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919-0001

rugzijde omslag

Richterambt Zelhem
Protokol van Contentieuse en volunt. akten 1659 – 1670
919-0002

1 recto
Op den 2. februarij 1659
Coram Johan Ehrlich Rigter tot Zelhem
Gerightsluiden Hendrick Coops ende Jan Lenselinck.
Compareerde Doctor Keppelman als volmach: van Hendrick Everinck versoeckende in sijn
voor aengetoogene qualiteit aenherunghe aen die gereede goederen van Jan Lettinck om te
hebben betalinghe als bij peindunghe vermelt met versoeck dat hijer van de weeten worde
gedaen als landtreghtens.
Op den 3. februarij 1659.
Relatiert Jan Lenselinck dese boovenstaende aenherunghe Jan Lettinck te hebben geinsinueert
919-0003

1 verso
Op den 16. februarij 1659
Coram Johan Ehrlick Rigter tot Zelhem
Gerightsluiden Hendrick Zeevalckinck ende Lambart ten Bussche.
Heeft Jan Lenselinck als ordeldraegher in saecke tusschen Carel Luesinck ende Willemken
Wissinckx het process wegens taxatie van costen in judicio in geleevert ende heeft den
E. Doctor Dam de Rechter versocht het selve te willen openen ende pronuntiatie van sententie
te doen
Volght de sententie
Gesien de declaratie van costen aen dese E.
2 recto
Gerighte van Zelhem overgegeven uijt der naeme ende van weeghe Willemken Wissinck
triumphante ter eenre ende die diminutie daer op gedaen door ende van weeghen Carel
Luesinck gesuccumbeerde ter anderen zijde, ‘t Gerichte heeft dese kosten die tot meerder
somme geextendiert waeren getaxeert, taxeert ende modereert de selve craght deses ter soma:
van twee hondert ses en twintigh gulden 16. stu. Het advijs geldt daer mede inne begrepen
beheltelicken de costen des ordeldraegers ende soo eenighe bij misbetalinghe noch wijders
daer op mochten kommen te loopen
Aldus geadviseert bij ons onderst: binnen Doesborgh den 10. Jannuarij 1659
ondertekening;
J. Goris,
J: Coesvelt
Gepronuntieert in den gerichte tot Zelhem op den 16. Februarij 1659
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919-0004

2 verso

Op den 12 Martij 1659
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsluiden den E. Hendrick Zevalckinck ende Jan Lenselinck.
Erschenen Harmen Wolterinck derato cavirende voor sijn huisfrou Geertien, Jacob Jansen
ende Engele Wolterinck sijn huisfrou, Rutger Mentinck sich sterck maeckende voor sijn
huisfrou, Jan Wolterinck, Jan Joolinck, Berent Everhardinck ende sijn huisfrou Vijcke ende
Jan Warnsinck, alle kinderen ende erfgenamen van zalighe Lubbert Wolterinck ende des zelfs
zalighe huisfrou Hendersken ende bekanden in eenen steeden vasten ende onwederrooplicken
erfkoop eeuwelick ende erfvelick verkoft te hebben aen haeren
3 recto
swagher ende suster Jurrien Abbinck ende Harmken Wolterinck eheluiden het huis ende hoff
op het goedt Groote Vreeterdinck met vief stucken saeijlandts alhijer in den Zelhemschen Enk
geleeghen, ende een weide liggende aen den Reigers Voordt geno: Holterslagh, den
middelsten kloodt vant selve halff, ende dit alles soo als haer luiden dat selve van haer zalighe
olderen is aengeerft ende nagelaeten ende dat voor eene soma: van sestien hondert gulden
hollandts waervan sij comparanten haer goeder betalinghe bennen bedanckende, der gestalte
dat sij ende haren erfven daer van ontreghtight ende den cooperen ende haren erfven daer aen
bereghtight sullen sijn ende blieven, geloovende ock den cooperen op eerster gesinne
opdraght te doen voor den heere Landtdrost deser Graefschap ende sijn hoogh eed: gestr:
Stadtholder, daer mede sij wel verwaert sullen sijn ende blieven alles onder verbant van haer
parsoonen gereede ende ongereede goederen, die selve submitterende aller heeren haren
Richteren ende Gerichten
Sond: Arglt
919-0005

3 verso
Op den 25. April 1659
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Jan Oosterinck ende meijster Lambart ten Bussche
Erscheenen Willem Hallerdijck, Jurrien Abbinck, Jan Roosegaerde ende Stoffel Wassinck,
ende hebben in den besten ende bestendighsten forme wijse ende manniere rechtens
geconstitueert ende gevolmaghtight gelick sij luiden constitueeren en volmachtighen kraght
deses den eerundtfesten hooghgeleerden Daniel van Dam der beider rechten Doctor als ock
den E. Doctor Jan Post ende den eersamen Hendrick Coops om in haeren luiden naeme in
saecke tegens Aelbart Besselinck voor desen E: Gerichte tot Zelhem te
4 recto
erschienen, alle termijnen van rechte te respiceren, contschappen te produceeren, sententien te
gesinnen, de saecke ock mede ten vrindelick accoordt |: indien doenlijck :| te stellen ende
voorts alles generaelick ende specialicken te doen ende laeten geschieden niet anders als off
constituanten selfs præsent sijnde eenighsins souden moghen ofte behooren te doen, gevende
de geconstitueerden mede volkoomene maght ende gewalt om met gelicke gelimittierde
volmaght eenen ofte meer bij voorvallende gelegentheijt te moghen substitueeren de selve te
revoceeren, gelavende comparanten alles wat in dese hare saecke van geconstitueerden sal
gedaen ende voorgenomen worden voor aengenaem vast ende onverbreeckelick te willen
holden allet kost ene schaedelooss onder verbandt als na rechten.
Sond: Arglt:

