
ritjen Venderbusch, weduwe Kolwagens, vermoogens* relatie* 
des geswooren, op huijden* geciteert*, voor die somma van 
seven gulden, 17 stuivers, vermoogens* extract reecken- 
boeck*, ‘t welck bij desen wordt inbedongen*, ver- 
soeckende voldoeninge, cum* expensis, ende sunsten* die 
gedaechde daerin te condemneren*, verwachtende 
mede desselven comparitie*, sin* secus, badt* 
tegens dieselve proclama* te decerneren*. 
Ex* officio Henrick van Elvervelt, 
uit den naeme van die weduwe Kolwagens, versocht 
der anspraecken copie ende tijt landtrechtens, 
salvis* quibuscunque exceptionibus et jurium* beneficiis67. 
Ex* officio Dr. Theben opponeerde jegendeels* bediende exceptionem* 
inqualificationis, cum* protestatione d’ expensis, 
daerbij doende dat die gedaechde noch onlanchs 
volmachtigers praetendent* geassigneert heeft die gevorderde 
penningen ‘t ontfangen van Jan Notteboom tot 
Bredevoort, die welcke een capitael van 
hondert daler, ende eenige jaer rente an haer  
schuldich is, gelijck sij onder eede niet sal 
konnen ontkennen, soo haer mitsdesen gedefereert* 
wordt, ende sunsten* volmachtigers praetendent* met eede prae- 
senteert te verklaeren, te weten dat soodane 
assignatie* passeert sij in ‘t jaer 1665. 
Ex* officio Henrick van Elvervelt sisteerde* die 
weduwe Kolwagens, welcke comparant* volmachtich 
maeckt ten overstaen van Jan Nachtegael, 
als haerer tot deser saecke erkooren mombaer* 
in alle haer saecken, in* specie tegens Gerhard 
Herckinck, cum potestate substituendi, et 
caeteris solitis ende consuetis clausulis copiam omnium 
hoc die actorum68 ende tijt landtrechtens 
 

                                                 
67 met voorbehoud van alle mogelijke verweermiddelen en voorrechten 
68 met volmacht en overige gewone en gebruikelijke clausulen, een kopie van alle akten / handelingen voor 
deze dag 
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Dr. Stump, volmachtiger van die hoochweledel 
gebooren vrou Henriette Charlotte Vijch, douvagiere* de 
Lawick, sprack an met rechte Wessel Nach- 
tegael, vermoogens* relatie* van den heer voocht 
Leonhard van Elvervelt, op huiden* geciteert*, voor die somma van 

tweentse- 
ventich gulden, 2½ stuivers, cum* interesse à* die morae, 
heerkoomende* van een verkoft paerdt, in den 
uitroep anno 1665 tot Bredevoort gekoft*, 
uitwijsens het originele register daervan 
zijnde, soo hier mits desen wordt inbedongen*, 
versoeckende daervan betaelinge, ende des 
gedaechden erschijnis, sin* secus, proclama* 
te decerneren*, d’ expensis protestando. 
‘t Gerichte erkent proclama*. 
Hierop erschenen Wessel Nachtegael, ende 
versochte tijt van 14 dagen. 
 
Dr. Hengel, volmachtiger van 
Wessel Boeinck, heeft vermogens* relatie* 
des geswooren Jan Grievinckx, d’ angepeindete 
gerede* ende ongerede goederen van Wilhelm ter 
Ruerle, voor die somma van vierendartich 
rijxdaler, heerkoomende* van een buiten jaer twe 
voorgaende jaeren, ende een binnen jaers verschenene 
weide-pacht, huiden* dato opgebadet* ende daer- 
van die wette* tegens denselven gebeden*. 
Obtinuit*. 
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Dr. Hengel, volmachtiger van Berent 
Seinhorst, wol uit kracht van triumphatoire 
sententie*, naestleden* gerichtsdach ante* ferias messium 
pronuntieert*, tegens Teube Eeckinck declaratie 
van kosten inbedongen* hebben, met versoeck, dat  
dieselve daerop den eersten gerichtsdach post* 
insinuationem sijn diminutie* sal hebben bij te brengen. 
Obtinuit*. 
 

Kerckmeesters   Dr. Theben, volmachtiger van Henrick ten 
tot Aelten   Broeck, versochte van die kerckmeesters alhier 
contra    handelinge, sin* secus. 
Henrick ten   Ex* officio Erick Everts, als tijtlijcke kerckmeester 
Broeck    tot Aelten, versochte in die saecke tegens Henrick ten 

Broeck uitstell voor een tijt van ses weecken, 
sustinerende* dat hem sulckx niet kan geweigert 
worden wegens ‘t overlijden van zalliger Dr. Joost de Roller, 
als gewesene advocaet in die saecke, alsmede 
soo men verneemt dat tegenparthij sijn in- 
gediende met bewijs heeft bekledet, desuper* 
afwachtende. 
‘t Gerichte geeft uitstell tot ses 
weecken tijt. 
 
Berent van Metz, als man ende 
mombaer* sijner huisvrou Fijtjen ten Ruell, 
sprack an met rechte Evert Heeckinck, 
vermogens* relatie* van Jan Grievinck, op huiden* 
geciteert*, voor die somma van 15 rijxdaler, 
volgens sijn eigen handt ende genochsaeme 
bekentenis, versochte betalinge cum interesse 
à tempore litis contestatae69, doch welck penningen 
gedaechde voor desen an den heer condemnant* 

                                                 
69 met de rente vanaf het tijdstip van het aanhangig maken van het proces 
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te betaelen, belooft heeft, verwachtende des 
gedaechden comparitie*, sin* secus, versochte tegen 
denselven proclama* te decerneren*. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Evert Eeckinck, 
badt* der anspraecken* afschrift, ende tijt landtrechten, 
salvis* quibuscunque.   
 
Dr. Theben, volmachtiger van de heer Dr. 
ende mombaer* Kelfken, versocht alnoch* instantelijck* 
in saecken tegens Henrick van Basten op die 
voor een geruimen tijt ingediende anspraeck*, sin* 
secus, contendeerde* in contumaciam* ten profijte als 
landtrechtens. 
Ex* officio Dr. Michiel van Basten, als conjuncta* 
persona van sijn broeder Henrick van Basten, 
versochte uitstel in dieselve saecke, alsoo Dr. 
Joost de Roller, gewesene advocaet den eersten 
octobris is koomen ‘t overlijden, vertrouwende dat 
hem sulckx niet sal geweigert worden, 
angesien door den doot van den advocaet altoost 
dilaij* vergunt wordt, afwachtende decretum. 
Ex* officio Dr. Theben persisteerde* bij sijn voorige versoeck. 
‘t Gerichte stelt die saecke voor den 
tijt van ses weecken uit. 
 
Erschenen Hermen Meilandt, ende heeft in  
die beste ende bestendichste forme van rechten gecon- 
stitueert* ende volmachtich gemaeckt, gelijck hij  
doet bij desen cum* ratificatione anteactorum*, 
Gerhard van Hengel der rechten Doctorem, om uit  
sijnes constituants* naeme, die tegens Geerdt ten 
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Welpshoff angevangene proceduire ten 
uiteinde te prosequeren*, alle noodige terminos 
te respicieren*, voorts te doen ende te laten, wat der 
saecken nootdruft* mach vereischen, cum pote- 
state substituendi, clausulis rati et indemnitatis, 
sine dolo et fraude70. 
 
Dr. Hengel, volmachtiger van Gerrit 
Harckinck, repeteert in saecken tegens Geerdt 
ten Hondarp, op huiden* ad* reassumendum pro- 
cessum geciteert* zijnde, retro* utiliter acta 
versoeckende van denselven, op huiden* praecise 
handelinge, sin* secus, contendeerde* in contumaciam* 
als landtrechtens.  
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van schulte Hondarp, 
secht dat sijn praetendent* een tijtlanck kranck ge- 
legen ende wederom ingevallen is, praesenteerende bij 
sijn reconvalescentie te doen als landtrechtens. 
 
 
 

Beeltjen Rallen   Dr. Hengel, volmachtiger van Beeltjen 
contra    Rallen, versocht van Doctoro Theben, als  
tijtlijcke    volmachtiger van die gasthuismeesters tot Boeck- 
gasthuijsmrn   holt, nochmaels handelinge, sin* secus et si 
tot Boeckholt   quod actum, petit copiam, salvis prioribus71. 

Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van die gasthuis- 
meesters tot Boeckholt, sechte van duplijcque* 
cum* annexis gedient ‘t hebben, daerbij persisterende*. 
 

                                                 
70 met volmacht, met clausulen van geldigheid en schadelooshouding, zonder list en bedrog. 
71 en indien er iets gedaan wordt, verzoekt kopie, met voorbehoud van het vorige 
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Henrick van Elverveldt, uit den naeme van 
schulte ten Hondarp, verhaelende hoe dat comparants* 
praetendent* in den jaere 1665, den 25e januarii, heeft 
verkoft een cloot* holts an Henrick Coste 
alhier gedaechde, voor die somma van negen en 
seventich daler, welcke somma in twe termijnen, 
naementlijck den eersten termijn op maij 1665, 
ende d’ ander op maij 1666 den gedaechde 
te betaelen heeft anbelooft, ende alsoo bis dato 
die voornoemde somma ten vollen niet ende is betaelt, 
onangesien* verscheiden goetlijcke gedaene an- 
maninge. Soo is men genootsaeckt den  
wech rechtens in te gaen, concludendo sustine- 
rende*, dat gedaechde tegens huiden*, 
vermogens* relatie* des ondervoochts geciteert* 
zijnde, in die gelibelleerde* somma, aftreckende 
nochtans bewijslijck solutum, met den interesse* 
à* die morae, una* cum expensis, sal gecon- 
demneert* worden, daerover des gedaechdens 
comparitie* afwachtende, sin* secus, proclama* 
versoeckende. 
‘t Gerichte erkent proclama*. 
Den dienaer relateert van ge- 
daene roepen. 
Sed* proclamatus* non comparuit* 
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Dr. Hengel, volmachtiger van die weduwe 
van den zalliger heer pastore Loddero, remon- 
streert* kortelijck, hoe dat sedert die 
bisschoplijcke Munstersche invasie die ange- 
vangene proceduir tegens Hermen Hesselinck 
sijnen landtrechtlijcken cours* niet heeft gesor- 
teert, versoeckt daeromme een edele gerichte tegens 
gemelte Hesselinck citationem* ad* reassumendum 
ende prosequendum* processum ten naesten gerichte 
post* insinuationem gelieve te decerneren*. 
Obtinuit*. 
Hiervan … 
 
Dr. Hengel, volmachtiger van Berent 
Seinhorst, repeteert in saecken tegens 
Teube Eeckinck sijne junscht* ante* ferias 
messium triumphatoire sententie*, versoeckende dat 
gemelten Eeckinck op huiden* praecise nae soo lange 
genoote dilaij* copij ende tijt mach hebben te dupli- 
ceren, sin* secus, versoeckt proclama*. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Essele Eeckinck qualitate qua, 
wol sijn nootdruft* hebben inbedongen*. 
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Dr. Hengel, volmachtiger van die weduwe 
Kinckhuis, repeteert hierheenen die gerichtelijcke 
willekeur* bij Henrick Rouhoff voor desen gepasseert, 
waerbij dieselve belooft hadde op maij 1665 
het capitael met den interesse* daerop verstaen, te 
betaelen, overmits averst* dieselve tot dato in 
gebreck gebleven, soo versoeckt comparant* 
dat hij het effect van die gemelte willekeur* mach 
genieten, ende Rouhoff voor gemelte capitael, inter- 
esse* ende kosten daervoor mooge executeert, ende 
den voocht d’ ophaelinge van panden deman- 
deert* woorden. 
Obtinuit*. 
 
Dr. Hengel, volmachtiger van Geerdt van 
Lendt, heeft uit kracht van gerichtelijcken 
verwin* anpeindinge* gedaen an d’ halfscheijt* van Geesken Kuipers 
huis ende hoff binnen Dinxperloo, voor die somma van 
sestich daler cum* interesse, luit* obligatie*, 
met versoeck dat haer hiervan die weete* mooge 
gedaen worden. 
Obtinuit*. 
 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Lambert Ansinck, 
repeteert nochmaels tegens die weduwe van zalliger En- 
gelbert van Dieren, die gedaene anspraeck*, ende 
afwacht satisfactie te geven ofte ter contrarie 
haere praetense* contrahandelinge bij te brengen, sin* 
secus, contendeert* in contumaciam* tot proclama* 
als landtrechtens. 
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Voocht Wessel   Dr. Theben, volmachtiger van die weduwe ende erfgenae- 
ten    men van zalliger voocht Grootenhuis, in saecken tegens  
Grootenhuis   d’ heer van der Empel, als intervenient* voor Hopman, 
contra    praesenteerde intra* paucos dies sijn nootdruft* bij te brengen. 
hr. ter Empel   Ex* officio Dr. Hengel, volmachtiger van d’ heer ter Empel, re- 

fereert sich ad* retroacta, et petit* copiam, sal- 
vis* anterioribus. 

 
Heer ter Empel   Dr. Hengel, volmachtiger van den vrijheer ter  
contra    Empel, alsoo in saecken tegens die weduwe Grootenhuis 
wed. Groten huis  ende consorten, d’ acten sijn conscribeert*, soo versochte dat 
cum suis   een dach van collatie* mooge worden angestelt. 

Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van die weduwe ende erfge- 
naemen Grootenhuis, versochte similiter*. 
 

NB Dr Hengel heeft Dr. Hengel, volmachtiger van Jan Klos, 
op desen dato desen repeteert in saecken tegens Derck Sibelinck, 
kosten an mij belooft vermogens* relatie* Jan Grievinckx, op huiden* ad* reassu- 
te voldoen, als sijn  mendum geciteert* zijnde, retro* utiliter acta, versoeckende 
eigen proper schult dat in soo kleinen vodderie*, welcke parthij advers* 
Quod Testor   in ‘t derde off vierde jaer heeft opgeholden, eenmael 
T. Bronckhorst,.  mooge recht gedaen worden. 
landtschrijver   Ex* officio Henrick van Elvervelt, uit den naeme van 

Derck Sibelinck, versocht van desen edele 
Klos    gerichte dilationem* van een maent, vermits 
contra    sijn gewesene advocaet Dr. Roller nu onlanchs 
Sibelinck   is overleden, om een ander advocaet an te neemen, 

welcken in den tijt alle acten kan nasien. 
‘t Gerichte accordeert ‘t versochte 
dilaij*. 



{folio 192 verso} 
 
 

Dr. Theben, volmachtiger van Erick Schutten, 
in saecken tegens Mechteltjen van Dieren, weduwe 
Brethouwers, alsoo den dach van distractie* 
van haer behuisinge ende hoff, daerachter gelegen, 
door belofte van betaelinge gecircumduceert* is, soo 
versochte tot dien einde novum* terminum an te stellen, 
ende voorts nieuwe biljetten ten fine* van publicatie 
ende affixie* te verveerdigen. 
Obtinuit*, en wordt terminus* distractionis tegens 
den 12e novembris angestelt, mits dat die biljetten 
publiceert ende affigeert* worden. 
 
Dr. Theben, volmachtiger van Henrick ten 
Hietbrinck, versochte van Henrick Doeinck 
op die gedaene anspraeck* ten fine* van opdracht 
‘t hebben van een seecker stuck lants, antwoord, 
sin* secus. 
 
Erschenen Henrick van Elvervelt, uitten naeme 
van die weledelgebooren vrou [A.] Florentina van 
Oer, douvagiere* van den oock hoochweledelgeboren gestrenge heer 
Johan van Welevelt, heer totten Diepenbroeck, Cottun en Arentshorst, 
vertoonende seeckere gerichtelijcke willekeur*, op den 4e julij deses jaer 
an den landtgerichte tot Aelten gepasseert, waerbij Lammert 
Jentinck bekande schuldich te wesen an comparants* praetendentinne* die 
somma van 42 daler, en 4 ducaten, restierende koopspenningen, met 
belofte dat dieselve somma over ses weecken à dato van 
die gepasseerde willekeur* praecise ende onfeilbaer souden erlecht 
ende betaelt worden, onder verbant* sijner gerede* ende ongerede 
goederen, om in cas* van misbetalinge sich daeran kosten  
te verhaelen. Dewijl* averst* soodaene beloften mochte sijn 
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niet achtervolcht zijn, soo versocht comparant* qualitate qua 
gedachten Lammert Jentink te summeren ende belasten, dat 
comparants* praetendentinne* binnen den tijt van 14 dage nae gedane 
wette* angaende die resterende koopspenningen, sampt* 
interesse* ende kosten, sal hebben te contenteren*, met 
intimatie*, dat bij mancquement vandien met d’ opha- 
linge ende distractie* der panden naer landtrechte sal vervaeren* 
worden. 
Obtinuit*. 
 
 
Jovis* 25e octobris 1666. 
Stadtholder* 
Adriaen van Keppel, gouverneur. 
Ceurnooten* 
Rotger Poelhuis 
Lambert Trae. 
 
Dr. Theben, volmachtiger van Wilhelm Hoeberts, 
sprack an met rechte Hutter Henrick, vermooge* 
relation* des geswooren, op huiden* geciteert*, voor die somma 
van sestich daler, metten interesse* vandien, volgens 
obligatie*, gedateert den 27e decembris 1651, aftreckende 
bewijslijck solutum, daervoor hij sich als borgen ende, 
gelijck praetendent* anneemende ‘t selve te betaelen, als 
sijn eigen propere schult, ingelaten, versoeckende 
voldoeninge cum* expensis, ende verwachtende gedaech- 
dens comparitie*, sin* secus, badt* daertegens proclama* 
te decerneren*. 
‘t Gerichte erkent proclama*. 
Den dienaer relateert van gedaene roepen. 
Sed* non comparuit*. 
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Dr. Stump, volmachtiger van die weduwe van zalliger 
Dr. Smits, overgaff vel* quasi een declaratie van verdient 
salaris, tegens jonker Jacob van Dunnewoldt, met versoeck 
dat sijn weledele dieselve per copiam autenticam 
ad* diminuendum mooge insinueert* worden, ende daertoe 
terminum* an te stellen. 
Obtinuit*, ende wort terminus* ses weeck nae insinuatie* 
angestelt. 
 
Dr. Hengel, volmachtiger van Jan Wesselinck 
ende d’ erfgenaemen Raesveldts, repeteert in saecken 
tegens Aelbert ten Broeck qualitate qua retro* utiliter 
acta, versoeckende nochmaels, dat die saecke 
waerop parthij advers* soo lanch trainissementen 
heeft geobmoveert*, nu meer in* puncto submisso* ad* 
impartiales mooge afgesonden worden, protesterende 
wel expresselijck de expensis retardatae litis72. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Aelbert ten 
Broecke, die welcke volmacht bij desen ten proto- 
colle wordt inbedongen*, praesenteerde intra* paucos dies 
realiter te dienen, concluderende 
als daerbij. 
Ex* officio Dr. Hengel protesteert van oppentholt 
ende kosten, qua protestatione salva73, versocht copie. 
 
Dr. Theben, volmachtiger van schulte Roerdinck 
cum suis, versochte comparitionem* van Mentinck, 
ofte desselven volmachtiger Dr. Weddinck, ten einde die 
collationata* acta moogen ablegeert* worden, ende ter- 
minum* daertoe an te stellen. 
Ex* officio Dr. Weddinck, volmachtiger van Henrick 
Mentinck, alsoo die saecke een tijtlanck door den 

                                                 
72 van kosten van het vertraagde proces 
73 met voorbehoud van protest hierover 
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oorloch als andersints is in* statu gebleven, soo versochte 
tijt om met sijn praetendent* te spreecken, om die penningen tot able- 
gatie* te fourneren. 
 

Beerninck   Dr. Theben, volmachtiger van die gildemeesters 
contra    van die bourschap Meddehoo, hebbende voor 
die gemeente van  desen verscheiden mael angeholden, om copie ‘t hebben 
Meddehoo   omnium* actorum nae die sententie* in saecken tegens 

d’ erfgenaemen Beerninckx gevallen, ende tot noch toe 
niet ontfangen, soo versocht alnoch* dieselve instantissime* 
met expressen protest, dat bij die tegenparthij buiten 
d’ ordinaris* gerichtsdagen extrajudicialiter* tot praeju- 
ditie* van volmachtigers praetendenten* gelijck te vergeeffs voor 
desen getenteert* is, waertegens oock contrarie 
bericht ex* fundamento gedaen is, in ‘t gerinchste 
niet en mach gedaen en voorgenoomen worden, nisi 
habita prius petita copia74. 
Ex* officio Dr. Hengel, volmachtiger van Tonnis Beerninck, 
repeteert retro* utiliter acta, ende sijn menichvoldige erhol- 
dene decreten, op voorgaende citatien*, waerbij sal 
blijcken dat Berent Loickinck qualitate qua geciteert* 
is op diverse reisen* om die sententie* te purificeren*, 
maer ‘t elckens daervan in gebreck gebleven, 
dergestalt dat oock die saecke bij een edele gerichte 
pro conclusa is angenoomen, welcke decreten oock in 
rem* judicatam ergaen sijn, soo versoeck comparant* dat 
d’ acte gesuppleert* ende soo over ‘t eene als ‘t ander 
punct in retroactis* angetoogen, mooge recht gedaen worden. 
Ex* officio Theben praevia* contradictione blijft bij sijn vooriges, 
ende sal naer desen habita* prius copia ex* fundamento 
beantwoorden. 
Ex* officio Dr. Hengel seidt dat parthij advers* dese 
saecke soeckt alleen in longeur te brengen, indien 

                                                 
74 tenzij hij de gevraagde kopie eerder heeft 
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dieselve met oprechten gemoede nae inholdt der 
sententie* kan sweeren, soo is alles afgedaen, soo niet, 
‘t welck bij parthij advers verweigert wordt, moet in 
contumaciam* recht gedaen worden, waerop nochmaels 
wordt gesubmitteert*. 
Ex* officio Theben laten die contenta van jegendeels* 
reces* op haer onwaerden berusten, verblijft bij sijn 
vooriges. 
Ex* officio verblijft gelijckvals* bij sijn voorige 
submissie*, met protest van kosten. 
Ex* officio Theben achte onnodich op jegendeels* 
impertinente dicenten* wijders* te antwoorden. 
Ex* officio seidt dat die sententie* die pertinentie 
off impertinentie sal uitwijsen. 
Ex* officio Theben refereert sich gelijckvals* op 
die sententie* ende den gevolge vandien. 
 