22 november 2011 /

Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
-2Transcriptie: © A. Lettink

ORA Landdrostambt Zutphen – Toegangsnummer 0217 – Inventarisnummer 919
Protocol van contentieuze en voluntaire akten
Richterambt Zelhem - Periode 1659-1670

919-006

4 verso
Op den 27. April 1659
Coram Johan Ehrlich Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Lambart ten Bussche ende Jan Lenselinck.
Compareert Willem van Zelst seggende hoe dat hij aen Willem Slichtkemminck van meijster
loon ten achteren was een soma: van 13. Rickxdal:, ende alsoo compa: den selven
Slichtkemminck in der goede menichmael heeft aengesproocken nochtans niet tot sijne
betalinghe heeft kunnen geraecken is den compa: genootsaeckt geweest den selven op huiden
te doen voorbaeden, versoeckende dat hem hij sal moghen worden gelastet de voorno: soma:
met de kosten te betaelen.
5 recto
Erscheenen Willem Slightkemminck belooft ten naesten hijer tegen contschappen in te
brengen.
Ex adv: neempt voor eerst pro confesso aen dat Willem Slightkemminck alhijer bekent heeft
met den compa: veraccordiert te hebben voor de voorno: soma: ad 13 Rickxdal:
Compareert Willem van Zelst ende seide hoe dat hij in Octob: des voorleden jaers 1658 met
Garrit Heeminck heeft afgereeckent soo dat hem den selven noch suiver schuldigh bleeff een
soma: van 16. gl 12 stu: ende alsoo dit restoor is herkommende van heeren pennonghen soo
versoeckt compa: reele ophalinghe van panden om tot sijne betalinghe te raecken met protest
van costen.
919-0007
5 verso
Doctor Daniel van Dam als volmachtigher van Willem Hallerdijck cum consorten overgeeft
tegen Aelbart Warnninck dese sijne aenspraec ende klaghte in scriptis cum annexis
documentis versoeckende quatu ordecim dics admindandum ende dat in gevolgh landtrechte
Til. 3 Ss2 hijer op magh reght gedaen worden na behooren
Op den 15 Junij 1659
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsluiden den E. Hendrick Rensen ende Aelbart Barvelts
Erscheenen Aelbart Warnninck, versoeckt copie van de aenspraeck ende ingekoomen bewijss
stucken soo tegens hem den 27 April laest leeden ingediendt door den eerundtfesten
hooghgeleerden Doctor Daniel van Dam als volmachtigher van Willem Hallerdijck cum
consorten.
6 recto
Hijer op erscheenen Doctor Daniel van Dam als volmach: van Willem Hallerdijck cum
consorten, versoeckt behoorlicke handelunghe van Aelbart Warnninck vermits bereijdts den
tijdt van ses weecken vervlooten, binnen welcken tijdt hij comform landtrechten hadde
behooren te handelen ende bij ontstenteniss van gemelte handelunghe accuseert des selfs
contumatie met versoeck van proclama op perickel van sijn parthije.
Aelbart Warnninck versoeckt als vooren copie ende overmits daer vacantie is geweest ende
ock sijn sieckte heeft niet eerder copie kunnen versoecken
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Ex adv: verblijft bij sijn voorighe proclama.
Compareert Willem Hallerdijck segt van een verkoft ende gelevert peerdt aen Aelbart
Warnninck ten achteren te weesen de soma: van hondert gulden, in der goedigheijt geen
betalinge
919-0008
6 verso
kunnen erlanghen, is genootsaeckt geworden voorno: Aelbart op huiden te doen voorbaeden,
concludeert dat gedaeghde sal worden gecondemneert de geeijschte hondert gulden una cum
interesse à tempore mora op te leggen ende te voldoen, aftreckende nochtans alle
bewijsselicke betalinghe met protest van costen.
Aelbart Warnninck versoeckt copie.
Doctor Daniel van Dam als volmach: van Willemken Wissinck versoeckt peindunghe op de
gereede goederen van Carel Luesinck om te hebben voldoeninghe van 200 gl ses en twintigh
gulden 16 stu: uijt kraght van taxatie sijn principalinne geadiudiceert, versoeckt hijer van
insinuatie.
Op den 16 Junij 1659
Relatiert den gerichts dienaer dese versochte peindonghe Carel Luesinck geinsinueert te
hebben.
7 recto
Compareert Wolter ten Oldenboom ende leide over volgens citatie waer van het relaes bij
desen bedingende tegens Jan Garritsen eijsch in cas van injurie cum annexis documentis
sub A: et B: concluderende wie daer bij met versoeck den tijdt van vier daeghen ad
mundandum stellende te burgh pro litium expensis sijn huis ende hoff, voorts alle sijne
gereede ende ongereede goederen onder desen E. Gerichte gelegen met versoeck dat bij den
gedaeghde gelickvals ingevolgh landtrecht de judicio sisti et judicatum solvi behoorlick
burghe moghe worden gestelt, bij non comparitie dinght compa: in contumatiam ten profijte
landtrechtens met versoeck van proclama onder express protest van costen.
Erscheenen Jan Gerritsen seght bewijss te sullen bij brenghen in den tijdt van 14 daeghen dat
hij geen woordt heeft geholden
919-0009
7 verso
Compareert Willem van Zelst ende versoeckt van Willem Slichtkemminck dat hij magh in
brengen soodane contschappen als waerop hij sich tegens des compas: aenspraeck heeft
beroepen, bij ontstentenisse van sulcx accuseert des selfs contumacie versoeckende proclama
sin secus, versochte daer van copie om tegens den naesten te doen naer behooren.
Op den 29 Junij 1659
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Lambart ten Bussche ende Jan Lenselinck.
Wolter ten Oldenboom, geassisteert met zijn Advocaet Doctor Harmannus Schut inhereert
sijne aenspraeck cum annexis
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8 recto
laetstleeden gerightsdagh tegens Jan Gerritsen in causa injuriarum geexhibeert mitsgaeders
het bedingh van contumacie ende burghstellinghe ter deser zijde geoffereert ende op huiden
pro litium expensis reelick gepresteert, versoeckende dien volgens dat den gedaeghde volgens
landtrecht mede sall hebben te stellen sufficiante burghe de judicio sisti it judicatum solvi
onder protest van costen.
Wolter ten Oldenboom heeft bij hanttastinghe verbonden sijn parsoon ende goederen onder
desen ampte geleeghen als voor desen geoffereert.
Ex adv: Jan Garritsen seght gesien te hebben dese borghstellinghe, vindt noodigh de selve
eerst te examineeren ofte ock sufficiant genogh is, het welcke soo bevonden sijnde sal ten
naeste burghestellen na behooren.
919-0010
8 verso
Ex adv: seidt tegens dese dictaet nergens toe als tot oppentholt is streckende, alsoo desen E.
gerichte notoir de selve burghstellinghe pro litium expensis meer als sufficiant te sijn, afwaght
voor als noch behoorlicke borghstelling voort gewijsde, als mede het inbrenghen volghens
aenneminghe lest leeden gerightsdaghs contra bewijss, dat hij compa: geen woordt soude
hebben geholden, bij ontstentenisse bedinght incontumaciam tot versoeck van dien,
protesterende inmiddels wel expresselick van de injurie desen aengaende hem daer door
aengedaen, waerom deselve ock ad animum revocerende om sich almede suc loco et tempore
na exigentie van saecke na behooren des weeghen te revenseeren de super in optima forma
juris al noch protesterende als mede wegens de costen van dien.
9 recto
Ex adv: seght op dat desen onbesonnen aenlegger niet moghte meijnen dat desen verwe: dese
frivole saecke soeckt op te holden, soo stelt hij pro judicio sisti et judicatum solvi sijn parsoon
ende goederen in specie sijn behuisinghe onder desen Richterampte staende, dat desen
aenlegger voorgeeft als solde den verwee: Jan Garritsen volgens sijn beloften lest leeden
gerightsdagh gedaen te handelen is abuis en tegens notoiren landtreght, alderwiel des
aenleggers aenspraeck is bekleedt met twee documenten ende daerom den verwe:
competierende den tijdt van ses weecken, de belofte is niet alderwijel soodanighe torni juris
quam facti ignorantia excusiert noghtans om sich niet op te holden, soo is’t dat hij is
overleggende seecker contract geteikent met Nu: 1, met seecker attestatie van Willem
Spidtholt geteikent met Nu: 2, seggende voorts dat de praetense
919-0011
9 verso
injuri niet anders heeft gemeijnt als dat desen aenlegger volgens bijgaende contract sub Nu: 1,
sijn woordt niet heeft geholden versoeckt daerom dat hij van des aenleggers conclusie kost
ende schaedelooss moghe worden geabsolveert, versoeckende mede hijer van door assumptie
van onphartidighe reghtsgeleerden moghe worden gedecideert, protesteert wel expresselick
van costen.
Jan Garritsen heeft sijn parsoon ende goederen tot burghe verbonden in desen ampte
geleeghen om het gewijsde te voldoen.
Ex adv: onder protest als vooren et salvis de jure salvendis versochte van’t ingeleght copiam.
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Wolter ten Oldenboom gesien hebbende de insolentie van Jan Garritsen obstinatelick
verweigerende sijne verschuldighde jura te betaelen, daer beneffens sijn overleide stucken
voor den E. Richter her te neemen ende daer mede wegh te loopen uijt dese E. Gerichte, waer
door compa: vernadeelt ende sijn saecke terugge gestelt wordt, will compa: deswegen in
optima forma juris soo van costen als andersins des weeghen te hooghsten hebben
geprotesteert.
10 recto
Op den 29 Junij 1659
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Hendrick Coops ende Wanner Garritsen
Erscheenen Willem Egginck ende heeft in der bester ende bestendighster forme wijse ende
manniere rechtens geconstitueert ende volmaghtigh gemaeckt gelick hij constitueert en
volmaghtigt kraght deses den eerundtfesten hooghgeleerden Johannes Schimmelpenninck, der
beider rechten Doctor om constituanten saecke in alles generaliter, in specie uijt kraght van
obligatie tegens meijster Jacob Grevenbroeck voor den E. Gerichte tot Doetinchem te
voortreden ende te bespreecken, opdat constitua: tot sijn betalinghe moghe geraecken,
gevende compa: geconstitueerde in desen volle maght alles te doen ende te laeten geschieden,
soo speciael als generael, gelick als constituant, selver præsent sijnde, solde kunnen ende
behooren te doen, gelovende alles voor vast ende van weerden te holden, wat van geconsti: in
desen sal gedaen ende voorgenoomen worden, alles cost ende schaedeloos onder verbandt van
sijn parsoon ende goederen
Sond: Arglt
919-0012