 
Dr. Theben, volmachtiger van d’ heer lieutenant 
Weeninck, heeft uit kracht # van die vermoogens* relatie* des geswooren # 
van gedaene 
anpeindinge*, an die gerede* ende ongerede goederen 
van Joost Simmelinck, om betalinge te hebben 
van een binnen en buiten jaers verschenen thiende*, sampt* 
allen achterstant, sich bedragende plus minus omtrent 
40 molder roggens, op huiden* dato d’ opbaedinge* gedaen, 
met versoeck dat hiervan die weete* per* extractum 
mooge worden gedaen. 
Obtinuit*.                                     
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Dr. Weddinck, volmachtiger van Jan Haefkes, 
repeteert tegens schulte Oossinck, overgegevene 
ende vermoogens* relatie* van Abraham Peters geinsinueerde* 
declaratie, ende afwacht daerop bijbrenginch van 
diminutie*, sin* secus, met die taxatie te vervaeren*. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van schulte Oossinck, in* ju- 
dicio praesent, wol sijn diminutie* hebben inbedongen*. 
 
Dr. Weddinck, volmachtiger van die borgemeesters 
van Suitloon, afwacht nochmaels van Berent 
Rothuis sufficientionem* cautionem te praesteren, ende 
die saecke wijders* te vervolgen, sin* secus, wol sich 
kost- ende schaedeloos van die bancke afbedongen 
hebben, versoeckende mede in contumaciam* proclama* 
te decerneren*. 
 
Dr. Hengel, volmachtiger van d’ oberste wacht- 
meester Dunnewolt, versoeckt dat in plaets van den 
gecircumduceerde* dach van collatie* tegens die weduwe 
van zalliger Hermen Smit een dach de* novo mooge 
worden angestelt, mits dat haer hiervan die weete* 
gedaen worde. 
 
Lambert Trae heeft, vermoogens* relatie* des 
geswooren Abraham Peters, d’ angepeindete* gerede* ende 
ongerede goederen van Jan Bloemeries, voor die 
somma van 11 gulden, 16 stuiver verteerde kosten, sampt* 
schaede, met rechte huiden* dato opgebadet*, 
ende daervan die wette* tegens gemelten Jan Bloe- 
meries gebeden* ende erholden*. 
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Sabbati* den 27 octobris 1666. 
Stadtholder* 
Adraen van Keppel, gouverneur. 
Coernoeten* 
Casper Evers, Theodorus Bronckhorst. 
 
Erschenen Geesken Bremmekam, geassistiert 
met Henrick Brinckhuijs, haeren tot deser acten 
specialijck erkoernen mombaer*, remonstrierende* 
hoe dat haeren absenten man Arent Bremer, 
welcke sich in vrembde oirloegen eenen 
geruijmen tijdt opgehouden, gelijck hij oock noch 
lichtelijck* doet, of van welckers leven of 
doot men niet seekers beright is, bij verschei- 
den luijden sich in swaerigheit gestelt, waer- 
uijht sij, remonstrinne*, haer ommoegelijck 
kan extricieren*, ofte uijhtwickelen (hoewel sij 
noch eenen kleijnen seer soeberen voorraedt 
van haeres moeders versterf daertegen 
in handen heeft, soo suppliants* kinderen alleen is 
gemaeckt) daerom remonstrinne* sonder haer 
hijrdoor te praejudicieren* is te raede ge- 
worden, daermede die crediteuren niet 
allerdings moegen van haer deughdelijck 
achterstandt verkortet worden, citationem 
per edictum ad valvas75 te versoeken, tegens 
alle crediteuren, waerbij deselve moegen 
gesonnen* worden, binnen seekeren tijdt bij  
een edele gerighte te praefigieren*, haere prae- 
tensien* op Arent Bremer, remonstrinnes  
eheman staende, aen desen edele gerichte 
in te brengen, gejustificiert* met ge- 
noeghsam bewijs, ende voorts te sien ende 
hoeren, dat op seeckeren tijdt remonstrinnen* 
geriede* ende ongeriede goederen 
waer 

                                                 
75 oproep per openbare bekendmaking 
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waervan alhijr den staedt wordt oever- 
gegeven, ten faveur van die crediteuren, 
(met voorbeholdt die praeferentie die 
meest geprivilegierden) publijckelijck 
moegen gedistrahiert* worden, met  
imtimatie* ende comminatie*, dat die crediteuren 
binnen den gepraefigierden* termijn, haere prae- 
tensien* niet inbrengende ofte justificie- 
rende*, sij als dan daervan sullen verstee- 
ken* sijn, ende sij, remonstinne*, ende haeren kinderen  
dienaengaende naer voorgaende 
oevergift haerer voornoembder 
halfscheit* aller goederen van wijder* 
naemaeninge sullen bevrijt sijn. 
Obtinuit*, ende  
wort terminus* aenge- 
stelt tegens … 
 
 
Sabbati* den 5e novembris 166676. 
Stadtholder* 
Adriaen van Keppel, gouverneur. 
Coernoeten* 
Casper Evers, Theodorus Bronckhorst. 
 
Erschenen Jan Sadelaer, ende heeft, ver- 
moegens* des geswoernen Abraham Pieters relatie*, 
die aengepeinde* gerede* ende ongerede 
goederen van Geert Lemnesch, voor 
die summa van elf gulden, heerkoemende* 
van afgehaelt bier, huijden* dato opge- 
baeden*, ende daervan die wette* 
te decerneren* gebeden*. 
Obtinuit* 
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Martis* 6e novembris 1666. 
Stadtholder* 
Adriaen van Keppel, gouverneur. 
Ceurnooten* 
Caspar Everts, Theodorus Bronckhorst. 
 
Dr. Theben, volmachtiger van Claes Raven, in saeken 
tegens Jan Catten, repeteerde sijne exhibeerde* duplijcque* ex- 
ceptioneel cum* annexis, ende sisteerde* vorders* sijnen praetendent* 
naer allen angewendeten vlijt geen borge hebben konnen bekomen 
pro* litium expensis, ten einde hij juratoriam* hierover mooge 
praesteren naer landtrechte.  
Testis Claes Raven praestitit juramentum in forma77. 
Ex* officio Dr. Hengel inhaereert* prioribus*, protestando* 
d’ expensis, ende soo ijts ingebracht, versocht daervan copie. 

 
Ronneboom   Dr. Theben, volmachtiger van Jan Ronneboom, 
contra    wol tegens Hermen Mentinck, op huiden*, vermoogens* relatie* 
H. Mentinck   des geswooren, naer geimpetreerde* veniam ad agendum78, een 

schriftelijcke anspraeck* cum* annexis hebben inbedongen, badt* 
inholts*. 
Ex* officio Frits Rabelinck, uit den naem van Hermen Mentinck, 
versochte exceptionibus et jurium beneficiis salvis79, 
der anspraeck* afschrift ende tijt landtrechtens, ende dat 
tegenbediende ten naesten behoorlijcke qualificatie ende 
cautie* naer landtrechte pro* litium expensis, sal hebben 
te praesteren. 
Ex* officio Theben versocht van gelijcken, dat jegendeel* 

                                                 
77 Claes Raven heeft als getuige de eed op voorschreven wijze afgelegd. 
78 toestemming om te handelen 
79 met voorbehoud van bezwaarschriften en voorrechten 
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dese puncten angaende sal hebben genoch te doen, praesen- 
terende sijnersijts te doen wat rechtens. 
 
Dr. Theben, volmachtiger van sijn vorstelijcke genade 
den heer prince van Salm, in saecken tegens jonker Adriaen 
van Eerde ten Pleckenpoel, praefixus* terminus* ablegandi 
acta gecircumduceert* is, versochte daertoe novum* terminum an 
te stellen. 
Obtinuit*, en wort terminus* tegens anstaende saterdach 
den thienden angestelt. 
 
Dr. Hengel, volmachtiger van Melis Saele- 
mons, heeft, vermogens* relation* des geswooren Hermen 
van Basten, d’ angepeindete* gerede* ende ongerede goe- 
deren van Hermen Storm qualitate qua uit kracht van 
verschenene hoffhuir, volgens des vaendrichs Ipema 
sijn eigen handt, huiden* dato opgebadet*, ende daervan die 
wette* tegens gemelten Storm, qualitate praedicta*, gebeden*. 
Obtinuit*. 
 
Dr. Hengel, volmachtiger van captein Hermen 
Ittersum, repeteert in saecken contra Wessel Nachte- 
gael retro quaecunque utiliter acta in puncto cautionis80, daer- 
bij vooralsnoch persisterende* ende submitterende*. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Wessel Nachtegael, 
praesenteerde nochmaels hetselve punct naer landt- 
rechte te voldoen. 
 

                                                 
80 welke vroeger nuttige akten dan ook, inzake waarborg 
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Welefelt contra  
Groenwalt in pto 
liquidationis   Dr. Theben, volmachtiger van commissaris Groe- 
1 et 2-di anni   newoldt, versoechte van de volmachtiger borchert Joost  

van Welevelt # in* puncto liquidationis primi* anni # handelinge, sin* secus. 
Similiter* in* puncto secundi anni. 
Ex* officio Dr. Hengel, volmachtiger van sijn weledele, 
d’ heer borchert Joost van Welevelt, seidt dat 
d’ heer commissaris Groenewolt sijn proces soo cierlijck 
intituleren* kan in* puncto liquidationis, ‘t welck in actis 
anders sal blijcken, versochte oock noch van jegendeels* 
ingebrachte schriftuir copiam, om ten naesten vel* ad* in- 
terim daerop schrift- off mondelijck te submitteren*. 
Ex* officio Dr. Theben refereerde sich hierover ad acta. 
Dr. Hengel similiter* in* puncto secundi* anni. 
 
Dr. Theben, volmachtiger van d’ heer obercommissaris 
Groenewolt, versochte van d’ auditeur Wolff op d’ inge- 
diende antwoort, handelinge, sin* secus. 
Ex* officio Dr. Hengel, nomine* Johannis Wolff, 
gesint* van jegendeels* inbrenginch copiam, en prae- 
senteerde daerop in tijt landtrechtens te dienen. 
Ex* officio Theben persisteerde* bij sijn vooriges. 
 
Frits Raebelinck, volmachtiger van Tonnis ten 
Bossche, versocht ende doet anpeindinge*, 
uit kracht van gerigtelijcken verwin*, an die  
gerede* ende ongerede goederen van d’ olde geweldersche*, 
voor die somma, bij anspraeck* expresseert, met versoeck 
dat haer hiervan die wette* per* extractum mooge gedaen 
worden. 
Obtinuit*. 
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Erschenen Johannes Wolff, volmachtiger van Hans 
Wilhelm Sturts, repeteert tegens Johan Prins, sijn 
voor 14 dagen geobtineerde* contumacie* ende proclama*, 
afwachtet bijbrenginch van beter recht, sunsten* 
versocht dat hij ex secundo judicis decreto81 der 
anspraeck* mooge vellich* verklaert worden. 
Non comparuit*. 
 
 
Mercurii* 7e novembris 1666. 
Stadtholder* 
Adriaen van Keppel, gouverneur. 
Ceurnooten* 
Jan Nachtegael 
Erick Everts 
Henrick ten Hietbrinck. 
 

Beeltjen Rallen   Dr. Hengel, volmachtiger van Beeltjen 
contra    Rallen, gesint* alnoch* van die an sijden 
die tijtlijcke gasthuis- der gasthuismeesteren tot Boeckholt inge- 
meesteren tot Boeck-  brachte duplijcque*, copiam, ende versoekt demnechst* 
holt    dat die handt van Berent Smeinck deser- 

sijts in originale te bevoorens overgegeven retenta 
copia authentica82, mooge extradeert* worden teneinde 
dieselve, dewijl* sij tegenwoordich als onbekent ge- 
holden wordt, bij een edele magistraet der stadt Boeck- 
holt mooge agnosceert* worden. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van die gasthuismeesters tot 
Boeckholt, versochte op huiden* te dienen van triplijcque*, conten- 
deerde* sunsten* ten profijte als landtrechtens, achtende 
onnodich op die vordere* dictata* wijders* ‘t andtwoorden. 

                                                 
81 bij een eerstvolgend decreet van het gerecht 
82 met behoud van de authentieke kopie 
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Dr. Hengel, volmachtiger van Gerhard Harckinck, 
repeteert in saecken tegens Geerdt schulte ten Hondarp 
retro* utiliter acta, ende versocht dat parthij advers* 
niet mooge gehoordt worden, nisi refusis contumacialibus 
expensis83, uitwijsens retro* acten, dewijl* gemelte Hondarp 
voorlanchs* tegenhandelinge heeft belooft, maer 
niet realiter ingebracht. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van schulte Hondarp, secht dat sijn 
praetendent* een geruimen tijt seer beddelegerich geweest is, ende over 
sulckx niet heeft konnen gedient worden, praesenterende daer 
sulckx sijn nootdruft* intra* paucos dies bij te brengen. 
 
Dr. Hengel, volmachtiger van die weduwe van  
zalliger pastore Loddero, repeteert hierhenen 
sijne tegens Hermen Hesselinck erholdene* citatie* 
ad* reassumendum, hem vermogens* gehoorde relatie* 
wettlijck insinueert*, versoeckt demnechst* desselven 
comparitie* ten fine* van tegenhandelinge, sin* secus, 
wol tegens denselven een wachten* ende waeren ge- 
beden* hebben. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Hermen Hesselinck, 
# geassisteert met desselven huisvrou, overmits haer mans kranckheit #, 
petit* copiam van ‘t gehandelde, om naeder met hem 
die geheele saecke gesontt wordende, te communiceren 
en alsdan te doen ‘t gene naer landtrechte sal 
behooren. 
Ex* officio Dr. Hengel persisteert* bij sijn voorige versoeck, 
met protest van kosten. 
Ex* officio Theben repeteerde priora*, sonder eenige kosten uit den 
voorgeallegeerde* reden van lanckduirige kranckheit gestant te doen. 

                                                 
83 tenzij er geen weigering is voor de kosten door weerspannigheid 
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Dr. Hengel, volmachtiger van Berendt Sein- 
horst, repeteert sijne naestledene* gerichtsdach 
afgeholdene reces*, waerop parthij advers* handelinge 
inbedongen* heeft, maer niet realiter, exhibeert* ‘t welck 
hij doch naer landtrechte uit kracht van sententie* 
voorlanchst* hadde behooren gedaen ‘t hebben, conten- 
deert* daerom in contumaciam* tot versteck* van wijder* in- 
brengen. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger Eeckinckx overgaff vel* quasi 
duplicam* cum* annexis, en badt* terminum* mundandi. 
 
Dr. Hengel, volmachtiger van Berendt 
Seinhorst, overgeeft realiter sijne te bevoorens 
inbedongene* declaratie van kosten, versoeckende die- 
selve Teube Eeckinck per copiam mooge insinueert* 
worden, ad diminuendum quatenus velit84, ende tot sulcken einde 
termijn den eersten gerichtsdach post* insinuationem 
mooge praefigeert* worden. 
Obtinuit*. 
 
Henrick van Elverveldt, volmachtiger van Berent 
van Metz, gesint* van Evert Heijkinck, 
op sijn junchst* gedane anspraeck*, antwoort, sin* secus. 
Ex* officio Theben, volmachtiger van Evert Heickinck, 
versocht alnoch* copie. 

                                                 
84 om de schuld te verminderen, in zoverre hij dat wil 
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Henrick van Elverveldt, volmachtiger van Geerdt 
Vervelde, verhaelt hoe dat hij in den jaere 1664 
even voor den roggebou an Wilhelm Rosier verschoo- 
ten* heeft die somma van seventien daler, min 4 stuivers, welcke 
penningen gedaechde belooffde te restitueren in tijt 
van ses weecken, ende alsoo bis dato daerop geene 
betaelinge gevolcht, onangesien* verscheidene gedaene 
anmaningen, is men genootsaeckt desen wech rechtes 
in te gaen, concludendo sustinerende* dat gedaechde 
Wilhelm Rosier, vermogens* relatie* des ondervoochte 
op huijden* geciteert* zijnde, in die gelibelleerde* 
somma cum* interesse à* die morae una* cum expensis 
sal gecondemneert* worden. 
Hierop erschenen Dr. Hengel, naemens Wilhelm 
Rosier, ende seidt dat sijn praetendent* dese penningen wel opge- 
noomen, maer tot sijn voordeel ende nut niet geconver- 
teert* heeft, ende dieselve Lambert Frerickx uit 
sijnen handen ontfangen heeft, versocht daerom citatio- 
nem* tegens gemelten Lambert Frerickx ten einde die 
selve comparants* praetendent* Wilhelm Rosier van den eisch ende  
impetitie* bij d’ anspraeck* verhaelt mooge libe[l]eert* 
ende schaedeloos geholden worden. 
Obtinuit*. 
 

Meilant    Dr. Hengel, volmachtiger van Hermen Meilandt, 
contra    gesint* nochmaels van Geerdt te Welpshoff behoor- 
Welpshoff   lijcke handelinge, sin* secus, contendeerde* ten profijte als 

landtrechtens. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger Welpshoffs, petit* alnoch* copiam en 
tijt landtrechtens. 
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Dr. Hengel, volmachtiger van Wilhelm Rosier, gesint* 
van Geerdt te Welpshoff behoorlijcke handelin- 
ge in saecken van den afgehaelden ende niet vergoededen 
torff, sin* secus, contendeert* in contumaciam* als stili 
ende landtrechtens. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger Welpshoff, petit* alnoch* copiam 
en tijt landtrechtens. 
 

Hr. ter Empel   Dr. Hengel, volmachtiger van den vrijheer van der  
contra    Empel, versoeckt alsoo d’ acten in saecken tegens die  
wed. Grootenhuis  weduwe Grootenhuis ende consorten conscribeert* zijn, dach 
en gsorten   van collatie* mooge angestelt worden. 

Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger weduwe Grootenhuis, versocht 
gelijckvals*. 
Terminus* tegens anstaende vrijdach over acht dagen, 
sijnde den 16e deses. 
 

Wessel ten Groo-  Dr. Hengel, volmachtiger van den vrijheer 
tenhuis    van der Empel, qualitate qua, verstaende ijts an sijden der 
contra    weduwe Grootenhuis ingebracht te zijn, versochte daervan 
den hr. ter Empel  salvis per omnia prioribus85 copie ende tijt landtrechtens. 

Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van die weduwe Grootenhuis, 
verblijft bij sijn reele exhibitie*, versoeckende daerop te dienen 
naer landtrechte. 
 
Henrick van Elverveldt, volmachtiger van 
Henrick ten Nienhuis, inbedinchde* tegens Teube 
Rensinck, in qualitate als borge voor sijn schoonsoon 
Wilhelm Rensinck, vermoogens* relatie* des ondervoochts 
op huiden* geciteert*, een schriftelijcke anspraeck* 
cum* annexis, concludeerende, wie daerbij. 
 
Dr. Hengel, volmachtiger van die weduwe Kinckhuis, versocht noch- 
maels uit kracht gerichtlijcken deurgaenden verwins*, tegens 
Berent ter Vorst erholden*, waerop oock te vooren die reele 
executie is gedecerneert*, uitwijsens ‘t prothocol, ende op 
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goedtlijcke beloften van betalinge, dus verre die- 
selve niet is in ‘t werck gestelt, en dan evenwel nu geen 
betalinge, als behoort, daerop gevolcht is, soo versoeckt 
comparant* dat dieselve soo voor het restooir der schult 
als allen daerop geloopene gerichtskosten ende schulden 
mooge executeert, ende den voocht ende onder- 
voocht tot Dinxperloo d’ executie demandeert* worden. 
Obtinuit*, en bij soo verre den beklaechde Vorsteman 
geen betalinge binnen 8 à 10 dagen is doende, wordt  
den voocht en ondervoocht tot Dinxperloo sampt* 
ende sonders d’ executie geordineert. 
 
Dr. Stump, volmachtiger van mevrou douvagiere* 
de Lawick, versocht op die gedaene anspraeck* van 
Wessel Nachtegael, gebourlijcke* handelinge, sin* 
secus, contendeerde* in contumaciam* ten profijte als landt- 
rechtens. 
 
Dr. Theben, volmachtiger van Berent Hoeninck, 
woll tegens die weduwe Richolts, op huiden* vermoogens* 
relatie* des geswooren citeert*, een schriftelijcke 
anspraecke* cum* annexis, in cas* van injurien* hebben inbedongen*, 
badt* als daerbij en verwachtede des gedaechden 
erschijnis, sin* secus. 
Ex* officio Dr. Hengel, volmachtiger van die weduwe 
van captein Richolt zalliger, badt* der inbe- 
dongene* anspraeck*, afschrift, ende tijt landtrechtens, 
salvis quibuscunque exceptionibus et jurium beneficiis.86 
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Dr. Theben, volmachtiger van d’ heer lieutenant  
Weeninck, overgaff vel* quasi tegens Averkempinck, 
een schriftelijcke anspraeck*, vermoogens* relatie* des 
geswooren op huiden* geciteert*, badt* als daerbij. 
Ex* officio Averkempinck versocht der anspraecken* copie, 
ende tijt landtrechtens. 
 
Dr. Stump, volmachtiger van mevrou drostinne* 
douvagiere* de Lawick, sprack an met rechte 
Reiner Slotboom, vermoogens* relatie* van Jan 
Grievinck, op huiden* geciteert*, voor die somma van 
twe daler, wegens achterstendich weide-gelt van d’ ossen-weide 
d’ anno 1665, versocht daervan betaelinge, ende des 
gedaechden erschijnis, sin* secus, proclama*. 
‘t Gerichte erkent proclama*. 
Den dienaer relateert van gedaene 
roepen. 
Sed* proclamatus* non comparuit*. 
 
Dr. Theben, volmachtiger van Henrick ten 
Hietbrinck, wol tegens Henrick Doeinck een 
declaratie van nakosten hebben inbedongen*, versoeckende 
dat dieselve an hem ad diminuendum quatenus 
velit87 # ten naesten landtgerichte # mooge insinueert* worden. 
Obtinuit*. 
 
Dr. Theben, volmachtiger van Henrick ten Hietbrinck, 
versocht alnoch* op die voor desen gedaene anspraeck* 
tegens Henrick Doeinck ten fine* van opdracht 
‘t hebben, praecise handelinge, sin* secus, conteerde 
ten sulcken profijte, als landtrechtens. 
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Dr. Theben, als volmachtiger van Henrick ten 
Hietbrinck, # in saecken tegens Henrick Doeinck #,  
heeft uit kracht van geobtineerde* 
sententie*, ende daerop getaxeerde kosten, 
ter somma van 203 guldens, 6 stuivers, op huiden* de 
anpeindinge* gedaen an desselven gerede* ende onge- 
rede goederen, als mede in* specie an seecker parceel 
landes, liggende an den Konninckx wech, om die  
betaelinge in kracht van taxatoire* sententie* 
daervan ‘t hebben cum* expensis, versoeckende dat hier- 
van die weete* an hem per* extractum protocolli 
mooge worden gedaen. 
Obtinuit*. 
 
Dr. Theben, volmachtiger van Henrick 
Eelckinck cum suis, naemens d’ Helder- 
berchs kinderen, versocht nu meer naedemael* 
dat op die meermaels belooffde betalinge van 
Mechteltjen Brethouwers, weduwe van zalliger Engelbert 
van Dieren, geen satisfactie gedaen wordt, 
onangesien* dat men van tijt tot tijt sich met 
die gedaene judiciele ende extrajudiciele beloften heeft 
pajen laten, met die meermaels voor desen ange- 
stelde dach van distractie* van haer ingewonnen 
behuisinge, ende groot- ende klein kampe te vervaeren*, 
ende dat daertoe terminus* mooge angestelt, 
die biljetten verveerdicht, ende publicatie van- 
dien angestelt worden. 
Terminus* tegens anstaende maendach over drie 
weecken, sijnde den 3e decembris. 
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Jovis* 8e novembris 1666. 
Stadtholder* 
Adriaen van Keppel, gouverneur. 
Ceurnooten* 
Rotger Poelhuis 
Lambert Trae. 
 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Jan Haefkes,  
repeteerdt nochmaels tegens schulte Oossinck d’ overge- 
gevene declaratie, ende afwacht bijbrenginch van 
diminutie*, versoeckende sunsten* dat met die taxatie 
sal vervaeren* worden. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van schulte Oossinck, over- 
gaff vel* quasi sijn diminutie*. 
Ex* officio protesteert van oppentholt, ende kosten. 
 
Erschenen Berent Rothuis repeteert tegens N. sijn gedaene citatie* # 
ad reassumendum litem, ende afwacht [ane] gepraesteerde juratoire* cautie 
naerder handelinge ende behoorlijcke comparitie*, sin* secus, contendeert* 
in contumaciam, et si quid agatur, petit copiam88. 
Den voocht relateert schriftelijck Rotger Poelhuis als borge voor Geert 
Kockx ad* reassumendum geciteert* ’t hebben. # 

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van die borge- 
meesters tot Suitloon, repeteert nochmaels tegens 
Berent Rotthuis, sijn voorige contumaciaele* afge- 
holdene recessen*, met overmalich* versoeck van pro- 
clama*. 
 
Dr. Weddinck, volmachtiger van die weduwe 
Walien, sprack an met rechte Jan Gossinck, 
vermoogens* relatie* des geswooren Jan ter Pelckwijck 
geciteert*, om ‘t hebben betalinge van dertich daler 
capitael cum* interesse* à* tempore morae, ter goede 
reeckeninge, afwacht des gedaechden comparitie*, 
sin* secus, proclama* te decerneren*. 
‘t Gerichte erkent proclama*. 
Den dienaer relateert van gedaene roepen. 
Sed* non comparuit*. 

                                                 
88 eist in werspannigheid (bij verstek), en als er iets gedaan zal worden, verzoekt kopie. 
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Dr. Weddinck, volmachtiger van Rotger 
Poelhuis, sprack an met rechte, vermoogens* 
relatie* des geswooren Abraham Peters, tegens, op 
huiden* citeert*, Tonnis Geelinck, voor die somma van 
75 daler, versoeckt voldoeninge, cum* interesse van 
seventien daler, ter goeder reeckeninge, ende afwacht 
des gedaechden comparitie*, sin* secus, tegens hem  
proclama* te decerneren*. 
‘t Gerichte erkent proclama*. 
Den dienaer relateert van gedaene 
roepen. 
Sed* non comparuit*. 
 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Mette 
Wijberdinck, huisvrou van Hermen Lammerdinck, 
overgaff tegens Geertjen Roerdinck, huisvrou 
van Jan Roerdinck, vermooge* relation* Jan ter 
Pelckwijck geciteert*, een schriftelijcke anspraecke* 
cum* annexis, versochte ende concludeerde als daerbij, 
ende afwacht des gedaechden erschijnis, sin* secus, 
proclama*, ende badt* terminum mundandi ad quatri- 
duum89. 
Ex* officio erschenen Geertjen Roerdinck, huisvrou van 
Johan Roerdinck, geassisteert met Berent Rothuis, 
versocht, sub salvis exceptionibus et defensionibus90 van 
gedaene anspraecke* copiam et terminum* landt- 
rechtens. 

                                                 
89 een tijdstip van afhandeling in vier dagen 
90 onder voorbehoud van verweermiddelen en verzetschriften 
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in* hac causa   Erschenen Dr. Stump, nomine* proprio, ende mede uit 
ceurnoot   den naeme van sijn heer confrater Dr. Gerhard van Hengel, 
Theod. Bronckhorst  te kennen gevende, hoe dat Rotger Poelhuis seecker 

proces ad* referendum bij haer gebracht heeft, 
ende alsoo meer als een vierdel deel jaers ‘t selve met 
een veerdeerdichde ende formeerde sententie* bij haer is blijven 
liggen, ende het schijnt, onangesien* verscheiden interpellatien 
daerover gedaen, dat niemant daer weder naer koompt, ende 
wel in eeuwichheit bij haer solde gelaten worden. Soo versochte 
dat een edele gerichte tegens seeckeren korten dach den 
ordeldrager Poelhuis voornoemt, believe te citeren*, 
om ‘t selve weder af te haelen, ende die sportelgelder* 
mede te brengen, protesterende van dese 
onnodige gecauseerde* kosten, ende dat hem hiervan die weette*  
gedaen worde. 
Obtinuit*, ende wordt belast den ordeldrager* Rotger 
Poelhuis ‘t gemelte proces binnen tijt van acht dagen 
praecise af te haelen, met bijvoeginge der sportelgelder*. 
 
Erschenen Geertjen Roerdinck, ende angesproocken 
zijnde in cas* van injurie* woorden van Mette Wijberdinck, 
soo verklaerde dat sij uit haestichheit ende overijlt zijnde 
met den ijver dieselve injurie* woorden gesproocken heeft, 
doende haer sulckx leet, ende verklaerde van haer niet 
te weten als eer ende alles goedes, praesenterende over- 
sulckx die kosten daerover ergaen, an haer te be- 
talen, tot dien einde twe stuiver, consignerende* met pro- 
test van de rest te willen suppleren*, ende dat geen vorder* 
kosten hierop moogen gedaen worden. 
 
Dr. Hengel, volmachtiger van Jan Wesselinck, ende 
d’ erfgenaemen Raesvelts, versoeckt alnoch* dat die 
saecke contra Aelbert ten Broecke, die soo lange jaeren 
ende weecken stille gelegen, over ‘t poinct van inventa- 
ris eenmael mooge pro* conclusa op- ende angenoomen 
worden, temeer dewijl* dieselve mede minderjaerige 
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kinderen concerneert*, welcke parthij advers* alleen 
soeckt op ‘t holden, protesteert men daerom desersijts 
van oppentholt ende kosten. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Aelbert ten Broecke, in 
puncto van actie kooperie, protesteerde noch als voor, 
dat niet praejudicielijckx* in dese saecke mach voor- 
genoomen worden, soo lange als volmachtiger die meermaels 
versochte copien niet erholden* heeft van alle documenten 
ende stucken bij die tegenparthij extrajudicialiter 
ende sunsten* buiten volmachtigers kennis exhibeert*, prae- 
senterende iis* habitis, daerop te dienen naer landtrechte. 
 

Jr. Eerde   Dr. Hengel, volmachtiger van Wessel ter Stege, 
contra    alsoo d’ acten in saecken contra jonker Adriaen van 
Wessel ter Stege  Eerden ten Pleckenpoel conscribeert*, ende den te bevoorens 

angestelden dach van collatie* circumduceert*, soo versoeckt 
dat novus* terminus mooge angestelt worden. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van jonker Adriaen  
van Eerde ten Pleckenpoel, versocht insgelijcken. 
Terminus* tegens anstaende maendach over 14 dagen, sijnde den 
26e deses. 
 
Dr. Theben, volmachtiger van jonker Adriaen van 
Eerde ten Pleckenpoel, versocht in saecken tegens 
Wessel ter Stege in* puncto declarationis expensarum 
terminum* collationandi an te stellen. 
Terminus* tegens anstaende maendach over 14 dagen 
sijnde den 26e deses. 
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Beerninck   Dr. Hengel, volmachtiger van Tonnis 
contra    Beerninck, repeteert tegens Berendt 
die Meddehoosche  Loickinck qualitate qua, sijn jonchst* afgeholdene 
gemeente   reces*, daerbij una* cum retroactis* persisterende* 

ende submitterende*, protestando d’ expensis, tam causa- 
tis, quam causandis91. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van die gildemeesters 
van de bourschap Meddehoo, persisteerde* bij die 
recessen* voor desen afgeholden, cum* protestatione d’  
expensis, bij jegendeel* sonder reden ende ‘t minste 
fondament causeert* wordende. 
 
Dr. Theben, volmachtiger van schulte Roerdinck 
cum suis, versochte wederom instantelijck dat dies* 
ablegandi acta in saecken van Mentinck angestelt 
worde, ende dat hij die sportulgelderen* sal hebben 
bij te brengen. 
Ex* officio Dr. Weddinck, volmachtiger Mentinck, versochte 
termini* prolongationem. 
 
 
Martis* 20e novembris 1666. 
Stadtholder* 
Adriaen van Keppel, gouverneur. 
Ceurnooten* 
Caspar Everts 
Johannes Ghijse. 

 
Ronneboom   Dr. Theben, volmachtiger van Enneken Broens, 
contra    in ‘t gerichte tegenwoordich praesent, sisteerde* dieselve 
H. Mentinck   in saecken tegens Hermen Mentinck ten einde haer in* even- 

tum naer gepraesteerde cautie* quatenus habet92, ende 
den eedt mooge afgenoomen worden, pro* juratoriae naer 
landtrechte, versoeckende vorders* handelinge. 
Sijnde daerop erschenen Enneken Broens, geassisteert 

                                                 
91 onder protest van kosten, zowel de gemaakte als nog te maken 
92 geleverde waarborg, voorzover hij dat heeft 
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met Caspar Everts, ende heeft in saecken tegens Hermen 
Mentinck pro litium expensis et prosequendo litem, een- 
samentlijck de non conveniendo alibi93, soodaene goederen 
als door haer moederlijck versterff op haer gedevolveert*  
zijn, loco* cautionis gestelt, en voort Dr. Theben 
bevolmachticht, om tegens gemelten Mentinck 
te procederen, idque cum potestate substituendi, aliisque 
clausulis necessariis94, versoeckende vorders* dat in* eventum 
gemelte comparantinne* den eedt mooge afgenoomen worden, dat  
sij nae allen angewendeten vlijt geen borge wijders* heeft 
konnen bekoomen, alles conform Zutphenschen landt- 
rechtens. 
Daerop heeft gemelte Enneken Broens den eedt in* 
forma afgelecht. 
Ex* officio Dr. Hengel, volmachtiger van Hermen Mentinck, 
inhaereerde* sijne naestleden* gerichtsdach, onder anderen 
mede voorgeworpene exceptie van inqualificatie, 
te meer dewijl* tegenparthij advocaet Dr. Theben, 
tegenwoordich in* judicio, haer Enneken Broens, ende 
niet haeren man titulum95 om ‘t ageren, verleendt 
wol sich daerom volmachtiger alle wijdere* beneficien 
rechtens in desen voorbeholden hebben. 
Ex* officio Dr. Theben inbedincht* die ratificatie* 
omnium* actorum van die man, selfs tegenwoordich, 
deurgaens absent, ende tot Wesel onder een seecker 
compagnie te paerde zijnde. 
Ex* officio Dr. Hengel seidt dat den man een curator 
sijnes wijffs is, ende dat Wesel soo wijdt van Brede- 
voordt niet en is, den man Ronneboom hadde 
behooren voor anvanck der proceduire hierhenen 
volmacht te schicken*, versocht Hermen Men- 
tinck relatie* van den geswooren gerichtsdienaer 
off Ronneboom Hermen Mentinck heeft laten 
citeren*, off desselven vrou. 

                                                 
93 voor de gerechtskosten en het vervolg van het proces, daarbij van niet elders bijeen te komen 
94 en dat nog wel met volmacht en overige noodzakelijke clausules 
95 bedoeld wordt een rechtstitel, waardoor de vrouw rechtspartij kon zijn 
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Ex* officio Theben priora*. 
Hermen van Basten relateert* dat hij uit den  
naeme van Enneken Broens, # in absentie van haeren man,#  
Hermen van Mentinck  
hebbe geciteert*, ende dat hij verloff van den heer 
stadtholder en gouverneur Adriaen van Keppel versocht, om ‘t  
selve te doen. 
 

Welevelt contr.   Dr. Theben, volmachtiger van d’ heer ober- 
Gruinwalt in pto   commissaris Groenewoldt, versocht in saecken tegens 
liquidat. 1 et 2di anni  heer borchert Joost van Weleveldt handelinge ende 

submissie* in* puncto liquidationis primi* anni, sin* secus. 
Ex* officio Johannes Wolff, volmachtiger van den weledele 
borchert Joost ten Diepenbroeck, exhibeerdt* 
vel* quasi sijn submissijff* reces*, ende sal ‘t selve intra 
triduum, vel quatriduum96 ad protocollum bijbrengen, 
versocht ende concludeert als daerbij. 
Ex* officio Theben petit* copiam. 
Similiter* in* puncto secundi* anni. 
 
Dr. Theben, volmachtiger van d’ heer commissaris 
Groenewoldt, versocht van den auditeur Johannes 
Wolff handelinge, sin* secus. 
Ex* officio Johannes Wolff qualitate qua, wil daertegens 
sijn nootdruft* inbedongen hebben, en sal ‘t selve ten 
naesten vel* interim inbrengen. 
Ex* officio Dr. Theben petit* copiam. 
 

De prins van   Dr. Theben, volmachtiger van sijn vorstelijcke genade 
Salm    den heer prince van Salm, versocht in saecken 
g   tegens jonker Adriaen van Eerde ten Pleckenpoel, dat  
Jr. Eerde   het proces mooge geslooten, den ordeldrager* 

overgelancht* ende afgesonden worden, protesteerde 
oock vorders*, dewijl* ex* officio verscheiden heele steden 

                                                 
96 binnen 3 of 4 dagen 
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van die graefschap uitbedongen*, ende sulckx niet 
is costumeerlijck*, dat eenige advocaten van dieselve 
steden in* specie moogen uitbedongen* worden, ten  
einde den ordeldrager* sich daernae sal moogen 
reguleren. 
Ex* officio Dr. Weddinck, volmachtiger van jonker Adriaen van 
Eerde ten Pleckenpoel, protesteert over die retardatie* 
van het afseinden, seggende sijnerzijts onlanchs 
gedaen te zijn, ‘t gene behoorde, ende dat den ordeldra- 
ger* sich nae die last* desersijts gegeven, sal heb- 
ben te reguleren, sunsten* de nullitate* als andersints pro- 
testerende. 
Ex* officio Dr. Theben neemt pro* confesso an dat  
bij die tegenparthij heele steden uitbedongen* sijn, 
‘t welck naer resolutie en practijcque deser landen niet en is geoorlooft, 
doende vorders* daerbij dat te vergeeffs bij die tegenparthij 
van retardatie* geprotesteert wordt, dewijl* dieselve 
ten eersten met die voorgeslagene poste comparants* 
praetendent* heeft soecken op te holden, ende die saecke te re- 
tarderen*, ende almede nu pro* secundo met uitbedingen* 
van heele steden, persisteerde* derhalven bij sijn vooriges. 
Ex* officio priora*. 
‘t Gerichte accordeert die sluitinge. 
 
Hermen Storm heeft die, vermoogens* relatie* des 
voochts Hermen van Basten angepeindte* gerede* ende 
ongerede goederen van Godefrederick van Basten, 
voor die somma van 48 gulden, ter goeder reeckeninge, 
heerkoomende* van verschene hoffhuir en verteerde 
kosten, huiden* dato opgebadet*, ende daervan tegens 
gemelten Basten die weete* gebeden*. 
Obtinuit*. 
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Dr. Weddinck, volmachtiger van d’ heer ober- 
commissaris Groenewolt, in saecken tegens 
Derck ter Hagen, alsoo ex* officio den praefigeerden* 
dach van ablegatie* niet gerespicieert*, versochte 
salvis* prioribus, novum* terminum collationandi et ablegandi an te stellen. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van schepen Derck ten Hagen, 
versocht, si acta completa sint, novum terminum97 
an te stellen, ende comparant* copiam deses mede te delen, 
om sijn praetendent* de praefixo* termino tijtlijck te denun- 
tieren*. 
Terminus vandage over drie weecken, sijnde den 
11e decembris. 
 
Dr. Hengel, volmachtiger van captein Ittersen, repe- 
teert in saecken tegens Wessel Nachtegael retro* utiliter 
acta, daerbij voor alsnoch persisterende* en submitterende*. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger Wessel Nachtegael, similiter*. 
 
Dr. Theben, volmachtiger Ravens, petit* van 
Catten handelinge, sin* secus. 
Ex* officio Dr. Hengel hebbende gisteren aldereerst 
copie ontfangen, praesenterende te dienen naer landtrechte. 
 
Dr. Theben, volmachtiger Schutte, in saecke tegens 
die weduwe Dieren, versocht novum* terminum distrahendi 
an te stellen van haer huis ende hoff, daerachter gelegen.  
Terminus tegens anstaende dinsdach, sijnde den 
27e deses. 
 
Mercurii* 21e novembris 1666. 
Stadtholder* 
Adriaen van Keppel, gouverneur. 
Ceurnooten* 
Caspar Everts, Johan Ghijse. 
 
Erschenen Jenneken Welpshoff, in absentie van haeren 

                                                 
97 indien de acten compleet zijn, een nieuwe datum 
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ehman Geerdt te Welpshoff, kranck te bedde liggende, met 
assistentie van den ceurnoot* Jan Gijsen, haerer tot deser saecken erkoren 
ende toegelaten mombaer*, ende heeft in alle haere tegenwoordige ende 
toekompstige  
saecken, soo an den edele hoove van Gelderlandt, als an die landtgerichten 
deser heerlijckheit,  
als mede in* specie tegens Wilhelm Rosier, alias Eppinck genant, geconstitu- 
eert* ende volmachtich gemaeckt, sampt* en sonders d’ heer Dr. Hoinck, Dr. 
Theben, ende Dr. Michael van Basten, idque cum potestate substituendi98, 

ende 
onder ander ordinaire ende gemene clausulen rechtens,  
salva* ulteriori deductione. 
 
 
Jovis* 22e novembris 1666. 
Stadtholder* 
Adriaen van Keppel, gouverneur. 
Ceurnooten * 
Rotger Poelhuis, Lambert Trae. 
 