10 verso
Op den 1 Julij 1659
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Lambart ten Bussche ende Jan Lenselinck
Erscheenen Hendrick Berentsen ende Beeltien Reusinck sijn huisfrou, sij Beeltien haren man
de mombarschap verlaeten hebbende, heeft wederom tot haren mombar in deesen gecooren
meijster: Hendrick Coops die haer met reghte toegelaeten is, te kennen gevende hoe dat sij
eheluiden uijt seeckere reedenen en consideratie den een den anderen reciproque
betuightighen gelick sij doen in kraght deses in alle haer luider gereede ende ongereede
goederen geene uijtgesondert ende dit in kraght van hijlicx voorwaerden, der gestalte dat den
langhtsleevenden deselve
11 recto
toghtsche wijse sal genieten ende gebruicken, ende dat na doode van den langtsleevenden het
overighe ten weeder zijden sal deilbaer sijn, uijt welcken overschot sij comparanten ende
eheluiden sijn willende ende begeerende, soo haer Godt de Heer uijt deser weerelt moghte
kommen te haelen, dat het soontien Garrit genoempt, overmits het nogh klein ende
handtreikinghe van doen heeft, vooruijt sal genieten ende trecken, 25 Daeldr: edogh tot sijne
mondighe jaeren gekoomen sijnde ende sijn kost kunnende gewinnen dese 25 Daeld: niet sal
moghen vorderen ofte eijschen, maer als dan sullen deilbaer sijn ende blieven, begerende
comparanten dat dit van haerder beidersijdts vinden ende erfgenaemen alsoo achtervolght
ende naegeleeft sal worden, bij poene van die geene soo dit niet wilden gehoorsamen van hare
ofte sijne erfvenisse ende successie sal versteecken sijn ende blieven, dit alsoo der
comparanten uijterste will ende meinonghe sijnde, begeeren dat dit alsoo moghe
geprothocolleert worden.
Sond: Arglt
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919-0013

11 verso
Op den 12. 8bris 1659
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Hendrick Zeevalckinck ende Lambart ten Bussche
Doctor Post als volmachtigher van Willem Hallerdijck cum suis staedt en afwaght van
Aelbart Besselinck op sijn overgegeven aenspraeck over het houwen van seeckeren boom, bij
aenspraeck geexprimiert, behoorlicke handelunghe sin secus, accuseert des selfs contumacie
tot allsulcken proffidt als landtregtens.