Ceurnoot  Dr. Weddinck, uit den naeme van Lambert 
T. Bronckhorst  Trae, in* judicio praesent, afwacht van den ordeldra- 

ger* Rotger Poelhuis, tegens Arent Giessinck 
ad audiendum publicari99, volgens relatie* van Jan 
ter Pelckwijck geciteert*, bijbrengunch van proces 
ende publicatie van sententie* als landtrechtens. 
En is dienvolgens die sententie* den processe 
ingeslooten, ingebracht, ende publiceert geworden. 
Dr. Weddinck petit* copiam. 
 
Dr. Stump, nomine* confratris Doctoris Hengel,  
als volmachtiger van Berent ter Dunnewijck, off Woesten- 
esch, versochte nochmaels in saecken tegens Henrick 
Gellinck aperitionem* sententiae*. 
En is daerop die sententie* den processe ingeslooten, 
ingebracht, ende publiceert worden. 
Dr. Stump, qualitate ut supra, petit copiam sententiae100. 

 

                                                 
98 en dat met volmacht 
99 om openbaar te worden gehoord 
100 in hoedanigheid zoals boven vermeld, verzoekt kopie van het vonnis 
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Erschenen Tonnis Geelinck, ende bekande oprechter 
wettelijcker schult schuldich te zijn an Rotger Poelhuis, 
die somma van seventachtich daler, 7½ stuivers, ende beloofde 
dieselve neffens die kosten soo huidiges, als naestleden* 
gerichtsdach, binnen tijt van 14 daege gewis ende 
onfeilbaer te betaelen, onder verbant* van sijn persoon ende 
goederen, dieselve ter parater* executie submitterende*. 
 
Dr. Weddinck, uit den naeme van Henrick 
Rouhoff, heeft vermogens* relatie* des geswooren 
Abraham Peters, d’ angepeindete* gerede* ende ongerede 
goederen van Wilhelm Reessinck, voor die somma van 
50 gulden verteerde kosten, huiden* dato opgebadet*, 
ende daervan die wette* tegens gemelte Wilhelm Reessinck 
gebeden*. 
Obtinuit*. 
 
Erschenen Berent Rothuis, geassisteert 
met sijnen volmachtiger Johannes Wolff, repeteert tegens 
Rotger Poelhuis, als borge voor Geerdt Kockx, 
genant Wenninck, sijne voor desen gedaene citatie* 
ad* reassumendum litem, ende alsoo desersijts pro* litium 
expensis juratoire* cautie testante* protocollo 
is gepraesteert, soo afwacht men naeder handelinge 
ten praetendenten*, sonder in ‘t gerinchste eenige contumacie* 
te gestendigen*, sunsten* contendeert* in contumaciam* 
ten profijte als landtrechtens. 
 
Ex* officio Dr. Weddinck, volmachtiger van die borge- 
meesters tot Suitloon, inhaereert* sijne voorige 
recessen*, willende niettemin daerentbooven recessum* 
in scriptis hebben inbedongen*. 
Ex* officio petit* copiam ter jegenhandelinge. 
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Dr. Weddinck, volmachtiger van Jan  
Haefkes, versoeckt nochmaels in saecken 
tegens schulte Oossinck dach van collatie* der 
declaratie an te stellen. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van schulte Oossinck, kan 
toestaen d’ ablegatie*, mits dat de diminutie* daerbij 
gevoecht worde. 
Ex* officio protesteert dieselve ter later tijt, ende nae veel 
veroorsaeckte kosten inbedongen* te worden, ende verblijft noch- 
maels bij sijn versoeck van ablegatie*. 
Ex* officio Theben seidt dieselve veerdich te liggen, 
derhalven priora*. 
Terminus* tegens anstaende dinsdach over acht dagen, 
sijnde den …. 
 
Dr. Weddinck, uit naeme van Jan 
Bloemeries, sprack an met rechte 
Arent Boeinck, vermogens* relatie* van Jan ter Pelckwijck, op huiden* 
geciteert*, voor die somma van hondert dalers, versoeckt 
betalinge, cum* interesse, en afwacht des gedaechden 
comparitie*, sin* secus proclama*. 
‘t Gerichte erkent proclama*. 
Daerop erschenen Arent Boeinck, te kennen 
gevende, hoe dat hij voor een en dieselve penningen 
Tonnis Boeinck, wederom vermogens* relatie* des 
geswooren Abraham Peters hebbe laten citeren*, afwacht  
daerop desselfs comparitie*, ende voldoeninge, 
om te doen, off te bewijsen, sin* secus, dat proclama* 
mooge gedecerneert* worden. 
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‘t Gerichte erkent proclama*. 
Den dienaer relateert van gedaene 
roepen. 
Sed* non comparuit. 
 

pauper101   Dr. Weddinck, uit den naeme van die weduwe  
van zalliger Berent Groepinck, met Abraham Peters, 
haerer hiertoe erkooren ende toegelaten mombaer*, en 
heeft vermoge* relation* desselven Abraham Peters, d’ ange- 
peindete* gerede* ende ongerede goederen van Tonnis 
Beerninck voor die somma van drie gulden, ses stuiver 
verdient schoolgelt, ende thien stuivers verdient schrijffgelt, 
huiden* dato opgebadet*, ende daervan die weete* 
tegens gemelte Tonnis Beerninck gebeden*. 
Obtinuit*. 
 
Dr. Weddinck, volmachtiger van die weduwe 
Waeliens, afwacht van Jan Gossinck op junchst* 
begangene contumacie* sijn beter recht in te brengen, 
sin* secus, denselven der anspraeck* vellich* te verklaeren. 
Non comparuit*. 
 
Frits Raebelinck, volmachtiger van Henrick Sibinck, 
op huiden*van Mooses Herts 
Jude geciteert*, versocht van dieselve editie van 
anspraeck* soo eenige tegens comparants* praetendent* vermeint 
‘t hebben, bij onstentenis vandien, wol sich kost- en 
schaedeloos van die bancke bedongen hebben. 
Daerop erschenen Dr. Weddinck, als volmachtiger 
van Moses Herts, in* judicio praesent, ende overgaff, 
tegens Henrick Sijbinck een schrift- in plaets 
van mondelijcke anspraeck* cum* annexo, concludeerde 
inholts*, en badt* terminum* mundandi ad triduum*. 
Ex* officio salvis exceptionibus et defensionibus quibuscunque102, 
badt* der anspraecken afschrift en tijt landtrechtens. 

                                                 
101 armlastig, dus niet zelf betalend 
102 met voorbehoud van welke verweermiddelen en verzetschriften dan ook 
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Tonnis Beerninck  Dr. Hengel, volmachtiger van Tonnis Beerninck, 
g    repeteert in* causa contra Loickinck qualitate qua, submissa 
die gildemrs van  retro* utiliter acta, versoeckende supplementum* actorum et 
Meddehoe   terminum* collationandi, bij onvermoedtlijcke verweigeringe pro- 

testeert de protracta justitia et expensis a reo frivole 
causatis quam causandis103. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Berent Loickinck, versochte 
nochmaels copiam omnium* actorum, nae die sententie* passeert, 
praesenterende ea* habita te dienen naer behooren, proteste- 
rende immiddels d’ expensis ex* adverso temere* causeert*. 
 
Dr. Hengel, volmachtiger van Jan Wesselinck, ende d’ 
erfgenaemen Raesvelts, versoeckt, onangesien* jegendeels* 
taedieuse* rediten ende redenen van oppentholt, dat een 
edele gerichte in causa tam liquida104 eenmael gelieve 
te decreteren, off sunsten* dese saecke super* puncto 
inventarii contra Aelbert ten Broecke ad* impartiales 
’t ablegeren*. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Aelbert ten 
Broecke, insisteerde* sijne voor desen geexhibeerde* 
protestationschrift, ende daerbij gemaeckten expressen 
bedinch van kosten, ende verstaende naederhant extrajudi- 
cialiter eenige documenten ex* adverso ingeschreven te zijn, 
absque* praesentatione expensarum, versochte hoc puncto salvo* 
alnoch* copiam cum* oblatione ea* habita te doen als 
landtrechtens. 
 

d’ hr. commdr.   Dr. Hengel, volmachtiger van sijn hoochedele, d’ heer commandeur 
Frenck    Frenck, versoeckt tegens Jan Lammerdinck in Hijnckx  
g    spijcker weete* van reassumptie* des angevangenen processus, 
Lammerdinck   om ten naesten landtgerichte post* insinuationem ‘tselve 

ordentlijck ten uiteinde sien prosequeren*. 
Obtinuit*. 
 

                                                 
103 over verlengen van het proces door een flauwe aangeklaagde en de kosten, zowel de veroorzaakte als 
de nog te veroorzaken 
104 in een zo heldere zaak 
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Dr. Theben, volmachtiger van schulte Roerdinck cum suis, ver- 
sochte dat den volmachtiger Mentinckx, volgens belofte, die spor- 
telgelder* tot het proces af te veerdigen, sal hebben bij te  
brengen, ende dach daertoe an te stellen. 
 
 
Veneris* 30e novembris 1666. 
Stadtholder* 
Adriaen van Keppel, gouverneur. 
Ceurnooten* 
Theodorus Bronckhorst, Hermen van Basten. 
 
Erschenen Tonnis Menninck, wegens sijn huisvrou, 
Tonnis Mentinck en Frerick ten Horstwinckel,  
voor sijn huisvrou Geertjen Mentinck, sich starckmakende, 
ende caverende* voor haeren broeder Berent Mentinck, en 
hebben volmachtich gemaeckt, gelijck sij volmachtich 
maecken bij desen Dr. Theben, om tegens den schoonvader 
Henrick Mentinck door inleidinge in ‘t goedt Men- 
tinck wegens moederlijck versterff te procederen, ende doen 
‘t gene nae landtrechte behoort, alles cum potestate substituendi105, 
versoeckende vorders* oorloff om tegens hem te moogen proce- 
deren, salva* ulteriori deductione. 
 
Dr. Theben, volmachtiger van Bartholt Loonen qualitate qua, 
heeft uit kracht van gedaene anpeindinge*, ende drie op- 
badingen*, ende daervan vermooge* relatie* exequeerde* weeten* 
an die gerede* ende ongerede goederen, ende in* specie die behuisinge 
van Jan Notteboom, om betalinge ‘t hebben van 200 dalers capi- 
tael, metten achterstant van renthe, op huiden* dato 
sich in die voorschreven behuisinge met rechte doen inleiden, 
versoeckende dat an gemelten Notteboom, ofte in desselven ab- 
sentie an sijn huisvrou die weete* van die gedaene inleidinge 
per* extractum protocolli moge gedaen worden. 
Fiat*. 
Hiervan die weete* an d’ huisvrou van Jan Notteboom 
op dato als boven, geinsinueert*. 

                                                 
105 met volmacht 



{folio 209 verso} 
 
 
Dr. Theben, volmachtiger van Jan Waterinck, heeft 
uit kracht van anpeindinge* an Jan Baenen huis en hoff 
tot speciael onderpandt gerichtelijck gestelt, vermoge* 
relatie* des geswooren gedaen, alles inholts* die verschrijvinge 
ende hijpotheecque, om betalinge ‘t hebben van 100 gulden, neffens den 
achterstant van renthe, op huiden* dato d’ eerste, 2de en derde 
opbadinge* tegens hem gedaen, met versoeck dat die weete* 
an hem per* extractum prothocolli daervan moge gedaen worden. 
Fiat*. 
Hiervan Hermen van Basten huiden* dato d’ insinuatie* 
an Jan Baen gedaen. 
 
 
Martis* 4e decembris 1666. 
Stadtholder* 
Adriaen van Keppel, gouverneur. 
Ceurnooten* 
Caspar Everts 
Johan Ghijse. 
 

Dr. Kelfken   Dr. Theben, volmachtiger van den mombaer* Dr. Kelfken, versocht 
contra    op huiden* in termino praecise handelinge contra Godefrede- 
God. van Basten   rick van Basten in* puncto actionis primi* anni, sin* secus, 
in po. 1mi anni   contendeerde* te profijte als landtrechtens. 

Ex* officio Godefrederick van Basten persisteerde* bij sijn voor 
desen meermaels versochte cautie* ende bij gebreck van dieselve 
wil sich van dese banck kost- ende schaedeloos bedongen 
gehalveert worden. 
Ex* officio Dr. Theben praesenteerde ‘t selve punct nae landtrechte 
te voldoen. 
Similiter* in* puncto actionis secundi anni. 
Ex* officio similiter* ende protesteert van kosten. 
Ex* officio Theben priora*. 
Ex* officio similiter* priora*. 
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Dr. Weddinck, volmachtiger van jonker Adriaen 
van Eerde ten Pleckenpoel, verstaende dat d’ acten in* causa 
tegens sijn vorstelijcke genade van Salm noch niet afgeschickt* 
en zijn, versochte met d’ ablegatie* mooge vervaeren* worden,  
sin* secus. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van sijn vorstelijcke genade den 
heer prince van Salm, secht dat den ordeldrager* 
die sportelgelder* voor eenige maenden gelancht* 
zijn, konnende oversulckx lijden, dat hij prima* hora 
daermede wech gae, om sententie* van onpar- 
tijdige te scheppen. 
 
Dr. Theben, volmachtiger van d’ heer commissa- 
ris Groenewoldt, versocht alnoch* van den auditeur 
Wolff handelinge, sin* secus. 
Ex* officio Johannes Wolff exhibeert* sijn inbe- 
dongen* debath, exhibeert* ende concludeert wie daerbij. 
Ex* officio Theben petit* copiam. 
 

Welevelt contra   Dr. Theben, volmachtiger van d’ heer obercommissa- 
Groenwalt in pto.   ris Groenewoldt, versocht in saecken tegens den heer 
liquidationis primi et  borchert Joost van Weleveldt in* puncto liquidationis 
2-di anni   primi* anni, handelinge, sin* secus, badt* nae landtrechte. 

Ex* officio Johannes Wolff, volmachtiger van den weledele 
borchert Joost van Welevelt ten Diepenbroeck, 
exhibeert* sijn inbedongen* submissijff* reces*, versocht 
tempus* mundandi* ad biduum*, concludeert ende submitteert* 
als daerbij. 
Ex* officio Dr. Theben petit* copiam, salvis* retroactis. 
Similiter* in puncto secundi* anni. 
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Dr. Theben, volmachtiger Ravens, petit* van Jan 
Catten handelinge, sin* secus. 
Ex* officio Dr. Hengel inbedincht* contra-handelinge. 
 
Dr. Hengel, volmachtiger van capitein Itter- 
sum, versocht alnoch* in saecken tegens Wessel Nach- 
tegael conscriptie* van acten, om over ’t submitteerde* 
punct van cautie* mooge erkant worden, protestando 
d’ expensis tam causatis, quam causandis106. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger Nachtegaels, secht 
dat sijn praetendent* genochsaem in dese graefschap geërft 
ende gegoedet is, niettemin praesenteerde ’t punct landt- 
rechtens te voldoen, ende persisteerde* bij die retroacten*. 
Ex* officio Dr. Hengel negat narrata pro ut narrantur107, 
ende inhaereert* sijn gedaene submissie*. 
Ex* officio Theben priora*. 
 
Dr. Theben, volmachtiger van Gerritjen Venderbusch, 
weduwe van zalliger Henrick Kolwagen, sprack an 
met rechte Jan Notteboom, vermogens* relatie* op huiden* 
geciteert*, voor die somma van hondert daler, una* cum inter- 
esse à* tempore morae, volgents obligatie* gedateert 
den 9e april 1660, versoeckende voldoeninge vandien 
volgens obligatie* alhier vertoont ende 
geexhibeert* cum* interesse et expensis, verwach- 
tende des gedaechdens erschijnis, sin* secus, proclama* 
nae landtrechte te decerneren*. 
Hermen van Basten relateert die vrou in absentie des 
mans geciteert* ‘t hebben. 
‘t Gerichte erkent proclama*. 
Den dienaer relateert van gedaene roepen. 
Sed* nemo* comparuit. 

 

                                                 
106 onder protest van kosten, zowel de gemaakte als nog te maken 
107 ontkent het gezegde zoals het gezegd wordt 
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Jan    Dr. Theben, volmachtiger van Jan Ronneboom qualitate qua,  
Ronneboom   versocht van den volmachtiger Mentinckx handelinge op deser- 
contra    sijts anspraeck* ende cautie* te praesteren, sin* secus, protesteerde  
Mentinck   ten alsulcken profijte als landtrechtens. 

Ex* officio Dr. Hengel, volmachtiger van Hermen Mentinck alhier  
praesent, inhaereert* sijne voor desen geobmoveerde* exceptien  
van geene off geene genochsaem gepraesteerde cautie* ende 
inqualificatie, welcke tot noch toe niet bestendich is  
geschiet off bijgebracht, ende op huiden* hadde konnen  
geschieden, aldewijl comparantinne* haer ehman Ronneboom,  
gelijck een edele gerichte bekent is, tegenwoordich alhier  
tot Bredevoort praesent is, ende wel acht dagen hier  
geweest ende oversulckx sijn ratificatie* tot dese proceduire  
bij comparantinne* angevangen, kan ende moet verleenen.  
Sunsten* comparantinne* als een vrouspersoon zijnde, in  
rechten niet wordt geadmitteert* om ‘t ageren, veel  
weiniger haer goedt te verbinden sonder consent*  
van haer man, protesteerdt derhalven ten hoochsten van onno- 
dige kosten over dese proceduire comparants* praetendent* ange- 
daen. 
Ex* officio Dr. Theben, refereert sich ad acta, ende prae- 
senteerde mandato et ratificatione omnium actorum108 naer  
behooren te doceren ende ’t landtrecht te voldoen in  
quibuscunque*.  
Ex* officio Dr. Hengel, protestat[ione] d’ expensis. 
Ex* officio Theben priora*. 
 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van d’ erfgenaemen van  
zalliger Hendersken Sonderloo, doet uit kracht  
gerichtelijcken verwins* anpeindinge* an den hoff van  
Henrick Ketties, qualitate qua voor die Munsterpoorte gelegen,  
voor die somma bij anspraeck* expresseert cum* interesse ende  
expensis, versoeckende hiervan gemelten Kettien die wette*  
mooge worden gedaen. 
Obtinuit*. 

                                                 
108 met opdracht en bekrachtiging van alle handelingen / akten 
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Dr. Weddinck, volmachtiger van Jan  
Haefkes, versocht op huiden* in* termino  
tegens schulte Oossinck ablegatie* van declaratie  
ende eene ordeldrager* te nomineren. 
’t Gerichte ordonneert ablegatie* ende nomi- 
neert tot ordeldrager* Jan ter Pelckwijck. 
 
Dr. Weddinck volmachtiger van Hermen  
Lammerdinck overgaff tegens Jan Roerdinck  
in Meddehoo declarationem* expensarum, versocht  
dieselve hem per copiam toegesonden te worden,  
ende een dach van diminutie* an te stellen. 
Obtinuit* ende wordt terminus* over drie weecken  
angestelt. 
Hiervan op den 14e decembris insinuatie* door Jan  
ter Pelckwijck an Jan Roerdinck gedaen. 
 
 
Mercurij* 5e decembris coram* ordinariis et iisdem ut* supra. 
 
Erschenen Dr. Theben als volmachtiger van Tonnis Men- 
ninck als man ende mombaer* van sijn huisvrou, Tonnis  
Mentinck, Frerick ten Horstwinckel als man ende mom- 
baer* van sijn huisvrou Gertien Mentinck sich sterckma- 
kende ende caverende* mede voor haer broeder Berent  
Mentinck, ende heeft sich met rechte doen inleiden 
in drie sesteparten ende ’t gerechte andeel van ’t  
erve ende goedt Mentinck, in d’ heerlijckheit Bredevoort,  
Darpboer Wenterswijck gelegen, met alle gerechtichheit  
ende dependentien* van dien, soo ende als sulckx alles op  
comparants* praetendenten* door het moederlijck versterff ver- 
vallen ende devolveert* is, versoeckende dat hiervan  
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die weete* an den schoonvader Henrick Mentinck  
ende den besitter des goedes mooge gedaen ende  
dach tot justificatie* angestelt worden. 
Obtinuit*, en stelt het gerichte dach den eersten gerichts- 
dach nae die vacantie. 
Hiervan … 
 
 
Mercurij* 5e decembris 1666 
Stadtholder* Adriaen van Keppel, gouverneur 
Ceurnooten*  
Jan Nachtegael, Hermen Huininck 
Erick Everts, Henrick ten Hietbrinck. 
 
Henrick van Elverveldt, volmachtiger van Roeloff  
Lijsen, sprack an met rechte Wessel Lamberts,  
vermogens* relatie* des ondervoochts op huiden* geci- 
teert* voor die somma van vierendartich daler, ende 2½  
stuivers, heerkomende* van verschenene handtgeldt*, alles  
vermoogens* sijn eigen handt, soo hier bij desen wordt  
inbedongen*, gesinnende* desselven voldoeninge una* cum  
expensis ende versocht in contumaciam non comparentis pro- 
clama109. 
’t Gerichte erkent proclama*. 
Den dienaer relateert van gedaene roepen. 
Sed* non comparuit*. 
 

kerckmeesters   Dr. Basten uit den naem van die tijtlijcke kerck- 
tot Aelten   meesters alhier tot Aelten, exhibeerde* vel* quasi sijn  
contra    straffe* cum* annexis, tegens het ingekoomen protestation- 
Henr. ten Broeck   schrift van Henrick ten Broecke, daerbij inbedingende*  

die kontschap van Henricus Elverveldt ten dien einde  
citationem* tegens denselven versoeckende ende concludeerde 
 

                                                 
109 een oproep, indien hij weerspannig niet verscheen 
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als daerbij, submitterende* soo wel super principali,  
als over dit incident van onpartijdigen,  versoeckende con- 
scriptionem* actorum ende diem* ablegandi. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Henrick ten Broeck,  
petit* copiam, salvis* quibuscunque. 
Terminus* examinis tegens anstaende maendach. 
Ex* officio Dr. Theben reserveerde sich daertegens alle  
middelen landtrechtens. 
 

hr. tot    Dr. Theben, volmachtiger van den hoochedel 
Ruerloo    gebooren Wolter de Roode van Heeckeren tot  
contra    Ruirloo, wol tegens schulte Geerdt ten Hondarp,  
s. Geerdt ten   vermooge* relation* des geswooren op huiden* citeert*,   
Hondarp   schriftelijcke anspraeck* hebben inbedongen*, badt*  

inholdts* ende verwachte des gedaechden erschijnis, sin*  
secus, versochte tegens hem proclama* te decerneren*. 
’t Gerichte erkent proclama*. 
Den dienaer relateert van gedaene roepen. 
Sed* non comparuit*. 

 
Hr. tot Ruerloo   Dr. Theben, volmachtiger van den hoochedel 
contra    gebooren Wolter de Roode van Heeckeren tot Ruerloo,  
Voocht Grootenhuis exhibeerde* tegens den voocht Derck  

ten Grootenhuis, uit kracht van authorisatie des  
heeren stadtholders vermogens* gegevene relatie* des voochts 

Hermen  
van Basten op huiden* citeert*, schriftelijcke anspraeck*,  
badt* inholdts* verwachtende des gedaechdens com- 
paritie*, sin* secus. 
Hierop erschenen Werner Dammers, ende 
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Geesken ten Brincke weduwe van zalliger Gerhard  
ten Brincke # ten overstaen van Hermen Huininck # intervenierende* 

ende 
intredende voor den gedaechde Derck ten Grootenhuis, voocht tot 

Dinx- 
perloo, belooven denselven over die gedaene anspraeck*  
schaedeloos ’t holden ende ’t indemniseren*, ende dieselve  
te voldoen, ende de pachtpenningen in tijt van een maent  
an d’ heer van Ruerloo te betalen volgens anspraeck*  
ende naer rechte, met die kosten daerop gegaen, con- 
signeerende* tot dien einde een schillinck. 
Ex* officio Dr. Theben qualitate qua, neemt an die interventie*  
ende daerbij gedaene beloften van betaelinge op ratificatie*  
van sijn heer praetendent*, persisteerde* sunst* bij die ge- 
daene anspraeck* tegens den vaecht* Grootenhuis sonder  
enichsints daervan te desisteren*. 
 
Dr. Theben, volmachtiger van d’ heer Dr. ende  
mombaer* Kelfken, versocht alnoch* van monsieur  
Basten handelinge, sin* secus. 
Ex* officio Dr. Michael van Basten als con- 
juncta* persona van sijn broeder Henrick van  
Basten, sechte tot noch van alle afgeholdene  
recessen* tot noch geen copie ’t hebben konnen be- 
koomen, niet tegenstaende verscheidene instantien  
ten dien einde gedaen, sal ten naesten met sijn  
persistita*, habita* copia, vervat* wesen. 
Ex* officio Theben, refereert sich ad retroacta*,  
daerbij persisterende*, met versoeck als booven. 
 
Dr. Theben, volmachtiger van die ceurnoot*  
Henrick ten Hietbrinck, sprack an met  
rechte Wilhelm Drupper, vermogens* relatie* des geswooren  
op huiden* geciteert*, voor die somma van 25 daler, heerkoo- 
mende* van afgekoft* kooren ende andere waeren, 
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versoeckende daervan voldoeninge cum* expensis,  
verwachtende des gedaechdens erschijnis, sin* secus  
daertegens proclama* te decerneren*. 
't Gerichte erkent proclama*. 
Den dienaer relateert van gedaene roepen. 
Sed* proclamatus* non comparuit*. 
 
Dr. Hengel, volmachtiger van Wessel Boeinck,  
alhier in* judicio praesent, repeteert tegens Wilhelm  
ten Ruerle sijn voor desen gedaene anpeindinge*  
ende daerop gevolchde opbadinge*, ende daervan  
exequeerde* wette* voor die somma van 39 rijxdaler,  
heerkoomende* van verschenene soo binnen als  
buiten jaersche weidenpacht op die welcke over- 
mits geen betaelinge gedaen off bewesen, oock  
geen pandtkieringe* geschiet is, soo versoeckt  
comparant* voor gemelte somma met den kosten daer 
op geloopen, die wercklijcke executie den  
voocht ende ondervoocht daervoor moogen worden  
demandeert*. 
Obtinuit*, ende wordt dienvolgens den voocht ende  
ondervoocht sampt* ende sonders belast om die  
werckelijcke executie ten dien fine* als verhaelt, in ’t  
werck te stellen. 
 
Dr. Hengel, volmachtiger van die weduwe Kinck- 
huis, repeteert tegens die weduwe van zalliger Lub- 
bert Raterdinck voor desen gedaene anspraeck*,  
ende dewijl* die selve tegenwoordich wederom citeert*  
ad* reassumendum, soo verwacht desselven erschijnis,  
sin* secus proclama*. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van die weduwe van 
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zalliger Lubberdt Raterdinck, versochte copiam  
retro actorum ad contradicendum, quatenus110. 
 
Dr. Stump, volmachtiger van die hoochedel 
gebooren vrou drostinne* douvagiere* de Lawick,  
versochte nochmaels op die gedaene anspraeck*  
van Wessel Nachtegael satisfactie, afwachtende  
daerop des gerequireerdens* comparitie*, sin* secus,  
versocht in contumaciam* proclama*. 
't Gericht erkent proclama*. 
Sed* proclamatus* non comparuit*. 
Daerop erschenen Wessel Nachtegael, ende secht dat Jan Locken 
angenoomen heeft die praetensie* te voldoen, te weten ’t restooir* 
vandien. 
 
Dr. Michael van Basten, volmachtiger  
van sijn suster Sibilla van Basten, weduwe 
van wijlen Dr. Joost de Roller, verhaelde hoe  
dat Dr. Roller zalliger heeft erholden* sententie* tegens den  
welgebooren heer Jan Hermen, vrijheer van Diepen- 
broeck, heer tot Empel ende Millingen, wegens verdient  
salaris ter somma bij sententie* uitgedruckt,daer op  
heeft gemaeckt verwin*, ende vervolchlijck opbadinge*, immissie*,  
ende drie ruimingen erholden*, # an die goederen Grootenhuis,  
Benninck ende Alersstede #, volgens relatie* des onder- 
voochts Berent Konninckx, ende versochte ten dien  
gevolge die wette* van distractie* der voorschreven goederen te 

decerneren*  
an den welgebooren heer Jan Hermen, vrijheer van  
Diepenbroeck, heer ter Empel en Millingen, ende ten dien  
fine* dach te praefigeren*. 
Terminus* ses weecken à* die insinuationis*. 

Den ondervoocht Berent Konninckx relateert* die wette* van  
ruiminge an den rentmeester van den heer ter Empel in desselven absentie geinsinueert* ’t 
hebben, ende die selve oock angenoomen, gelijck oock naderhant gemelte rentmeester bekent 
sulckx gedaen ’t hebben. 

 
Dr. Basten, volmachtiger van Geerdt te  
Welpshoff, sechte tot noch geen copie van  
alle stucken ’t hebben konnen bekoomen, niet tegen- 

 

                                                 
110 een copie van eerdere acten om dit tegen te kunnen spreken, voor zover (mogelijk?, hij dat wil?) 
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Welpshoff   veelvoldige gedaene instantien*, prae- 
contra    senteerende habita* copia ten naesten sijn nootdruft*  
Eppinck in po.   tegens Wilhelm Eppinck in te geven. 
injur.   Ex* officio Dr. Hengel, volmachtiger Wilhelm Rosiers, repeteert  

sijn voor desen gedaene handelingen, in* specie mede dat  
teste* protocollo bij zalliger Dr. Roller al voorlanchst*  
handelinge is inbedongen* geweest, verblijft daerom  
bij sijn voorige protesten ende bedingen. 
Ex* officio kan gestaen dat bij Dr. Roller den 
noottdruft* al voor desen is inbedongen*, maer wegens  
’t overlijden van zalliger Dr. de Roller niet eerder  
kan gereet wesen als naer erholden* copie, verblijft  
daerom bij sijn vooriges. 

 

 
Dr. Hengel, volmachtiger van Gerhard Harckinck,  
repeteert tegens Geerdt schulte ten Hondarp retro*  
utiliter acta, daerover in contumaciam non responden- 
tis111 onpartijdich recht verwachtende. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van schulte Hondarp,  
inbedinchde* sijn nootdruft*, badt* inholdts*. 
 

hr. ter Empel   Dr. Hengel, volmachtiger van den vrijheer van  
contra    Diepenbroeck, versocht dat in plaets van den gecircum- 
die wed. Grootenhuis  duceerden* termijn van collatie* in saecken tegens die  
ende gsorten   weduwe Grootenhuis en consorten een nieuwen dach mooge  

worden angestelt. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van die weduwe Grotenhuis,  
versocht insgelijckx. 
 

 
Dr. Theben, volmachtiger van die weduwe 

                                                 
111 omdat hij in weerspannigheid niet antwoordt 
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wed. Grooten-   Grootenhuis versocht in saecken tegens d’ heer  
huis    ter Empel handelinge off te quadrupliceren*,  
contra    sin* secus. 
hr. ter Empel   Ex* officio Dr. Hengel volmachtiger van den heer ter  

Empel, colligeerde* terminum* à* die habitae* copiae. 
 

Dr. Theben volmachtiger van Geerdt te  
Welpshoff contra Wilhelm Rosier in puncto van den torff- 
kuill, wol een antwoort exceptioneel hebben inbedon- 
gen*, badt* inholdts*. 
Ex* officio Dr. Hengel, volmachtiger Rosiers, repeteert  
retro* utiliter acta ende inhaereert* in punct van  
handelinge ’t landtrecht. 
 

Beeltjen Rallen   Dr. Theben, volmachtiger van die gasthuis 
contra    meesters tot Boeckholt contra Beeltjen Rallen, versocht op d’ 
overgege- 
die tijtlijcke gasthuis  vene duplijcque* te tripliceren*, sin* secus. 
meesters tot Boeckholt  Ex* officio Dr. Hengel volmachtiger van Beeltjen Rallen,  

colligeert* terminum* landtrechtens à* die habitae* copiae. 
 
Meilant    Dr. Hengel, volmachtiger van Hermen  
contra    Meilandt, gesint* van Geerdt te Welpshoff off  
Welpshof   Eppinck liever geldt als langer dilajen*, sunsten*  

protesteert van oppentholt en kosten. 
Ex* officio Dr. Theben volmachtiger Welpshoff, secht  
d’ anspraeck* met bewijs bekledet te zijn,  
in* eventum praesenteert habita* copia te dienen. 
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Dr. Theben, volmachtiger van Berent  
Hoeninck qualitate qua, gesint* van die weduwe  
Richolts in* causa injuriarum handelinge, sin* secus. 
Ex* officio Dr. Hengel, volmachtiger van die weduwe  
Richolts, praesenteert nae erholden* copie 
te dienen in tijt landtrechtens. 
 
Dr. Hengel, volmachtiger van die weduwe van  
zalliger pastore Loddero, versocht dat in  
saecken contra Hermen Hesselinck d’ acten moogen  
worden geschreven, ende daerop in contu- 
maciam* recht gedaen worde. 
Ex* officio Dr. Theben, volmachtiger van Hermen Hesselinck,  
secht dat sijn praetendent* heel kranck is, praesenteerde  
niettemin bij reconvalescentie te doen wat landt- 
rechtens. 
Ex* officio. In contrarium allegatis et non probatis et non 

obstantibus112,  
versocht als vooren. 
Ex* officio Theben priora*. 
 
Henrick Elverveldt, volmachtiger van Frerick Helderberch als  
conjuncta* persona van sijn suster ende broeders naergelatene kin- 
deren van zalliger Wilhelm Helderberch, sprack an met rechte  
Berent ten Ruele, vermogens* relatie* des ondervoochts citeert* voor 

die  
somma van acht gulden, negen stuivers, 8 penningen ter goeder 
reeckeninge, heerkoomende* van afgehaelde winckelwaeren, 
gesinnende* desselven voldoeninge, cum* expensis, verwacht 
desselven comparitie*, ende in contumaciam non comparentis, 
proclama113. 
't Gerichte erkent proclama*. 
Sed* proclamatus* non comparuit*. 
 
Henrick Elverveldt, volmachtiger van Henrick ten Nienhuis, 

overgaff114  
realiter tegens Toebe Rensinck d’ inbedongene* anspraeck*,  
petens* terminum* mundandi ad triduum*. 

                                                 
112 in tegenstelling tot de beweringen, zowel niet bewezen als niet in de wegstaande 
113 en een gerechtelijke oproep als hij weerspannig niet voor het gerecht komt 
114 hierboven staat: n(on) exh(ibitum): het is niet getoond 



{folio 216 recto} 
 
 

Henrick van Elverveldt, volmachtiger van Berent Metz  
sprack an met rechte Nellis ten Ruele, vermoogens* relatie*  
des ondervoochts op huiden* geciteert* voor die somma van  
sevenendartich gulden, 17 stuivers en een halven, heerkoomende* 

van 
verschootene* heren* penningen, vermogens* zijn eigen handt,  
soo hier bij desen wordt inbedongen*, aftreckende noch- 
tans bewijslijck solutum*, gesinnende* voldoeninge cum*  
expensis, ende verwacht des gedaechdens comparitie*, sin*  
secus proclama*. 
't Gericht erkent proclama*. 
Den dienaer relateert van gedaene roepen. 
Sed* non comparuit*. 
 
 
Jovis* 6e decembris 1666 
Stadtholder*  
Adriaen van Keppel, gouverneur 
Ceurnooten*  
Rotger Poelhuis  
Lambert Trae. 
 
Erschenen Wilhelm Roockx, ende bekande oprechter  
deuchlijcker schult schuldich te zijn die somma van  
acht gulden, acht stuivers, heerkoomende* van afgekoft*  
koorn, ende belaefde die selve binnen tijt van 14 dagen  
an Rotger Poelhuis praecise ende onfeilbaer te betalen,  
bij poene* van parate* ende reele executie. 
 
Rotger Poelhuis contra Geert Rockx pro* primo. 
 
Frits Rabelinck, volmachtiger van Coenraedt Swardt,  
overgaff in plaets mondelick een schriftelijcke anspraeck*  
tegens Jan van Graes, concludeerde als daerbij,  
afwachtende des gedaechdens comparitie*, sin* secus,  
proclama*. 
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Ex relat. dom.   Erschenen Marrie ten Broeck, ende bekande op- 
gubernatoris115  rechter deuchlijcker schult schuldich te zijn an Rotger  

Poelhuis ende Derck Philips Erpenbeeck, die somma  
van dertich daler, heerkoomende* van geleent geldt,  
belaevende die selve tegens anstaende Lichtmis116  
te betalen, onder verbant* haerer goederen, die selve  
ter parater* executie tot dien einde submitterende*. 
 

 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Arent Boeinck,  
afwacht van Tonnis Boeinck op junchst* began- 
gene contumacie*  sijn beter recht in te brengen, sin*  
secus, den selven der anspraeck*  vellich*  te verklaeren. 
Non comparuit* . 
 

d’ hr. commdr.   Dr. Hengel, volmachtiger van den heer commandeur  
Frenck    Frenck, repeteert tegens Jan Lammerdinck  
g    sijne gedaene anspraeck* ende dewijl* die selve op huiden*  
Lammerdinck   ad* reassumendum geciteert* is, soo afwacht desselven  

erschijnis ende satisfactie*. 
Ex* officio Dr. Weddinck, volmachtiger van Jan Lam- 
merdinck, alsoo die saecke een tijtlanck stil gele- 
gen ende nu de improviso weder gerept wordt,  
versochte terminum* ten naesten, om die voorige acten  
ende actitaten nae te sien ende te doen naer behoren. 
Ex* officio Dr. Hengel, onangeacht jegendeels* recessen*,  
protesteert van oppentholt ende kosten. 
 
 
Berendt Rothuis inhaereert* sijne voorige 
contumaciaele* bedingen tegens Geerdt Kockx  
ofte sijnen borgen Rotger Poelhuis ende 

                                                 
115 volgens verslag van de heer gouverneur 
116 2 februari 
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alsoo den volmachtiger Dr. Weddinck naestleden*  
gerichtsdach recessum* in scriptis heeft inbedongen*  
ende in tempore niet ad protocollum gebracht, soo  
contendeert* men noch als vooren in contumaciam et  
si quid agatur, petit copiam117. 
Ex* officio Dr. Weddinck, inhaererende* alle voorgaende  
contumaciaele* handelingen, seidt om verscheiden voor- 
vallende occupatien verhindert geweest te zijn, wil- 
lende oversulckx noch als voor sijn nootdruft* inbe- 
dongen* hebben. 
 

Jr. Eerde   Dr. Theben, volmachtiger van jonker Adriaen van  
contra    Eerde ten Pleckenpoel, in saecken contra Wessel ter  
Wessel ter Stege  Stege, alsoo terminus* collationandi circumduceert* is,  

versochte daertoe novum* terminum an te stellen. 
Similiter* als vooren in* puncto declarationis. 
Ex* officio Dr. Hengel, volmachtiger van Wessel ter  
Stege, repeteert retro* utiliter acta, in* specie  
dat parthij advers* over sijne praetense* declaratie  
eenige kosten soeckt te maecken, waerover N.B.  
voor lanchst diminueert*, ende d’ heer declarant  
selfs in gebreck ende mora blijft om aff te seinden,  
quae culpa domino actori debet esse nociva118, waerop  
men versoeckt mach worden gelettet ende die kosten  
post* interlocutoriam gevallen, dienende desen reces*  
soo in ’t een als ander. 
Ex* officio, seidt d’ acta alnu ten vollen compleet ende conscri- 
beert* te zijn, derhalven persisteerde* bij sijn vooriges. 
’t Gerichte stelt dach tegens saterdach over  
14 dagen, sijnde den … 

                                                 
117 in weerspannigheid en indien er iets gedaan wordt, verzoekt kopie 
118 ? waaraan een schadelijke schuld (nalatigheid) aan de heer eiser ten grondslag ligt 
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Beerninck   Dr. Theben, volmachtiger van schulte Roerdinck  
g    cum suis, versochte alnoch* cum* protestatione d’ expen- 
Loickinck ql. qa   sis dat Mentinck mooge belast worden die  

sportelgelder* bij te brengen ad* ablegandum acta. 
 
Dr. Theben, volmachtiger van Berentt  
Loickinck cum suis versocht alnoch* instantissi- 
me* copiam actorum nae die sententie* voorge- 
vallen, praesenterende ea* habita alle jegendeels*  
handelinge naer behooren te contradiceren. 
Ex* officio Dr. Hengel repetit retro utiliter acta ende  
persistit in facta submissione119. 
Ex* officio priora*. 
 

 
Dr. Theben, volmachtiger van Aelbert  
ten Broecke overgaff vel* quasi recessum*  
in scriptis, badt* inholts*. 
Ex* officio Dr. Hengel, volmachtiger van Wesselinck ende  
consorten, versocht noch als vooren diem collatio- 
nandi et ablegandi acta, protestando interim  
d’ expensis retardatae litis120. 
Ex* officio priora*. 
 
Dr. Theben, volmachtiger van schulte Oossinck,  
overgaff die voor desen inbedongene diminutie*, ver- 
soeckende daerop taxe* nae landtrechte. 
Ex* officio Dr. Weddinck volmachtiger van Jan  
Haefkes, alsoo die diminutie* post 

                                                 
119 vraagt opnieuw vroeger nuttige akten en houdt vast aan de gedane onderwerping 
120 een dag van vergelijking en wegzenden van de akten, protesteert intussen van kosten door het 
vertraagde proces 
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lapsum et praefixum terminum121 is bijgebracht,  
contendeert* tot rejectie, ende dat in contumaciam*  
mooge recht gedaen worden. 
 
Dr. Stump, volmachtiger van die weduwe van zalliger  
Dr. Cornelis Smits, overgaff122 realiter sijne voor  
desen inbedongene declaratie van verdient salaris  
ende verschott*, cum* annexis tegens d’ heer oberste  
wachtmeester jonker Jacob van Dunnewolt, soo ende  
als dieselve bij den declarant zalliger is in- ende  
opgestelt, met overmalich* versoeck dat dieselve  
den welgemelten heer gedeclareerde ad diminuendum  
quatenus velit, per copiam authenticam123, met prae- 
fixie* van seeckeren termijn mooge geinsinueert*  
worden. 
Terminus* tegens den eersten gerichtsdach post*  
ferias natalitias. 
 
Dr. Stump, volmachtiger van die weduwe van wijlen  
Dr. Cornelis Smits, versocht in puncto van den bloe- 
digen theende124 contra den heer oberste wachtmeester  
jonker Jacob van Dunnewolt citationem ad reassu- 
mendum litem in statu quo jacet125, ende dat hier 
van die weete* gedaen worde. 
Obtinuit* ende wordt terminus* ten eersten landtgericht  
post* ferias natalitias angestelt. 
 