Hendrick Tenghberghen als volmach: van Aelbart Warnninck overleevert sijn antwoordt cum
annexo sub Num: 1 met versoeck dat de selve ad mundandum een dagh off aghte wederom
magh bij sich beholden.
12 recto
Ex adv: off wel pars advers tijdts genogh heeft gehad om sijn noodtdruft verveerdight in te
leveren, staedt niet te min toe den versochten tijdt van 8. daeghen idtque peremtorie ende
versoeckt dien volgens copie en tijdt, versoeckende inmiddels pro litium expensis et judicat
solvi gelick compa: Willem Hallerdijck, Jan Roosegaerde, Jurrien Abbinck ende Stoffell
Wassinck pro litium expensis hare parsoonen ende goederen verbindende sufficiante cautie.
Aelbart Warnninck stelt voort gewijssde sijn parsoon ende goederen in desen Richterampte
geleghen tot burghe.
Doctor Schimmelpenninck in qualiteit als volmach: van Willem van Zelst vermoghens
volmaght in desen E. Gerichte geexhibiert, welcke volmaght in desen versocht wordt retenta
copia autentiqua, alsoo den compa: de selvighe op meer plaetsen van nooden heeft hem
moghte worden wederom ten handen gestelt, stondt
919-0014
12 verso
en affwachten van Willem Slichtkemminck behoorlicke handelunghe, bij ontstentenisse van
sulcx accuseert des selfs contumacie tot alsulcken proffidt als landtrechtens bij non comparitie
versocht des selfs proclama, stelde voorts den compa: pro litium expensis et non conveniendo
alibi te burghe Jan Lenselinck, all hijer onder desen Richterampte woonaghtigh, welcke Jan
Lenselinck bij desen met handttastinghe heeft aengenomen.
Ex adv: Willem Slichtkemminck seidt off well Doctor Schimmelpenninck volgens overleide
volmaght niet gequalificeert als sijnde speciael gestelde volmaghtighen van’t erfhuis van
zalighe Hartger van Zelst, ende dien volgens contumacie konde erholden ende refugie van
costen versocht worden, nochtans om sich niet op te holden stelde voort gewijsde sijn parsoon
ende goederen tot burghe, quo prævio seidt wie dat gebreck aen sijn arm
13 recto
gekregen hebbende den impetrant versoghte om hem daer van te cureeren, des weegen met
hem ingegaen een seecker accoordt ende voor de selve kuere belooft te hebben 13 Rickxdael:
edogh onder expresse conditie ende voorwaerden dat den impetra: hem den arm weder friss
ende gesond gelick te vooren soude geneesen, ‘t welck den impetra: ock stipulatu manu
aenbelaeft gelick als breeder bij neffens gaende contschappen Sub A. ter sien, ende dan den
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impetrant den gedaeghde versuimpt, ja 7, 8 en 9 weecken laeten liggen sonder eens na hem
om te sien, sulcx dat daer voor compa: sijn arm lam ende stiff geworden, soodanigh dat hij
nauwelickx een stocksken daer mede kan opbeuren, ende sijn leven lanck geen hoope van
beterschap te bekoomen ‘t welck alles door nalatigheijt des impetrants veroorsaeckt,
dierectelick tegens sijn beloften strijdigh, ende in reghten kennelick dat wanneer ijmandt ijdts
belooft te effectueeren het selvighe eerst ende voorall moet nakoomen bevoorens hij volgens
919-0015
13 verso
contract eenighsins kan prætendeeren, soo kompt den impetra: alhijer reghtmatigh te obstieren
de exceptie non ad inpleti contractu tot admissie van de selve bij desen neffens kost ende
schaedeloose absolutie van dese instantie contenderende.
Ex adv: seght groot abuis te sijn dat dese overgeleverde volmaght alleen speciael soude sijn
ende dat dien volgens desen compa: met de selvige niet soude kunnen bestaen dewijel de
selve neffens alle actien ende verschillen concernerende het erfhuis van zalighe Hartger van
Zelst in heeft harer actien in particulier dogh desen voorbij gaende ende tot speciael debadt
van wederzijdts komende, soo wordt geseidt dat desen verweerder niet kan ontgaen het
betaelen van de 13. geaccordeerde Rickxdal: door dien het accident aen desen verweerders
arm is verandert in een heel ander nateuir ende geworden een continueele lopende fistel ende
in reghten kennelick dat
14 recto
in sulcken gevall de Medicijn niet geholden is voor het selve aenbesteedt solaris den pacient
te kuereren gelick sulcx in terminis heeft Tiraqa: ad L; si onquam codi: de revocandis donati:
veb: susceperit libros et Barth: in L: Mart: de ff: Loc: waer uijt klaerlick te ersien hoe
ongefondeert ende tegen reeden desen verw: den impet: sijne trouwe diensten soeckt te
betaelen, daer dogh desen impetra: den geheelen winter sich niet heeft ontsien door hagel,
snee ende onweder desen verw: sijnde een uergaens van des impt: wooninghe bij te loopen,
het kompt voorts seer absurt dat desen verw: wolde voorwenden als hadde desen impetra:
sijnen arm versuimpt mits hij solde 7, 8 à 9 weecken hebben uijtgebleven, dewijel het selve
directelick tegen de whaerheijt is striedende, alleen is dat in den jare 1656 het waeter desen
inpet: hebbe een tijdtlanck verhindert soo dat verw: self konde dencken hoe onmogelick
sonder schip die dogh doeterttijdt
919-0016
14 verso
te Doetinchem niet waren te bekoomen, hij den verw: konde bij koomen, daerom lichtelick
desen verw: in dien soo hooghnoodigh self den imp: hadde behooren te convenieren soo dat
almede dese casus fortuitus den impe: niet kan excuseeren van het betaelen dese voor
verhaelde 13. Rickxdal: dat verw: sich moghte inmagineren als hadde desen imp: in dien dit
voorverhaelde accoordt niet waer opgeright soo veel aen desen pacient niet hadde verdient,
waermede abuis want soo des selfs verdiensten na merijdt solde gestelt worden, het solde sich