 
Lunae* 10e decembris 1666 
Stadtholder*  
Adriaen van Keppel 
Ceurnooten*  
Caspar Everts, Jan Ghijse. 

                                                 
121 ? na het ? vervallen en vastgestelde tijdstip 
122 hierboven staat n(on) exh(ibitum): het is niet getoond 
123 om te zorgen voor schuldvermindering, in zoverre hij dat wil, per rechtsgeldige kopie. 
124 bedoeld wordt ‘bloedtiende’: belasting in levende have, zoals kippen e.d. 
125 dagvaarding tot hervatten van het proces, in de staat zoals het voorligt 
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Dr. Weddinck volmachtiger van Lam- 
bert Trae, hebbende Arent Giessinck 
triumphatoire sententie* erholden*, overgaff  
declarationem* expensarum cum* annexis, ver- 
soeckende hem dieselve per copiam toegeson- 
den te worden, ende mede een dach van diminu- 
tie* binnen thien dagen nae insinuatie* te praefigeren*. 
Obtinuit*. 
Hiervan insinuatie* op den 12e decembris an Arent Giessinck  
door Jan ter Pelckwijck gedaen. 
 
Dr. Weddinck, volmachtiger van Arent  
Boeinck heeft vermoge* relatie* van  
Jan ter Pelckwijck d’ angepeindete* gerede* ende  
ongerede goederen van Tonnis Boeinck  
uit kracht verwin*, voor die somma van hondert  
daler ter goeder reeckeninge, huiden* dato opge- 
badet*, ende daervan die wette* tegens voornoemde  
Tonnis Boeinck gebeden*. 
Obtinuit*. 
 
 
Martis* den 11 decembris 1666 
Gouverneur ende stadtholder*  
Adriaen van Keppel 
Coernoeten*  
Casper Evers  
Jan Gijse 
 
Herman Mentinck heeft niet konnen ledigh- 
staen op die extrajudiciele acte bij Enneken  
Ronneboembs gepassiert kortelijck te berichten, 
dat haer protest nulliter* daerbij gedaen 
in 
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in reghten ofte landtreghten niet is  
gefundiert aengesien sij niet weeren  
of hinderen kan die deijlinge bij haeren  
swaeger en suster wegen derselver  
moederlijck goedt met comparant* als stief- 
vaeder voorgenoemen, want niemandt  
in weerwille* gehouden is in onver- 
deilden boedel te leven, ende wordt Enneken  
Ronneboembs hijrmede versocht te verklaeren  
of sij de deijlonge bij haer ende haeren man  
over ’t gerede* bereijts* gehouden, uijt  
krachte van inventaris gesinnet* is  
te continueren, oock in ’t ongeriede ende die  
immobile goederen.  Bij verweijgeringe  
versoeckt comparant* dat een edele gerichte ex* officio  
voor den onwilligen het lodt magh trecken,  
alles op comparants* gevaer verbindende, tot  
dien einde alle sijne goederen voor ’t geene  
gemelte Enneken met die noedeloese onge- 
fundierde proceduijre verder moghte  
koemen te winnen, sonsten* protestiert de*  
denegata justitia, ende wil alles op gere- 
quirierde* Enneken Boems schaede ende  
baete laeten loepen, verwaghtende  
hijrover decretum met intimatie* aen  
Enneken Ronneboembs. 
 
Fine. 
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Ablegatie; ablegeren   wegzending; wegzenden 
absolutie;absolveren   afdoening, vrijspraak; vrijspreken, ontslaan 
absque     zonder 
a causa principali    van de hoofdzaak af 
accuseren    aanklagen, beschuldigen 
achtervolgens    vervolgend  
ad ablegandum acta   om het  wegzenden van de akten 
ad collationandum   om te vergelijken 
ad acta     aan de akten 
ad decretum (judicii)   volgens, tot het  decreet (van de rechter)  
addendum; addendo   toevoeging; met toevoeging 
ad diminuendam    tot (schuld)vermindering 
ad excipiendum    ter beantwoording (en weerlegging) 
ad exhibitionem    tot het vertonen 
à die morae    vanaf de dag van uitstel 
à die habitae copiae   vanaf de dag van de ontvangst van de kopie 
ad impartiales    naar onpartijdigen 
adimpleren    vervullen 
adjeren     aanvaarden (van een erfenis) 
ad lites     voor het proces 
admissie; admitteren   toelating; toelaten 
ad protocollum    volgens, naar, bij het protocol 
ad proximam    naar de eerstvolgende 
ad reassumendum (litem, processum) tot heropening (van het proces) 
ad referendum    (D) zur Berichterstattung 
ad retroacta    aan, tot vroegere akten 
ad stylum/stilum judicii   ? aan de rechterlijke stijl 
advers     tegen 
adverteren    waarschuwen, verwittigen 
advocatus causae advocaat in deze zaak 
aengetogen beschreven, getoonde, vermelde 
aensinnen iets van iemand verlangen, begeren, uitnodigen 
afgekoft     gekocht 
affirmeren    bevestigen 
affixie, affigeren    aanplakken 
afschicken    verzenden 
afseindinge    verzending, een bode zenden 
agnosceren    erkennen 
alieneren    vervreemden 
allegaat; allegeren   bewering; als bewijs aanvoeren, in rechte bijbrengen 
alnoch     nog steeds 
alodiael goed    eigengeërfd goed, d.w.z. pachtvrij 
ambroljeeren    = embrouilleren: belemmeren 
anlegger; anleggen   eiser, beschuldiger; eisen 
annecteren    aanhechten, aanknopen, bijvoegen 
annotatie    aantekening 
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 
antiorem citationem   eerdere oproep 
à parte adversa    van zijde van de tegenpartij 
aperitie     openbaarmaking,  opening, vertoning 
apparentie    schijnbaarheid, noodzaak 
appendentien    bijbehorendheden 
approbatie; approberen   goedkeuring; goedkeuren, toestaan 
apunctement    aanwijzing, afvaardiging 
argelist (sonder)    te goeder trouw     
arrest(us)    rechtsbesluit 
assignatie; assigneren   aanwijzing; aanwijzen 
à tempore (morae, judicati)  vanaf het moment (van uitstel, van het vonnis) 



aut (interim)    of  (ondertussen) 
averst     tegenover, tegengesteld, over 
 

Badt     verzocht, eiste 
baedinge    verzoek, beding 
banck spannen    door touwen te spannen een plaats van rechtspraak creëren 
beding     ook: eis 
behandichen    overhandigen 
bekiering    teruggave van geld, bekeren, aanwending 
belanchen    ? betreffen, in betrekking staan tot (zie engels: to belong) 
bereits     ter beschikking staand; reeds 
bes, bis     tot 
bescheit     wettelijk bewijs, beslissing 
bespreken    in rechte aanspreken 
bestedigen    bevestigen, bekrachtigen 
bevrijen; bevrijt worden   ook: op veilige plaats neerzetten 
bewenden toepassen, regelen, dwingen, besturen; (D.) bewenden lassen:  met rust 

laten 
bidden     verzoeken, eisen 
biduum     tijd van twee dagen 
bijbrengen bewijs aanvoeren, iets aanbrengen, tot iets bijdragen, tot stand brengen 
bloetmombaer    voogd 
bloettiende    belasting in levende have, bijv. hoenderen 
bourschap    buurtschap 
brevem terminum    een korte termijn 
breviter     kortweg 
buiten     ruilen, verkwanselen, buitmaken; ook: gebruiken 
 

Cas     geval 
causa     zaak, oorzaak 
causeren    veroorzaken, beschuldigen 
cautie     waarborg 
caveren     zekerheid verschaffen, borgtocht geven 
cesseren    ook: beeindigen   
cessie; cederen, cesseren; cessionaris het afstand doen; afstand van iets doen; degene die afstand doet? 
ceurnoot, coernoot   gerechtsbijzitter 
circumduceren    voorbijgaan (ook:  misleiden) 
citant     oproeper 
citatio; citeren oproeping , daging; in rechte betrekken, dagen 
citatio ad reassumendam/ -dum  oproep tot heropening van het proces 
citeren     oproepen, dagen voor een rechtbank 
cloot holts    een hoop hout  (van het duits: clots) 
collatie, collationeren   samenbrenging, vergelijking; vergelijken 
collationata acta    zodra de acten vergeleken (samengebracht) zijn 
colligereren    verzamelen 
comminatie    bedreiging 
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 
concederen    toestaan, vergunnen 
conceditur    men staat dit toe, er wordt toegestemd 
conclusa, pro    ter afsluiting 
condemnant; condemneren  veroordeler; veroordelen 
condictio indebiti    terugeising van onverschuldigd betaald geld 
confesseren; confessie   (schuld) bekennen; ook: bekentenis 
conjuncta persona   verwante persoon 
conscientie    bewustheid, geweten 
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 
contenderen eisen, strijden (voor het gerecht) 



contentement; contenteren  genoegen, genoegdoening; tevreden stellen  
contestata(e) lis(litis)   (van) het aanhangig gemaakte proces 
contesteren    beroepen, betuigen, aanhangig maken 
contradictio; contradiceren   tegenspraak; tegenspreken 
contradictis contradicendis   met tegenspraak van wat tegengesproken moet worden 
contra (eundem, iisdem, ius)  tegen (dezelfde(n), het recht) 
contrarie; contrariëren   verweer;  strijdig zijn  
contumacia; contumaciael weerspannigheid tegen rechterlijk bevel; weerspannig; vaak: niet opkomen 

voor het gerecht 
contumaciam accusans   beschuldigend van weerspannigheid 
copia(m)     kopie 
coram (ordine; ordinariis; iisdem) in aanwezigheid van, ten overstaan van (het gewone hof; de gewonen; 

dezelfden) 
costumeerlijk    gebruikelijk 
cours     verloop, voortgang 
creditum     het geleende 
cum annexo, annexis   met bijlage(n) 
cum ea habita    terwijl, zodra deze ontvangen is 
cum expensis    met kosten 
cum interesse    met rente 
cum intimatione    met (gerechtelijke) bekendmaking, met aanzegging 
cum oblatione    met aanbieding, opdracht 
cum praesentatione   met aanbieding  
cum protestatione   onder protest 
cum ratificatione    met bekrachtiging 
cum submissione    met onderwerping 
cursum     voortgang 
 

Damnis schade, boete, kosten 
decerneeren besluiten, aanwijzen (door rechterlijk orgaan), onderscheiden 
decisie     beslissing 
declaratie    verklaring, uitleg, rekening 
declaratio(nem) expensarum  overzicht van uitgaven 
de denegata justitia   over loochening van het recht 
defereren     opdragen, eisen (bij eed) 
demanderen    vragen, eisen, ook: opdragen 
demnechst    vervolgens 
denegata iustitia(e)   weigeren, loochenen van justitie 
de notoria (contumacia)   over ernstige (weerspannigheid) 
de novo     opnieuw 
denuntiatie    aangeving, verklikking, aanzegging  
depescheren    snel berichten 
de rato     gevolmachtigd 
des     ook: daarom 
desisteren    afstand nemen, afzien van 
despecheren    afvaardigen, met spoed berichten, verzenden 
desuper     hierover ? 
devoluijren    verminderen, verlopen 
devolveren    neerwerpen,  ?afwentelen, minder waard worden,  
dewijl     terwijl, omdat 
dicenten     praatjes 
dictaat     opdracht 
dictamen    verklaring 
dies, diem (ablegandi, collationandi) dag (van wegzending, van vergelijking) 
dilaij     uitstel 
dilatio     uitstel, termijnverlenging 
diminutie; diminueeren   (schuld)verkleining, afrekening; verminderen, korten, afrekenen 
dispositie; disponeren   beschikking; beschikken 
distractie; distraheren   ontbinding, scheiding; ontbinden, scheiden 
diversimodi    op verschillende manieren 
dode hand    vertegenwoordiging van een overleden persoon 
doenmael    toen 
dolose     bedrieglijk, listig 
dou(v)agiere    adellijke weduwe 
drost     hoogste heerlijke ambtenaar, belast met bestuur en rechtspraak 
duck; duckmalig    dikwijls; veelvuldig 
duplijcque antwoord in tweede termijn 



 

Ea habita    indien, zodra hij deze ontvangen heeft 
ea salva     onder dit voorbehoud 
eentsamptlick    gezamenlijk, gemeenschappelijk 
ehe, eheman, eheluiden   huwelijk, echtgenoot, echtgenoten 
eintschap hebben ? aan het einde komen, de zaak afsluiten 
emploieren    gebruiken 
eodem     in dezelfde (toestand), op dezelfde (dag) 
eo salvo     onder dit voorbehoud 
erachten     beschouwen 
ergaen     geschieden 
erholden     verkrijgen, ontvangen 
erleggen     neerleggen 
etiam     ook (nu), daarenboven 
evitatie     vermijding, ontwijking 
ex abundandi    uit overvloed, ten overvloede 
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 inqualificationis   tegenwerping van niet gekwalificeerd zijn 
exceptionschrift    schriftelijk verzet 
excipient    tegenwerper 
ex duplici capite uit dubbelen hoofde 
ex ea habita    na ontvangst hiervan 
exequeren    gelijkmaken, effenen, bijhoren, vervolgen, volbrengen  
ex fundamento ? tot op de bodem, vanaf de grond 
exhibitio; exhiberen verzoekschrift, openbaarmaking; openbaar maken, tonen, óverleggen 
ex officio    ambtshalve, in zijn functie van .. 
exoneren    ontlasten 
expenses    uitgaven 
expireren    aflopen, eindigen 
ex post     sindsdien, naderhand 
expres; expresseren   nadrukkelijk; aanduiden, benadrukken 
expurgeren zuiveren, reinigen 
exspecteren verwachten    
extractum    uittreksel 
extraditie; extraderen   overhandiging, uitgave; overhandigen 
extrajudicialiter    buiten-gerechtelijk 
extriceren    onttrekken 
 

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 
 

Gebuit     geruild, verkwanseld, buitgemaakt 
gedingen    een rechtsstrijd voeren, pleiten 
gelaeven    beloven 
gelijckvallig; gelijckvals   op dezelfde wijze; eveneens, idem 
gekoft     gekocht 
generalis    algemeen 
gerede (en ongerede)   onbeschadigde (en beschadigde) 
gerequireerde    verweerder 
gesinnen    verlangen 
gestalt     ook: gesteld 
gestendich; gestendigen   bestendig, volhardend; bestendigen 
gewelderse vrouw van geweldiger 
geweldiger ? provoost, politiebeambte bij leger, (gerechtelijk ambtenaar) 
gewijsde vonnis, waartegen niet kan worden opgekomen 
goeden     bevoordelen, een inkomen hebben 
goetlijck     deugdelijk, geschikt 
 

Habita (prius, eorum) copia  (na) het (eerder, van hun) ontvangen van de copie 
Haeredes    erfgenamen, opvolgers; ook: bezitters 



halfscheit    helft 
handgeld    jaarlijkse rente = geld dat men in de hand krijgt; i.t.t. vastgezet geld 
hanttastinge    handdruk, handslag 
heerkomend    afkomstig van 
heerpenningen    ten bate van een heer geïnde belasting 
hinc inde    hieruit, daarvandaan, van alle kanten 
hoc salvo    met dit voorbehoud 
huiden     heden 
 

Idoneam cautionem   voldoende waarborg, deugdelijke waarborg 
iis habitis    indien, zodra hij deze heeft 
ijongst     zie: junchst 
immers     ook: ooit, vooral, toch 
immissie     in bezitstelling, toewijzing van rechtswege 
immobel; immobilium possessor  onroerend; bezitter van onroerend goed 
impetitie     vordering, aanspraak op 
impetrant; impetreren   eiser; met aandrang afsmeken, verlangen 
imputeren    ten laste leggen, aantijgen 
inbedingen voor rechtbank brengen, bepleiten, vragen van vonnis 
inbeuren     ontvangen, innen 
in causa (simplici)   inzake, in het (eenvoudige) proces, 
indemniseren    schadeloos stellen 
individuum, individua   ondeelbaar 
inductie     invoering, afleiding 
in eadem causa    in dezelfde zaak 
in eventum    in voorkomend geval, in het  vervolg 
in exceptivis    in verzet 
in executivis    ? in gerechtelijke dwang, ten uitvoer brengen 
in forma (debita, authentica, solemne) in (vereiste, oorspronkelijke, plechtige) vorm 
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 judicio     bij het rechtsproces 
injurie     onrecht 
inleiding     iemand gerechtelijk van iets in bezit stellen 
in mora (contumaciae)   in gebreke (door weerspannigheid) 
in non quadruplicando   door niet te reageren in vierde termijn 
in pericul stellen    in gevaar brengen 
in puncto (expensarum, liquidationis, inzake, op het punt van (uitgaven, betaling, terugbetaling van  

condictionis indebiti, arresti,  onverschuldigd betaald geld, het rechtsbesluit,  
 juramenti, actionis)    eedaflegging?, verrichting?, actionis ook: recht tot klagen ) 
in quantum    in hoeverre 
insaet     inleg 
inschicken    inbrengen, insturen 
insereren    invoegen, inzetten 
insinuatie; insinueren   aanzegging; gerechtelijk bekendmaken, betekenen 
insisteren    volharden 
in specie    in het bijzonder, met name 
instantelijck    direct 
instantie     eis 
instantissime    zo snel mogelijk 
in statu     onveranderd 
in statu quo jacet    in de staat waarin het zich bevindt 
institueren    onderwijzen, inzetten, instellen 
institutus    vastgesteld 
insumeren    besteden 
insuper     bovendien, bovenop 
in tempore    op tijd 
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 paucos dies    binnen enkele dagen 
intra quatriduum    binnen vier dagen 
intra terminum    binnen de termijn 
in verbis     in woorden 
involveren    aan het rollen brengen, hullen in 
inwinnen    innen, invorderen 
iteratief     herhaald 
iuramentum    eed 
 

Jacobi     25 juli 
jegendeels    tegen de zaak gaande, van tegenpartij 
jovis     donderdag 
judicaet     vonnis 
judicialiter    gerechtelijk 
judicii decretum    rechterlijke uitspraak 
judicio, in    bij het gerecht 
judificeren    ? dagvaarden ? 
junchst, jongst    onlangs 
jura     recht 
juramentum    eed 
juratoire cautie    borgtocht en belofte bij ede 
juratoriam    ? als beedigde 
jurium beneficiis    gerechtelijke voorrechten 
justificeren; justificatie   rechtvaardigen; rechtvaardiging 
J.V.     ?  Illustritas Vestra 
 

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

kontschap    verklaring 
koopcedul    koopbrief 
kraft     kracht, krachtens 
 

Lanchen    aanreiken 
last     opdracht 
leisten     presteren 
libelleren    omschrijven van eis 
libereren     vrijwaren, verlossen, vrijmaken 
lichtelijk     gemakkelijk; waarschijnlijk 
liquidatie    afrekening, vereffening 
lis, litis, litem, lites   proces 
loco (cautionis, justificationis)  in plaats van (borg, rechtvaardiging) 
loose, loese    lossing van pand of recht daartoe, aflossing 
luipen     verraderlijk overvallen 
luit     volgens 
lunae     maandag(s) 
 

Machscheijt    boedelscheiding 
Marten, St.    11 november 
martis     dinsdag 
matteren    verzwakken, uitputten 
mercurij     woensdag(s) 
Michaelis    29 september 
minute     concept (brief, akte) 
mombaer    zaakgelastigde 
mora     vertraging 
moris et styli    volgens gewoonte en stijl 
morose     lichtgeraakt, nurks, somber, droefgeestig 
 

Naedemael    nadat 
naeste, ten    binnenkort, eerstvolgend 
naestleden    jongstleden, laatstleden 
naerichting    ? informatie, inlichting ?  



narraten     verhaaltjes 
nemo     niemand 
nomine (proprio, rei, aviae suae,matris, uit naam van (zichzelf, de aangeklaagde, zijn grootmoeder, moeder, 
sui principalis zijn principaal) 
non comparuit, comparentis  niet verschenen 
nootdruft    behoefte, probleem 
notorie     notoir, algemeen bekend 
nova(m) citatio(nem)   een nieuwe oproep 
novus terminus, novum terminum  een nieuwe datum 
nullitas, nulliteit    ongeldigheid 
 

Objiceren    tegenwerpen 
oblatie     aanbieding, opdracht 
obligatie     verplichting, schuldverklaring 
obmoveren    ? bewegen tot, aanzetten tot ? 
obsteren     in de weg staan, verhinderen 
obtineren; obtinuit   verkrijgen; heeft dit verkregen, wordt toegewezen 
oftmaels     vaak 
omni meliori modo   met elk mogelijk middel 
omnium actorum    van alle acten, handelingen 
onangesien    buiten beschouwing gelaten 
onderstaen    ondernemen, beproeven 
ondervaagd     ondervoogd, hulp van de plaatselijke voogd 
onmundig    minderjarig 
oort     kwart stuiver 
opbaedinge; opbaeden   opeising; opeisen 
op(p)entholt    oponthoud 
opponeren    tegenstrijden, tegenwerpingen maken 
opsage opzeggen, iets ten nadele van  iemand zeggen 
ordel; ordeldrager vonnis, oordeel; hij die het vonnis in een geding voorstelt 
ordinaris gewone, gebruikelijke 
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, behoren bij, ? weerleggen,  
paritie     overeenkomst, gehoorzaamheid 
pars adversa    tegenpartij 
pars rei     ? deel van de zaak, van de aangeklaagde  
pauper     armlastig 
peindinghe    pandgeving 
per actualem praesentationem  ? door feitelijke presentatie 
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 
persisteren    volhouden, vasthouden aan 
persistit(a)    een bepaald geschrift? volharding?  
petens; petit; petitum (petitie)  verzoekend; verzoekt, eist; verzoek 
poene     straf 
pondereren    nadenken, overwegen 
poseren     ? tot rust brengen, pauzeren 
possessie; possessor; possideren  bezit; bezitter; bezitten 
post causam conclusam   na beeindiging van het proces 
post ferias (messium, natalitias, paschales) na de (oogst-, kerst-, Paas)feesten 
post insinuationem   na dagvaarding 
post sententiam    na uitspraak van het vonnis 
post vacantias messium   na de vrije dagen wegens de oogst 
praecipitant; praecipiteren   hals over kop, al te snel; zich ergens in storten 
praedicta    voorschreven 
praefixie; praefigeren   vaststelling, vasthechting; vaststellen, vasthechten 



praefixum terminum   vastgestelde datum 
praejuditie;praejudicaet   nadeel, vooroordeel, ook: vervroegd oordeel 
praescriberen;praescriptie   voorschrijven, bevelen, verjaren; bevel, verjaring, voorschrift 
praetendent; praetenderen  eiser; eisen, vorderen, voorwenden 
praetens     aanmatigend 
praetensie    vordering, aanspraak 
praevia (generali) contradictione  met (algemene) tegenspraak op het voorgaande 
prima hora    direct 
primi anni    van het eerste jaar 
principael    opdrachtgever 
priora, prioribus als voren, d.w.z. verwees naar zijn vorige uitspraak; ook: vroeger, eerder 
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 judicatis et litium expensis  voor de gerechts- en proceskosten 
pro juratoria    ? voor getuigen 
pro litium expensis, damnis, interesse voor de proceskosten, boete, rente 
pronuntieren    (vonnis) uitspreken 
propositie; proponeren   voorstel; voorstellen, voorhouden 
pro primo    in eerste aanleg 
pro registratura    voor de registratie 
pro secundo    ten tweede 
prosequeren    vervolgen, bejegenen 
protestando d’ expensis   onder protest van kosten 
protestationschrift   schriftelijk bezwaar  
protocolletur    ? er zal protocol worden gemaakt  
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 
purificeren ? rein maken, zuiveren 
     

Quadrupliicque; quadrupliceren  antwoord in vierde instantie; antwoorden in vierde termijn 
qualitate praedicta   in voorzegde hoedanigheid 
quantum, in    in zoverre, tot zover 
quatenus velit    in zover hij dat wil 
quatriduum    tijd van vier dagen 
quibuscunque    voor, met wie (wat) dan ook 
quibus salvis    met deze voorbehouden 
quiteren     kwijtschelden, kwitantie geven 
quod testor    waarvan getuige 
 

Ratificatie; ratificeren   bekrachtiging; bekrachtigen 
ratione verborum    met de rede van woorden 
reassumptie    heropening, opnieuw aannemen 
reces(sus) raadsbesluit, uitstel, schikking, overeenkomst 
rechtlijck op behoorlijke wijze, overeenkomstig het recht 
reeckenboeck    koopmansboek, kasboek 
refunderen    vergelden, opbrengen 
refusie     weigering 
refutatie; refuteren   weerlegging; weerleggen 
rejectie     verwerping 
relatie; relateren    rapport, verslag, toespraak; mededelen 
relator     degene die de zaak aan de orde stelt 
reliqua     overblijfsels, schuldrest 
remissie     vermindering, terugverwijzing, overzending 
remissis expensis   als de kosten in mindering gebracht zijn 
remitteren    overmaken, kwijtschelden 
remonstrant; remonstreren  vertoner, aanwijzer; vertonen 
renuntiatie    afstand doen van 
renvoieren terugzenden, verwijzen 



replica cum annexis repliek met bijlagen 
replijcque antwoord (op aanklacht) in eerste termijn, eerste verweerschrift 
requisitie; requireren   eis, verzoek; eisen, verzoeken 
reserveren    voorbehoud maken 
res judicata    rechtsgeldige beslissing 
res petita    geëiste zaak, het gevraagde  
respicieren    terugkijken, rekening houden met, zorgen 
respiteren    ? uitstel krijgen 
restitutio     herstel, teruggave 
restoir     restant, vergoeding 
retardati processus   van het vertraagde proces 
retarderen    vertragen, ophouden 
retracteren    herroepen 
retroacten    oude bijlagen, vorige stukken 
reus     aangeklaagde 
 

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 prioribus    met behoud van hetgeen eerder gesteld is 
salvis quibuscunque   met alle mogelijke voorbehoud 
salvis retroactis    met behoud van vorige akten 
salvis ulterioribus (deductione)  met voorbehoud van al het verdere, het overige ( ? afgeleide) 
salvo puncto contumaciae   met voorbehoud i.v.m. weerspannigheid 
sampt (en sonders)   gezamenlijk (of apart) 
satisfactie    genoegdoening 
schietende    zich uitstrekkende, grenzende aan 
schicken     zenden 
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) 
sententie    vonnis 
si ita     indien dat zo is 
similiter     evenzo 
si nihil actum    indien er niets gedaan is/wordt 
sinnen     verlangen 
sin secus    maar zo niet, dan .. 
sint Jacobus    25 juli 
sint Marten    11 november 
sint Michael    29 september 
si quid actum    indien er iets gedaan is 
sisteren     in rechte stellen; iemand doen komen 
solemnissime    zeer plechtig 
solutum     betaling, voldoening 
sommatie    aanmaning, eis 
sonder     ook: maar 
sorteren     uitzonderen 
sportel(gelder)    (gerechts) leges 
stadtholder    plaatsvervanger 
stipulato     met toezegging 
straffe cum annexis   verwijtschrift met bijlagen 
stricti juris     met het strengste recht 
submitteren    overgeven (aan oordeel), als onderpand inbrengen, zich onderwerpen 
submissie    onderwerping, zijn standpunt opgeven 
subsisteren bijstaan, helpen 
succederen opvolgen 
succumbantie verlies in hoger beroep 
suis expensis    op zijn kosten 
summatie    een oproep, eerste aanmaning van deurwaarder 
sunsten     anders, verder 
super (hoc) puncto   boven (dit) punt van ... 
supplementum actorum   aanvulling van de akten 
suppleren    (aan)vullen, vervullen 



suppliant    smekeling, eiser 
supporteren    ondersteunen, dragen 
surcheance, surcheantie, surcheren een vonnis voor zekere tijd opschorten  
suspenderen    opschorten, uitstellen  
sustineren; sustenue   staande houden, verdragen; staande gehouden 
 

Taedieuse rediten   langdradige weerwoord 
tamquam (praeparatorita)   evenals (voorbereiding) 
taxatoire sententie   ?  
taxe     beoordeling, inschatting, waardering 
telle quelle zodanig als zij is 
temerair; temerarie schendend, vermetel, roekeloos; roekeloosheid 
temere     stoutmoedig, zonder reden, zonder overleg; ook: te meer 
tempus     tijd(stip) 
tempus mundandi   tijdstip van afhandeling 
tenoor, teneur    inhoud, eigendomsrecht 
tenteren     proberen, verzoeken 
tergiversatie    uitstel, tegenstribbeling 
termineren    een einde bepalen 
terminus (ablegandi, agendi, citationis) tijdstip (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 
test(ant)e protocollo   volgens het protocol 
testatrice    getuige 
tiende     belasting, nl. 10 procent 
til ende mate    ? 
triduum     tijd van drie dagen 
triplijcque; tripliceren   antwoord in derde termijn; antwoorden in derde termijn 
 

Uitbedingen    ?  
uitsage     ? uitspraak 
ultro     vrijwillig, uit eigen beweging 
una cum (expensis, interesse)  tezamen met (kosten, rente) 
useerlijck    gebruikelijk 
ut(i)     zoals, hoe, zodat, opdat, als zodanig 
utiliter     met goed gevolg, nuttig, nodig 
ut supra     zoals boven 
 

Vaagd, vaagt    (land)voogd, ook: voocht 
vaceren     bezig zijn, gelegen komen 
vel (interim)    of (tussentijds) 
vellich holden    in het ongelijk stellen 
vel quasi    tenminste als het ware, figuurlijk 
veneris     vrijdag(s) 
verbant; verbinden   onderpand; als zekerheid geven 
verbotenus    letterlijk 
verhaft     verschuldigd ? veroordeeld 
verkoft     verkocht 
vermoge(ns) (relatie)    volgens (rapport, verslag) 
vernemen    verhoren 
verroecht    uitgesteld 
versat     ? 
versetten    verpanden, als onderpand geven 
verschooten bezwaard met 'schot' (belasting als landrente schuldig); ook: 

voorgeschoten 
verschot; verschieten voorschot; voorschieten 
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 
vierdendeel    kwart, kwartaal 
vodderie     beuzelarij 
voocht, voogt    (land)voogd 
voorlenchst    onlangs, allang 
vorder(s)    verder, ook: voorste 
 

Waar ende waarschap waarborg en borgtocht 
wachten en waren ? bewaken en oppassen 
weerpenninck zoengeld voor familie, als boete bij manslag; smartengeld 
wette, weete    het weten, het in kennis stellen 
wetwe, wedwe    weduwe 
wijder(s)     verder 
willekeur     verklaring, besluit 
witloftich     breedsprakig ? 



Personen - , plaats – en veldnamenregister bij Oud Rechterlijk Archief Bredevoort, 1666 
 
 

Aalten 
-    kerkmeesters    167V, 189R, 212R 
-    landgericht   187R, 192V 
- Leonhard van Elvervelt voogd    zie Elvervelt 
- Matthias Elvervelt voogd    zie Elvervelt 
- Erick Evers  tijdelijk kerkmeester  zie Evers 
- overig       170R 
Aelten,         zie Aalten 
Aerentsen, Henrick      zie Arents 
Ahave, schulte van      176V 
Aelterpoorte       zie Bredevoort 
Alersstede   goed    214R 
Alten        zie Aalten 
Andries, Jan   chirurgijn   170R 
Ansinck, Lammert ( Lambert)     165V, 191V 
Arents, Hen(d)rick  hoefsmid   150R, 175V, 177V 
Arentsen, Hen(d)rick      zie Arents 
Arentshorst, heer tot de ~      zie Welevelt 
Averkempinck, zonder voornaam     201R 
 
 

Baen, Jan        zie Baenen 
Baenen, Jan       209V 
Basten, van 
- Dr.       212R, 214R 
- Go(d)thefrerick, Godt(e)fredrich, God(e)frid(t) Frederick 152V, 164R-164V, 184V, 185R, 205V,  

broer van Michiel, Henrick en  209V 
    Sibilla 
    zwager van Dr. Roller 
- Hen(d)rick    broer van Michael, God. Fr en 167R, 189V, 213R 
    Sibilla 
- Hermen (Harmen)   ordeldrager, keurnoot  148R, 163R-165R, 173V, 175R, 176V, 178R,  

gerichtsdienaar, voogd   181R, 183R, 186V, 187R, 197R, 205R, 205V,  
209R, 209V, 210V, 212V 

- Michael, (Michiel) Dr. broer van Henrick jr., God.Fr. en 185R, 189R, 206V, 213R, 214R 
    Sibilla 
- Sibilla   x de Roller, zuster van Michael, zie Roller 

Henrick jr., en God. Fr. 
Beckerinck 
- Henrick   man van Aeltjen   157R 
- Aeltjen   vrouw van Henrick  157R 
Beerninck, 
- erfgenamen      172R  
- Tonnis,    zoon van Hermen  146V, 149V, 157R-157V, 194R, 204R, 208R,  

208V 
- zaliger Hermen  vader van Tonnis   157V-158R 
- zonder voornaam      217V 
Benninck,    goed    214R 
Bentinck, Bernherdt,   heer tot Diepenheim,   178R 
     praebst van Deventer   
Bessinck, 
- Hendrick      148V-149R 
- Jan       147V-148R 
Bloemeries, Jan       195R, 207V 
Bocholt 
-    gasthuismeesters    166V, 190R, 198R, 215R 
Boeckholt        zie Bocholt 
Boeinck, 
- Arent       207V, 216V, 218V 
- Tonnis       207V , 216V, 218V 
- Wessel       188V, 213V 
Boems, Enneken       zie Ronneboom 
Boenen, Jan       zie Boonen 



Boll, 
- Elisabeth      zie Rauwerts 
- Jan   broer van Elisabeth, zwager  171R 

van Johan Rauwerts jr.   
Bols        zie Boll 
Boonen, Jan       168V, 169V, 184R 
Borninckhoff, ten 
- wijlen scholte Berent Sevinck genant ~   zie hieronder bij Hendersken Sonderloo 
    scholte 
- wijlen Hendersken Sonderloo,   

weduwe van Berent ~, erven van 152R, 164V, 211R  
Borninckhooven, ten      zie Borninckhoff, ten 
Bossche, Tonnis ten      154R, 197V 
Braeken, Hendrick ten  hof van    148R 
Bredevoort  
- Aelterpoorte,   hof gelegen voor de  147V-148R 
- Hendrick ten Braecken hof van    zie Braecken  
- Derck Cras  hof van sergeant   zie Cras 
- Casper Evers  keurnoot    zie Evers 
- van der Lawick  gouverneur   zie Lawick 
- van der Lawick  drost en richter   zie Lawick 
- Munsterpoorte  hof van Henrick Ketties bij ~ 211R 
- Jan Noteboom  inwoner van ~   zie Noteboom 
- Oldenbernsvelt  huis    147R 
- Planten    rechter op hof te ~  zie Planten 
- overig       147R, 163R, 175V, 185R 
Bremer, 
- Arent   x Geesken, in het leger  195V  
- Geesken Kuipers,  x Arent ~   165R, 191V, 195V 
Bremmekam, Geesken      zie Bremer 
Brethouwer,  
- Derck,    overleden keurnoot  187R  
- Mechtelt,   weduwe Engelbert van Dieren, zie Dieren 
Brincke, ten 
- Derck   weduwe van ~   213R 
- Geesken  weduwe van Derck  213R 
Brinckhuijs, Henrick  mombaer   195V 
Broeck, ten       zie Broecke 
Broecke, ten 
- Aelbert        155V, 168R, 193V, 203R, 203V, 208V, 217V 
- Hen(d)rick       167V, 179R, 189R, 212R, 212V 
- Marrie         216V 
Broens, 
- Enneken  x cavalerist te Wesel  zie Ronneboom 
Bronckhorst,  
- Theodorus,   keurnoot, landschrijver  160V-161R, 163R-169R, 171R-171V,  

176R-177R, 178V, 179R, 181R, 183R-186V, 
192R, 195V-198R, 203R, 206V, 209R, 209V 

- zonder voornaam stadhouder, ex-voogd Winterswijk  158R 
- voogd       172R 
Buseman,    weduwe van geweldiger Jan ~ 154R 
Bussche, Tonnis ten      zie Bossche 
Busser,  
- Carel   oom van Johan Rauwerts, 
    x Lutgert Croesen 
    dominee in Dienheim (Palts) 171R 
- Lutgert Croesen  x Carel Busser   171R 
 
 

Catten,  
- Jan       zie Koninck 
- zonder voornaam      206R 
Cloeck, erfgenamen van Peter ~,      163R 
Clos,  
- Jan       192R 
- zonder voornaam      167V 
Cock,  



- genannt Wenninck, Geer(d)t (Gerrit)   202R, 207R, 216V 
Cossinck, Jan       155R 
Coste, Henrick       190V 
Coster, Derck       148V-149R 
Cottun, heer tot ~       zie Welevelt 
Cras, Derck   hof van sergeant   148R 
Croesen,  
- Anna,    erfgenamen van ~, 

weduwe van J(oh)an Volmer zie Volmer 
- Lutgert       zie Busser 
- Rutger   kinderen van zaliger ~  171R 
Cuijpers, Geesken       zie Bremer 
Cuipers, Geesken      zie Bremer 
 
 

Dammers, 
- Werner       212V  
- Wilhelm       183V 
Deventer,   
- Heer Bernherdt Bentinck  praebst    zie Bentinck 
Dienheim in de Pfalz      zie Busser, Carel 
Diepembroeck,        zie Diepenbroeck 
Diepenbroe(c)k,  
- J(oh)an Hermen   vrijheer tot ~,    214R-215R 

heer tot Millingen en Empel  
- [A.] Florentina van Oer douarière Welevelt  zie Welevelt 
- Borchert Joost van Welevelt tot den (ten) ~   zie Welevelt 
- Joost de Roode van Heeckeren tot ~   zie Roode 
- rentmeester van Jan H. rentmeester   214R 
Diepenheim,  
- Bernherdt Bentinck,  heer van ~   zie Bentinck 
Dieren 
- Eng(el)bert  x Mechteld   zie Mechteld 
- Mechteld Brethouwer,  weduwe Engelbert van ~,  165V-166V, 176V, 177R, 191V, 192V, 201V ,  

    206R 
Dijren,  
- Engelbert van      zie Dieren 
- weduwe van      zie Dieren 
Dinxperlo 
- Derck ten Grootenhuis voogd    zie Grootenhuis 
Doeinck, Henrick       zie Doinck 
Doinck, Hen(d)rick (te)      166R, 174R, 177R, 181R, 187R, 192V, 201R,  

201V 
Drupper, Wilhelm (Willem)      150R, 175V, 177V, 213R 
Dunnewijck,  
- Berent (ten, ter) Woestenesch ofte    zie Woestenesch 
Dunnewolt, Jacob van ~  jonker, overste wachtmeester 155R, 193V, 195R, 218R 
 
 
 

Eckervelt 
- Gerrit       152V-153R 
Eeckinck,  
- Essele       191R 
- Evert       zie Heeckinck 
- Teube, Tobe      165R, 170R, 189R, 191R, 199R 
- Wessele       10V 
- zonder voornaam      199R 
Eeckinckx       zie Eeckinck  
Eelckinck, Henrick      201V 
Eerde (tot)ten Pleckenpoel, Adriaen v.  jonker   151V, 156R, 173V, 174V, 197R, 203V, 205R,  

205V, 210R, 217R 
Eerden ((tot)ten Pleckenpoel), Jonker    zie Eerde 
Elverveldt       zie Elvervelt 
Elvervelt,  
- Elisabeth Grievinck x Mattias, moeder van Henrick 176R 



- Hen(d)rick (van),  volmachticher, [J.V.] Lieutenant  160V, 170V, 176R, 184R, 188R, 190V, 192R,  
    zoon van Elisabeth Grievinck, 192V, 199R-200R, 212R, 215V, 216R 
    kleinzoon van Aeltjen Grievinck, 
    geb. Sinnigers 
- Leonhard van  voogd te Aalten, keurnoot  184R, 188V 
- Matthias van  x Elisabeth, vader van Henrick 176R 
    voogd te Aalten 
- weduwe Elvervelts     171R 
Empel,  
- J(oh)an Hermen  vrijheer       zie Diepenbroeck 
- zonder voornaam vrijheer     192R, 200R   
Eppinck, Wilhelm ~ genant Rosier     166R, 167V, 187R, 187V, 199V, 200R, 206V,  

214V, 215R 
Erden ten Pleckenpoel, jonker Adriaen van    zie Eerde 
Erpenbeeck, Derck Philips      171R, 216V 
Evers 
- Casper, Caspar  keurnoot    146V-147V, 157R-162R, 169V-170V, 171V- 

176R, 177R-179R, 183V, 184R-186V, 195V-
198R, 204R-206V, 209V-211V, 218R-219R  

- Casper, Caspar  stadhouder   148R-154R, 163R-165R, 171R-171V,  
176R-177R, 183R 

- Erick,    keurnoot    165R-167V, 187R-193R, 198R-201V, 212R- 
216R 

- Erick    als partij (tijd. kerkmeester) 189R 
Everts,  
- Caspar       zie Evers 
- Peter       151R 
 
 

Frenck, Georch,    kapitein en commandeur Groenlo 178R, 208V, 216V 
Frerickx, Lambert       199V 
 
 

Gasthuijsmeesteren tot Boeckholt     zie Bocholt 
Geelinck, Tonnis       202V, 207R 
Geert, Herberts       zie Herbers 
Geessinck, Arent       zie Giessinck 
Gelderlant,    hof van    179R, 206V 
Gelkinck, Berent       155R, 169R 
Gellekinck, Berent      zie Gelkinck 
Gellinck, Henrick       206V 
Gelre,  
-    vorstendom   175R 
Ghijse,  
- Anna Raesveldt  x Jan    183R 
- Jan   x Anna, keurnoot   159V, 183R, 206V, 218R-219R 
- Johan(nes)  keurnoot    204R-206V, 209V-211V 
Giesinck        zie Giessinck 
Giessinck, 
- Arent       155V, 161V, 206V, 218V 
- Jan       154V, 168V 
Gijse, Jan       zie Ghijse 
Gijsen, Jan       zie Ghijse 
Gildemeesters van Meddo      zie Meddo 
Gossinck, Jan       202R, 208R 
Graes, Jan van,        168R, 216R 
Grievinck, 
- Aeltjen Sinnigers  weduwe van Grievinck  160V, 170V, 171R, 176R 
    grootmoeder van Henrick van 
    Elvervelt 
- Elisabeth  moeder Henrick van Elvervelt zie Elvervelt 
- Engele   stiefkind van Henr. Romunde 161R 
- Gijsbert   stiefkind van Henr. Romunde 161R 
- Henrick       161R  
- Jan,     gezworene   166R, 170R, 186V, 188V, 189R, 192R, 201R 
Grievinckx       zie Grievinck 