bevinden dat desen verw: met de veraccordierde 13. Rickxdal: langhe niet soude kunnen
dijcken, daer om al noch om in dese niet te langh te sijn wordt versocht dat de toekompstighe
heeren Referenten desen gelieven in aght te neemen ende dien volghens neffens dit
E. Gerichte desen ondanckbaren verw: condemneren om aen den imp: de geaccordierde
salvis
13. Rixdal: met de costen te betaelen offte contendeert
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15 recto
Ex adv: petit copiam om ten naesten sijn noodtdruft bij dupliqe nader in te brengen onder
protest van kosten.
Willem Hallerdijck inhærerende sijne gedaene aenspraeck tegens Aelbart Warnninck staedt
en afwaght van de selve behoorlicke handelunghe, daer van copie ende tijdt bedinghende.
Ex adv: seidt de 100. gl in questie op interesse gelaeten te sijn ende op pincxteren eerst is
verschienende, waer op den impet: ock tegenwoordigh in judicio bekent twe jaren handtgelt
ontfangen te hebben, praesenterende tegens den verschiendagh toekoomende Pincxteren,
edogh ten overvloet met het halve jaer tegens toekomende Kersmis met den interesse te
voldoen, soo dat den imp: hijer kompt te obstienen de exeptie praematuri, welcke in desen
plaets moet grijpen ter versoeck den gedaeghden de selve soma: ter behoorlicker tijdt niet is
opgeseidt, contendeert oversulcx tot admissie van de selve exeptie onder protest van costen.
919-0017
15 verso
Ex adv: Willem Hallerdijck ontkent wel expresselick de geeijschte 100. gl den verw: op
interesse ingelaeten te hebben, sall ock noijt het selve beweesen worden dan heeft imp: op
versoeck des verw: hem de geseijde hondert gl: onder belofte dat hij hem daervoor soude te
willen weesen, edogh sonder ordinaris interesse ingelaeten, alsoo dat hij daer voor ten allen
tijden heeft moghen spreecken qua praevio, versoeckt van tegendeels andtwoordt exceptioneel
copie ende tijdt alles onder protest van costen.
Ex adv: protesteert van wijdere costen alsoo den impetra: met de præsentatie van gedaeghde
tegens Kersmis toe koomende cum interesse te betaelen is te vreeden, afwaghtende daer op
alnoch ten overvloet tot voorkoomen van wijde kosten des impetra: ronde verclaringhe.
Ex adv: negiert wel rondelick t’geene bij tegendeel is gerecesseert, sullende na erlanghte
copie voorneemen als na rechten behoort.
16 recto
Wolter ten Oldenboom inhærerende sijne aenspraeck cum annexis tegens Jan Garritsen, leide
over tot nadere elucidatie ende straffe wederdeels voorgeven documentum sub C:
afwaghtende alnoch jegendeels inbrenghen ende behoorlicke handelunghe van antwoordt, bij
ontstenteniss bedinght in contumaciam ten proffidt als landreghtens bij handelunghe, bedinght
copiam soo wel van dese als voorighe, protesterende wel expresselick wegens de
moetwilligheijt overlast ende dreigementen op gisteren bij den injuriant publickelick
gepasseert, te weeten dat den geinjurieerden gewelt soude sijn aengedaen ten sij bij andere
nabeuren den injuriant een gavel was afgenoomen welcke tot een lijckteiken in des
geinjurieerdens huis als noch is staende, met oodtmoedigh bidt dat den E. Richter ex officio
den injuriant gelieve te lasten den geinjurieerden ongemolestiert te laeten ende van dier
gelicken sich te ontholden, ende om dat de geinjurieerden
919-0018
16 verso
des heeren straeten vrij ende lijber moghe gebruicken als mede in sijn huis onbeschadigt
blieven, soo contendeert comparant dat den geinjurieerde sal worden belast borghe te stellen
de non offendendo onder protest van costen.
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Ex adv: versocht uijtstel ten naesten overmits Jan Garritsen van weeghen sijn onpasselickheijt
niet kunde præsent sijn.
Ex adv: persitit onder protest van kosten ende opentholt.
Erscheenen Claes Voets ende belooft aen Jan Mullers weegens het weeve getou soo bij hem
door den brandt verongeluckt ende van Jan geleendt hadde, te betaelen de soma: van
12. gl. 10. stu: welcke soma: hij belooft te voldoen op aenstaenden Kersmis deses jaers 1659.
Ock belooft gemelte Claes aen Jan voorno: te betaelen 7. gl. 10 st: soo hem sijn restende van
verdiendt loon welcke geseide 7-10- hij belooft ontfeilbaer te betaelen in den tijdt van
14 daeghen onder poene van datelicke ende parate executie, heeft sulcx in desen E. Gerighte
met handttastighe aen belooft.
Sond: Arglt.
17 recto
Op den 5. 9bris 1659
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Hendrick Coops ende Jan Lenselinck.
Compareerden Harmen Obbekinck, Willem Obbekinck, Wessel Geurdinck voor haer selven,
ende Derrick Sijbelinck als oom ende mombar van de nagelaten kinderen van zalighe Seuwert
Essinck ende hebben in der bester ende bestendichster forme wijse ende manniere reghtens
geconstitueert ende volmaghtigh gemaeckt gelick sij luiden constitueren ende volmaghtighen
kraght deses den eerundtfesten hooggl: Doctor Harmannus Schut ende Aelbart Warnninck om
in haer luiden naem ende van harent weghen voor den Gerighte van Zelhem te bespreecken
Willem Hallerdijck, wegens seeckere op kompsten ende genooten vrughten van een haefken
ende seecker stucke in den hoff met noch eenigh hooijlandt, soo hij eenighe Jaren genooten
heeft, in Hallerdijck geleeghen, gevende compa: in desen geconstitueerden volkoomen maght
ende gewalt alles in desen te doen ende laeten geschieden, gelick als off constituanten præsent
sijnde eenighsins solden konnen of te moghen doen
Sond: Arglt
De kosten soo hijer sullen kommen te gaen wegens procedure sullen bij Aelbart Warnninck
voldaen worden.
919-0019

17 verso
Op den 9. 9bris 1659
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Lambart ten Bussche ende Derrick Hummelink.
Compareert Doctor Daniel van Dam als volmach: van Willem Hallerdijck neempt vooreerst
pro confesso aen dat tegenparthije heeft moeten gestendighen het gelibelleerde peerdt voor de
soma: van 100. gl gekoft te hebben, overgeeft dien volgens recessum in scriptis met versoeck
dat de prothocollaijre ende ingediende recessen aen onparthijdighe moghe afgesonden worden
om daer in reght te doen na behooren, ende alsoo parthije advers præsenteert de geeijschte
100. gl cum interesse tegens toekoomende Kersmis te voldoen, soo wordt aen deser zijde
sulckes geacceptiert pro confesso met onderdanigh versoeck dat op de kosten deser die
parthije advers niet an wil voldoen na rechten ende behooren magh worden geledt.

18 recto
Ex adv: Hendrick Tenghberghen als volmachtigher van Aelbart Warnninck aengehoort
hebbende het gerecesseerde van Doctor Daniel van Dam, waer in vernoomen als dat hij
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volmach: soude sijn van Willem Hallerdijck, versoeckende der halven vertoninge van de
selve qualificatie de welcke alhijer behoort ingebraght te worden, ende alsoo parthije selfs
præsent is gekoomen der halven tegenwoordigh geen qualificatie van nooden is, versoeckt
van het overgegevene recess copiam met express protest van costen.
Doctor Schimmelpenninck in qualiteit als volmachtigher van Willem van Zelst staedt en
afwaght van Willem Slichtkemminck behoorlijcke handelunghe, bij ontstentenisse van dien
accuseert des selfs contumacie tot allsulcken proffidt als landtreghtens met versoeck van
proclama.
Willem Slichtkemminck leidt over tegens Willem van Zelst recessum inscriptis loco duplice
naeckt ende bloot waermede volgens landtreghten Til 5. Art 9. dese saecke gesloten moet sijn
ende blieven, alsoo geen hoope van
919-0020
18 verso
destandt in desen ofte vrindelicke accommodatie, versochte een dagh van collatie ende reght
bij onpartijdighe hijer over onder protest van costen.
Ex adv: versocht van’t ingekoomene visi.
Ex adv: hem geen visi toestaen als soo tegen landtreghte persistit.
Ex adv: seght aldewijel tegen parthije den compa: in desen geen visi toestaedt wil
toekompstighe heeren Reverenten hebben gebeden de contschappen te deeghe te examineeren,
principaelick daer des compa: principalen niet absoluitelick dan alleen suvante deo desen
verw: wolde cureeren, mede dat desen verw: van den eenen Cerurgijn tot den anderen is
geloopen, gelick bij eede niet sal durfven ontkent worden, t’welck voorgegaen sijnde
versochte mede collatie ende descriptie van acten, ock een dagh van dien mede nominatie van
een onparthijdigh ordeldraeger onder protest van costen.
19 recto
Ex adv: ontkennende van den eenen Cerurgijn tot den anderen geloopen te sijn, persistit.
Ex adv: versochte dat Slichtkemminck bij eede sal beholden bij geen andere Cerurgijns
geweest te sijn, ende dat voorgegaen sijnde versochte als booven.
Ex adv: acceptiert den eedt ende versoeckt als vooren.
Decretum
In desen wordt den dagh van collatie gestelt als huiden over 14 daeghen.
Wolter ten Oldenboom inhærerende tegens Jan Garritsen sijne voorighe aenspraeck cum
annexis neffens daer op gevolghde nader bewijs klaght ende bedingh, afwaght van de selve
behoorlicke inbrengen van defensie, te meer laestleeden gerightsdagh door exkuis van
swackheijt van des selfs huisfrou voorgewendt de saecke ni sursance gebleeven, bij
ontstenteniss bedinght compa: in contumacie tot alsulcken proffidt als landtreghtens met
versoeck van proclama onder protest van costen.
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919-0021
19 verso
Ex adv: Jan Garritsen seght alsoo huiden een maendt van parthije advers met bewijss is
gehouden, hem noch te kommen tijdt van 14. daeghen volgens landtreghte Til: 5 Art: 9,
wil derhalven express hebben geprotesteert van dese noodeloose kosten.
Ex adv: seijdt ante ferias den 15. Junij albereijdts van aenspraeck ende bewijss gedient sijnde,
wel whaer dat huiden een maendt ten overvloet nader in gebraght dogh volgens prothocolle
noijt daer tegens gehandelt ende bij parthij adv: aengenoomen ten naesten sijnde huiden sijn
noodtdruft in te brenghen, desselfs contumacie tereghte wordt geaccusiert, persistit onder
protest van costen.
Ex adv: will sich van het laeste ingekommen hebben gereferiert ten prothocolle, ende wat
aengaedt dat Jan Garritsen soude hebben aengenoomen, ten naesten te handelen het selve kan
hem in’t minste niet præjudiceren,
20 recto
alsoo hij selven noch ock ijmant uijt sijne naeme gequalificiert ni judicio is præsent geweest
en dat alleen dat des selfs huisfrou alhijer hebbe gereferiert dat haer man onpasselick was
ende heeft de selve ock niet tot præjudici hijer ni judicio kunnen doen, verblieft bij sijn
voorighe.
Ex adv: seijdt laestleeden gerightsdagh van ijegendeel onpasselickheijt ende uijtstell bij
Doctor Schimmelpenninck als des selfs bediende ende huiden weder præsent ten prothocolle
gedictiert te sijn, waer op compa: om sich niet op te holden gepasetenteert afwaghtende op
huiden als vooren.
Ex adv: segt Doctor Schimmelpenninck het voorighe recess gedictiert op den 12. 8bris
aengaende het uijtstell wel hijer met een woordt off twee hebben gereferiert, dogh dat de selve
als doen van Jan Garritsen in’t minste niet was gequalificeert, noch ock door des selfs
huisfrouw konde gequalificeert worden, ock dat het woortien ten naesten alhijer niet kan
verstaen worden ten naesten gerighte, maer ten naesten dat is ten naesten als parthije
919-0022
20 verso
te handelen schuldigh is ende alsoo voor als noch t’niet tot præjudicie van parthije kan
genoomen worden.
Ex adv: acceptiert wederdeels confessie van inqualificatie waer door volgens landtreght
contumacie persisteert als vooren.
Ex adv: segt heel absurt te koomen dat parth: adv: wil dringhen op de inqualificatie van
compa: Advocaet van laest leeden gerightsdagh, nademael het dictamen aldoen van parthij
advers aengenoomen ende offschoon doen niet whaer gerecesseert, soo hadde dogh parthij
adv: in contumaciam niet kunnen dinghen, overmits noch geen ses weecken als hem na
landtreghte competiert waeren vervlooten, ergo persitit.
Doctor Dam als volmach: van Willemken Wissinck versoeckt aenherunghe aen de gereede