Groenewoldt      zie Groenewolt 
Groenewolt, Joost Georch,  (ober)commissaris  149R, 150V, 152R-152V, 163R-164R, 184V,  

    186R, 197V, 205R, 206R, 210R 
Groenwalt       zie Groenewolt 
Groepinck, 
- Berent   overleden, x …, schoolmeester 208R 
- weduwe   x Berent, minvermogend  208R 
Groningen       148R 
Grootenhuis, ten 
- Derck   voogd te Dinxperlo  212V, 213R 
-    goed    214R 
- weduwe en erfgenaemen  weduwe, erven van voogd ~ 192R, 200R, 214V, 215R 
- Wessel    overleden voogd   192R, 200R 
Gruinwalt       zie Groenewolt 
Gussinclo,    weduwe van Evert ten ~   147V-148R 
 
 

Haefkes, Jan       zie Haevekes 
Haevekes,  
- Jan       175R, 195R,  202R, 207V, 211V, 217V 
Hagen, ten 
- Derck   zaliger    176V 
- Derck    schepen    152R, 206R 
- Henrick   commissaris   151R 
Harckinck,  
- Gerrit, Gerhard      161V-162R, 190R, 198V, 214V 
Hartlief(f), Willem       zie Hertlieff, Wilhelm 
Have, Berent ten    vaandrig    186R 
Heeckeren,  
- Heer Joost de Roode van ~ tot Diepenbroeck  zie Roode 
- Heer Wolter de Roode  van ~ tot Ruerloo   zie Roode 
Heeckinck, Evert       189R, 189V, 199R 
Heickinck, Evert       zie Heeckinck  
Heine, Gerhard (Garrit, Gerbert)     166V 
Heinen, Gerhard (Garrit, Gerbert)     zie Heine 
Heijkinck, Evert       zie Heeckinck 
Helderberch, 
-     erfgenaemen van Wilhelm  201V, 215V 
- Frerick   zoon van Wilhelm  215V 
- Wilhelm   overleden; vader van Frerick 215V 
Hellers, Berent  183V 
Hengel,  
- Dr.Gerhard (van),  advocaat   passim 
Herbers, Geert,    ex-gildemeester Meddo  158R 
Herckinck, Gerrit (Gerhard)     188R 
Hertlieff,  
-  Wilhelm (Willem), keurnoot, stadtholder   146V-154R, 157R-162R, 169V-178V 
Herts, Mo(o)ses Jude  175R, 208R 
Hesselinck, Hermen  183R, 191R, 198V, 215V 
Hietbrinck,  
- Henrick (Hind(e)rick) ten ~     166R, 174R, 177R, 179R, 180R, 181R, 192V,  

201R, 201V 
- Henrick ten ~   keurnoot    187R-192V, 198R-201V, 212R-216R 
Hijnck,  
- Aeltjen   weduwe van Berent Hijnck, 159V 
    Huppel 
- wijlen Berent  echtgenoot van Aeltjen  159V 
- Wilhelm, Willem      184R 
- Jan Lammerdinck,  wonende in de spijcker van ~ zie Lammerdinck 
Hinckamp, Wessel (ten)      155R, 168V, 174V 
Hoeberts, Wilhelm      193R 
Hoeninck, 
- Berent       200V, 215V 
Hoinck, Dr.       206V 
Hondarp, Geer(d)t scholte (ten) scholte    190R, 190V, 198V, 212V, 214V 
Hooger[s], Peter   touwslager   154V 
Hoorne, Coene ter      168R 



Hoonte, Barthold       176V 
Horstwinckel, ten 
- Frerick   x Geertjen   209R, 211V 
- Geertjen Mentinck x Frerick, zuster van Berent 

Mentinck   209R, 211V 
Huijninck, 
- Berent       161R  
- Hermen    keurnoot, plaatsverv. rechter 165R-167V, 180R-181R, 187R-192V,  

212R-216R 
Huppel 
- wijlen Berent Hijnck     zie Hijnck 
- Aeltjen Hijnck  vrouw van Berent   zie Hijnck 
Hutter Henrick       193R 
 
 

Ipema    vaandrig    197R 
Ittersem    kapitein    zie Ittersen 
Ittersen,     
- Hermen   kapitein    151V, 164V, 185R, 197R, 206R, 210V 
Ittersum, Hermen   kapitein    zie Ittersen 
 
 

Jacob, David   jood    159V, 160R 
Jacobs, David       zie Jacob 
Janknecht,  
- zonder toenaam      175V 
Janssen, Frans       154V 
Jentink, Lammert       167R, 192V, 193R 
Jode, Moses       184R 
Joode,  
- Moses       zie Jode 
- Sander de      160R 
 
 

Katten, Jan Koninck alias      zie Koninck 
Kelfken, Dr. Johan      152V, 164R-164V, 167R, 184V, 185R, 189V ,  

209V, 213R 
Keppel, van 
- Adriaen   gouverneur, stadhouder  146V-147V, 149R-160R, 169V-170V,  

171V-176R, 177R-181R, 183V-219R 
- Georc(g)h   heer Oedink, Mallum, Westerholt 178R 
Kerckmeesters tot Aelten      zie Aalten 
Kettien, Henrick       zie Ketties 
Ketties, Henrick       152R, 164V, 211R 
Kinckhuis,    weduwe    191V, 200R, 213V 
Klos, Jan       zie Clos 
Kockx genant Wenninck, Gerrit     zie Cock 
Koijer, Jan       zie Koijers 
Koijers, Jan       159V-160R 
Kolwagen,  
- Gerritjen Venderbusch weduwe Henrick Kolwagen 188R, 210V 
- Henrick   x Gerritjen   210V 
Koninck (alias Katten),  
- Jan       151V, 165R, 186R, 196V, 206R, 210V 
-    zoon van Jan   151V 
Konninck,   
- Berent    ondervoogd   214R 
- Jan       zie Koninck 
Konninckxwech       201V 
Kotten 
- heer tot ~      zie Welevelt     
Kuipers, Geesken,       zie Bremer 
 
 

Lamberts, Wessel      212R 



Lammerdinck,  
- Hermen   x Mette    202V, 211V 
- Jan   in Hijinks spijcker   208V, 216V 
- Mette Wijberdinck x Hermen   202V, 203R 
Lauwick, Georgh Nicolaes van der     zie Lawick 
Lawick, van (der) 
- Frederik   jonker    178R 
- Georch Nic(o)laes, drost, commandeur,   178R 

richter Bredevoort  
- Gijsberta   juffer    178R 
-  Gooswijn Wilhelm,  drost, rechter, † 18-06-1665 147R, 163R, 178R 

heer tot Oldenbernsveld   
gouverneur van Bredevoort, 
commandeur  

- Henriette Charlotte Vijgh douarière van Gooswijn Wilhelm, 147R, 178R, 188V, 200V, 201R, 214R 
    drostinne 
- Johanna Agneta  juffer    178R 
Lemnesch , 
- Geert        196R 
Lendt, Geer(d)t van      zie Lent 
Lent, Geer(d)t van       165R, 191V 
Lijsen, Roeloff       212R 
Locken,  
- Jan       214R 
Loddero    weduwe van pastoor  183R, 191R, 198V, 215V 
Loickinck,  
- Beren(d)t(t),   gildemeester Meddo  146V, 149V, 157R-158V, 168V, 194R, 204R,  

208V, 217V 
- zonder voornaam      172R 
Loikinck, Berent       zie Loickinck 
Loonen, Barthold       209R 
 
 
 

Mallum, Heer Georch van Keppel van    zie Keppel 
Meddeholt   stuk bouwland   zie Meddo 
Meddo     
-    gildemeesters van  157R, 158R-158V, 194R, 204R, 208V 
        zie ook Herbers en Loickinck 
- Meddeholt  stuk bouwland   158V 
- Oude Beecke  perceel     158R 
- Jan Roerdinck      zie Roerdinck 
- overig   gemeente   157R-158R, 171V 
Medeho(o)        zie Meddo 
Meilandt, Hermen      zie Meilant 
Meilant, Hermen       166R, 187R, 189V, 199V, 215R 
Meijlan(d)t, Harmen      zie Meilant 
Menninck,  
- Tonnis       209R, 211V 
- huisvrouw van Tonnis     209R, 211V 
Mensinck, B.   schrijver in 1686    159V 
Mentinck   goed in Dorpboer Winterswijk 209R, 211V 
Mentinck, 
- Berent   broer van Geertjen en Tonnis,  209R, 211V 

zoon van Henrick      
- Geertjen   x Horstwinckel, zuster van  zie Horstwinckel 

Berent en Tonnis, dochter van  
Henrick   

- Henrick   vader van Berent, Tonnis en 154R, 173V, 193V, 204R, 209R, 212R 
    Geertjen, schoonvader Menninck  
    en ten Horstwinckel   
- Hermen (Herman) (van)     196V, 204R-205R, 211R, 218V 
- zonder voornaam      209R, 217V 
- Tonnis Mentinck broer van Berent en Geertjen  209R, 211V 
Mentinckx       zie Mentinck 
Mets,  
- Berent (van)  x Fijtjen    179R, 189R, 199R, 216R 



- Fijtjen ten Ruell  x Berent    189R 
Metz, Berent       zie Mets 
Millingen, heer van      zie Diepenbroeck 
Moeselhagen, Johanna  weduwe Dr.Smits   zie Smits 
Munster, bisschop van      163R 
 
 

Nachtegael,  
- Jan    keurnoot    180R-181R, 187R-193R, 198R-201V,  

212R-216R 
  

- We(s)sel(l)       152R, 164V, 185R, 185V, 188V, 197R, 200V,  
    206R, 210V, 214R   

Nachtegaels       zie Nachtegael 
Nienhuis, Henrick ten      184R, 200R, 215V 
Nij, vrouw de       154V 
Noteboom,  
- J(oh)an        176V, 188R, 209R, 210V 
- huisvrouw van Jan     209R 
Notteboom       zie Noteboom 
 
 

Oeding, Georch van Keppel heer van ~   zie Keppel 
Oer, [A.] Florentina van  douarière van Welevelt tot 
    den Diepenbroeck  zie Welevelt 
Oessinck, Geert schulte  scholten    175R, 195R, 202R, 207V, 211V, 217V 
Oiding, Georch van Keppel heer van ~   zie Keppel 
Oldenbernsvelt,    huis    zie Bredevoort 
Olffen, Herbert       173R 
Ontstein,  
- Christoffel (Christoph(o)(e)r) vader van Engelbert 183V 
- Engelbert  zoon van Cristopher  183V 
Oossinck, Geerdt schulte      zie Oessinck 
Ophuis, Lucas       166V 
Oude Beecke   perceel in Meddo   zie Meddo 
 
 

Pastoor,    huis van ~   173R 
Pelckwijck, ter 
- Jan        154V 
- Jan    gezworene   155R-155V, 161V, 168V, 183V, 184R, 202R,  

202V, 206V, 207V, 211V, 218V 
Peters, Abraham    bode, ceurnoot   149V , 157V, 158V, 168V-169V, 195R, 196R,   

202V, 207R-208R 
Pieters, Abraham  zie Peters 
Pijp[er], 
- Henrick       170R  
- Jan       150V-151R 
Planten, zonder voornaam rechter te Zelhem 183R  
Pleckenpoel, Adriaen ten jonker     zie Eerde 
Pleckenpoel, Adriaen v. Eerde ten jonker    zie Eerde 
Poelhuis,  
- Rotger    keurnoot, stadhouder,  154R-157R, 161R-162R, 168R-169R,  

ordeldrager    193R-195R, 202R-204R, 206V-208V, 
    216R-218R 

- Rotger    niet als keurnoot   168V, 202V, 207R, 216R, 216V 
Prins, Johan       186V, 198R 
 
 

Rabelinck       zie Raebelinck 
Raebelinck,  
- Frits,    volmachticher   154R, 196V, 197V, 208R, 216R  
Raesveldt,  
- Anna   x Jan Ghijse   zie Ghijse 
- zaliger Wilhelm (Willem)  erfgenamen van   155V, 168R, 193V, 203R, 208V 



Raesvelt(s)        zie Raesveldt 
Raeven, 
- Claes, Klaes      151V, 165R, 186R, 196V 
- zoon van Claes      165R 
- zonder voornaam      206R, 210V 
Rallen, Beeltjen (Beelken)      166V, 190R, 198R, 215R 
Raterdinck,  
- Lubber(d)t  weduwe van ~   213V, 214R 
- ….   weduwe van Lubbert  213V, 214R 
Ratum 
- Jan Koijers in ~      zie Koijers 
Rauwerts,  
- Elisabeth Boll  x Johan jr.   171R 
- Johan jr.   x Elisabeth Boll   171R  
Raven        zie Raeven 
Reessinck,  
- Wilhelm       207R 
Rensinck,  
- Teube, Toebe  schoonvader van Wilhelm  184R, 200R, 215V 
- Wilhelm   schoonzoon van Teube  200R 
Richolt,     weduwe  van kapitein  200V, 215V 
Richolts        zie Richolt     
Rijckwijns, Dr. Bernhardt   advocaat   179R 
Rockx, Geert       zie Roockx 
Roede van Heeckeren      zie Roode 
Roerdinck 
- Geertjen   x Jan    202V, 203R 
- J(oh)an   x Geertjen, Meddo  202V, 211V 
- zonder voornaam scholten     154R, 173V, 193V, 204R, 209R, 217V 
Roller,  
- Dr. Joost de   overleden advocaat, x Sibilla, passim 
    zwager van Henrick, Michiel 
    en Godfrid Frederik van Basten 
- Sibilla van Basten weduwe van Dr. Joost  214R 
Romunde, Henrick  stiefvader Engele en Gijsbert 161R 
    Grievinck 
Ronneboembs, Enneken      zie Ronneboom   
Ronneboom,  
- Enneken Broens  x … Ronneboom   204R-205R, 218V, 219R 
- Jan       196V, 211R 
- ….    x Enneken Broens, cavalerist 204V 
    te Wesel     
Roockx,  
- Geert   (=Wilhelm)   216R 
- Wilhelm   (=Geert)    216R 
Roode van Heeckeren,  
- Joost de    heer van Diepenbroeck    178R 
- Wolter de  heer van Ruurlo   212V, 213R 
Rosier, Wilhelm Eppinck genant     zie Eppinck 
Rothuis, Ber(e)nt,       155V, 168R, 168V, 195R, 202R, 202V, 207R,  

216V 
Rotthuis, Berent       zie Rothuis 
Rouhoff, Henrick       169R, 191V, 207R 
Ruele, ten 
- Berent       215V 
- Nellis        216R 
Ruell, Fijtjen ten   x Berent Mets   zie Mets 
Ruerle, Wilhelm ter(ten)      188V, 213V  
Ruerloo, Wolter de Roode van Heeckeren tot ~   zie Roode 
Ruirloo,  Wolter de Roode van Heeckeren tot ~   zie Roode 
 

 

Sadelaer,  
- Jan       196R 
Saelemons, Melis      197R 
Salm, Prins van (von) 151V, 153R, 156R, 156V, 163R, 167R, 169V, 

173V, 174V, 185V, 197R, 205R, 210R 



Schoemaecker,  
- Grietjen,   huis van ~   173R 
Schulten, Hermen      169V 
Schutte(n),  
- Erick       166V, 176R, 192V 
- zonder voornaam      206R 
Seinhorst, Beren(d)t      165R, 170R, 189R, 191R, 199R 
Sellekamp   eigendom zaliger Dr. Smits 173R 
Sibelinck, Derck       167V, 192R 
Sibinck,  
- Henrick       208R 
Sijbinck, Henrick       zie Sibinck 
Simmelinck, Joost      175R, 184R, 194V 
Sinnigers, Aeltjen   weduwe van Grievinck  zie Grievinck 
Slotboom, Reiner       201R 
Smeinck,  
- Berent       198R  
Smit,  
- zaliger Hermen      zie Smits 
Smits, 
- Dr.   neef van Harmen   155R 
- Dr. Cornelis   volmachticher, overleden,  218R     

zwager van Groenewolt  
- zaliger Dr.  x Johanna   163V, 173R 
- zaliger Harmen (Hermen) weduwe van ~   155R, 195R 
    oom van Dr.  
- Johanna Moeselhagen weduwe van Dr.Smits  173R, 193V 
- weduwe   weduwe van Dr. Cornelis 218R 
Sonderloe, Hendersken,   weduwe Berent ten Borninckhoff zie Borninckhoff 
Sonderloo, Hendersken,   weduwe Berent ten Borninckhoff zie Borninckhoff 
Stege, Wessel ter      156R, 203V, 217R 
Sticke, Claes       150R 
Storm 
- Evert       155V 
- Hermen (Harmen)     197R, 205V 
Straeke, Berent ter      178V 
Stump 
- Dr.   volmachtiger   188V, 193V, 200V, 201R,  203R, 206V, 214R,  

218R 
- Dr. Caspar  der rechten doctor  147R, 150R 
-  Johan   luitenant    150R 
    vader van Dr. Caspar 
Sturts, Hans Wilhelm      186V, 198R 
Südlohn  
-    burgemeesters   155V, 168R, 195R, 202R, 207R 
Swardt, Coenraedt      216R 
 



Theben, 
- Dr.  Bert(t)(h)ram  advocaat   passim 
Thomas, Jan       157R 
Tienck,  
- Aelbert   familielid van Wilhelm  173R 
- Wilhelm   familielid van Aelbert  173R 
Tra,  
- Lambert   keurnoot    154R-157R, 168R-169R, 193R-195R,  

202R-204R, 206V –208V, 216R-218R 
-  Lambert   niet als keurnoot   161V, 169R, 178V, 195R, 206V, 218V 
Trae        zie Tra 
 
 

Varsseveld,  kermis    177R 
Vehlen, van ~ tot Vehlen en Raesvelt graaf en vrijheren 153R, 156V, 163R, 167R, 169V, 185V 
Velen, graaf en vrijheren van     zie Vehlen 
Venderbusch, Gerritjen  weduwe Kolwagen  zie Kolwagen 
Vervelde, Geerdt       199V 
Vijch,  
- (Henrietta) Charlotte  douarière   zie Lawick 
Vildeken, Derck (ten)      167R 
Volmer,  
- Anna Croesen   weduwe van J(oh)an ~  171R 
- Jacob       173R 
- J(oh)an   zaliger luitenant, x Anna  171R 
- Wilhelm       169R 
Vorst, Berent te       zie Vorstman 
Vorsteman, Berent      zie Vorstman 
Vorstman, Berent       200R, 200V 
 
 

Waelien,  
- zonder naam   weduwe    202R, 208R 
Waemelinck, Hermen      184R 
Warners, Jan   154V 
Wassenberch       zie Wassenbergh 
Wassenbergh, Everwijn   voogd van Winterswijk  168R, 174V 
Waterinck, Jan       209V 
Weddinck, Dr.,    advocaat   passim 
Weeninck,  
- zonder voornaam  luitenant    194V, 201R 
Welefelt   zie Welevelt 
Weleveldt   zie Welevelt 
Welevelt tot den Diepenbroeck,  
- [A.] Florentina van Oer douarière van Welevelt  167R, 192V 
- Johan,    overleden, x Florentina,  

heer tot de Diepenbroeck,  
Cottun en Arentshorst  192V 

- Hr. Borch(a)(e)r(d)t Joost van    152R, 163V, 184V, 197V, 205R, 210R 
Welphoff   zie Welpshoff 
Welpshoff,  
- Geer(d)t (te,tho) x Jenneken 166R, 167V, 187R, 187V, 189V, 190R, 199V, 

200R, 206V, 214R-215R 
- Jenneken x Geert 206R 
Wenninck,  
- Geert Cox (Cocks, Kockx) genant Wenninck   zie Cock  
Wensinck, Derck       177R 
Wesel, 
- Ronneboom, echtgenoot Enneken Broens, cavalerist te zie Ronneboom 
Wesselinck,  
- Jan       155V, 168R, 193V, 203R, 208V 
- zonder voornaam en consorten    217V 
Westerholt, Georch van Keppel,  heer  van   zie Keppel 
Wijberdinck, Mette  x Lammerdinck   zie Lammerdinck 
Wijskampe, Jan ten      169R 



Wilhelms, Alert       150R 
Willinck,  
- Anania       152V 
- Henrica       173R 
Winterswijk, 
- Bronckhorst  ex-voogd, stadhouder  158R 
- huis van pastoor      173R 
-    landgerichte   173V, 175R 
- Mentinck  goed in Dorpboer   zie Mentinck 
- Dr. Smits  huis van zaliger ~   zie Smits 
Woestenesch ofte Dunnewijck, Berent (ten, ter) 169R, 178V, 206V 
Wolff, Jo(h)annes   volmachticher, auditeur  163R-164R, 186R, 186V, 197V, 198R, 205R,  

207R, 210R 
Woordes, Jan       155R, 168V, 174V 
Woort, ter 
- zaliger Jan    erfgenamen van   163R  

  
Wustenesch, Berent      zie Woestenesch 
 
 

Zelhem, Jan Planten te ~  rechter    zie Planten 
Zutphen, 
- graafschap      179R 
-    landrecht van  graafschap ~ 204V 
 