goederen van Carel Luesinck, daer van insinuatie ende relatie van prothocolle.
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Op den 14. 9bis 1659
Relatiert Jan Lenselinck als geswooren gerightsdienaer dese versochte aenherunghe Carel
Luesinck te hebben geinsinueert.
21 recto
Op den 23. 9bris 1659
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Lambart ten Bussche ende Jan Lenselinck
Compareert Hendrick Tenghberghen als volmag: van Aelbart Warnninck staedt en afwacht
van Willem Hallerdijck cum consortibus behoorlicke handelunghe, bij ontstentenisse van dien
accuseert contumaciam met versoeck van proclama.
Compareert Willem Hallerdijck voor sich ende sijn consorten ende exhibiert sijn replicqe cum
annexis documentis tegens Aelbart Warnninck daer bij bedingende de contschap
919-0023
21 verso
van Stoffel Wassinck als ock de relatie van Jan Lenselinck van dat hij aen Aelbart Warnninck
de pacht van den Bultcamp heeft opgeseght. Item dat hij aen gemelt: Aelbart verbodt heeft
gedaen van den boom aen den Bultcamp staende niet te houwen die daerop tot antwoordt
gegeven hij wilde hem houwen op sijn recht.
Salvis
Ex adv: aengesien hebbende het ingediende van Willem Hallerdijck voor sich selfs ende
Stoffel Wassinck, doch alsoo de saecke vier aenleggers is aengaende ende sij comparanten
geen volmacht van die twee andere parsoonen te weeten Jurrien Abbinck ende Jan
Roosegaerde kunnen bij brenghen, verblijft der halven bij sijne voorighe versochte proclama
op Jurrien Abbinck ende Jan Roosegaerde.
Waer op is erscheenen Hendrick Coops als volmach: van Willem Hallerdijck met sijn
consorten ende het selve proclama gesteuntet.
22 recto
Ex adv: versoeckt copie.
Compareert Willem Hallerdijck ende versoeckt handelunghe van Aelbart Warnninck wegens
versoghte betalinghe van een peerdt, in cas van geen handelunghe versoeckt proclama naer
voorgaende bedingh van contumacie, ende dat bij missive de acten aen onparthijdighe moghe
afgesonden worden. In vall van handelunghe sall ten naesten hijer inne voorneemen naer
voorgaende visie en soo noodigh copie.
Salvis.
Ex adv: seidt hoe dat partije advers laestleeden gerichtsdagh heeft inbedonghen seecker relatie
van Jan Lenselinck, ende alsoo van de schrifteure copie bekoomen hebbende dogh geen
relatie bij gevonden het welck als een document daer toe was dienende, der halven niet
geholden te sijn volgens landtrechten desen gerightsdagh te handelen, maer den tijdt van ses
weecken moet verbeidt worden, ende alsoo
919-0024
22 verso
de relatie bij den prothocolle noch niet wordt bevonden ende der halven het process wordt
opgeholden dinght der halven tot rejectie van’t selve.
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Wolter ten Oldenboom staedt en afwaght van Jan Garritsen na dat hij tegenwoordigh ses
weecken heeft gehadt behoorlijcke handelunghe, bij ontstentenisse van dien accuseert
contumaciam edogh alsoo de bediende van parthije advers voorgeeft niet gereedt met de
schrifteur te sijn sal toe laeten dat de selve sijn noodtdruft in tijdt van 8. daeghen magh bij
brenghen ende dat peremptoir.
Waer op erscheenen de bediende van Jan Garritsen ende versochte eerst van het ingekoomene
van wederdeel copie ende versoghte dat den E. Gerichte de vergunde 8. daeghen moghe
prolungeeren op 14. daeghen beloovende als dan sonder eenigh dijlaej te handelen.
23 recto
Op den 7. 10bris 1659
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsluiden den wel eed. gebooren Jonckr: Felicx Frederick Rauber
ende Lambart ten Bussche.
Wolter ten Oldenboom in hærerende tegens Jan Garritsen sijn overgeleghte claghte ende
aenspraeck cum annexis mits gaeders daer op nader ingebraghte bewijs ende sijn
meenighvoldighe bedinghen van contumaci, dinght compa: overmits bij manquement van
inbrenghen van beter reght tot versteck en dat de saecke voorgeslooten aengenoomen om bij
onparthijdighe daer over erkent te worden na behooren, tot dien eijnde een dagh van collatie
ende abligatie versoeckende onder protest van costen.
919-0025
23 verso
Ex adv: Jan Garritsen seght dat Wolter ten Oldenboom in desen noijt eenighe contumaci tegen
den compa: hebbe erholden, exhibiert voorts sijn beide documenten sub N. 1. et. 2. soo den 29.
Junij volgens prothocoll waeren geexhibiert ende leghte voorts tegens Wolter ten Oldenboom
over sijn antwoordt exceptioneel ende ten principaelen daer bij inbedinghende seecker docu:
sub lit: A: ende versoekt drie daeghen ad mundandum aldewijel des selfs bediende om
nootwendige afferes niet eerder heeft kunnen veerdigh weesen ende mede om dat noch voor
twee daeghen een dagh was beroempt om desen in der minne bij te leggen, daer om in desen
voor den tijdt van die twee daeghen niet is gehandelt geworden.
24 recto
Ex adv: seidt onvermindert sijn erholde contumaci ende versoeck van collatie, het heel
vreempt kompt dat parthij ad: bij exhibietie overleidt sijne documenten, voorgevende den
29. Junij deses overleidt te sijn, even off compa: daer op niet geantwoordt noghtans bij
tegendeel gehandelt soude sijn; sijnde notoir dat de selve documenten als doen off het
inbrenghen van dien bij den Officier niet aengenoomen bij manquement van betalinghe der
jura ende selfs bij ijegendeel weder ingetrocken, blievende hijer mede het bedingh van compa:
weegens sijne erholdene contumaci vast alsoo in rechten kennelick qui non agit vel non uit
debet ter gelijck te achten, belanghende dat parthij adv: wegens het accoort vermelt soude
willen sustineeren de oorsaecke te sijn waerom hij niet soude hebben sijn kunnen bereidt om
op huiden te houden
919-0026
24 verso
ende dat hem dien volgens soude toegelaeten moeten worden tijdt van mundeeren ende
inbedinghen van documenten, soo is notoijr landtreghtens dat alle tarmijnen sijn peremptoir
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ende dat bij manquement van handelinghe de costen gerefondiert, voor en alteer
weederparthije kan gehoort worden, te meer van gerightsdagh tot gerightsdagh, specialick van
den 29. Junij de handelunghe geoffereert en oversulx bij een halff jaer geleeden bereidt hadde
behooren te weesen, dinght oversulx compa: tot rejextie ende versoeck van in bedonghen
documenten, niet kunnende gestaedighen de versochte mundatie om reedenen als booven, dan
moet de selve onder desen E. Gerighte verblieven, te meer de selve gelijck uijt de saecken
selver is blieckende geen antwoordt dan reeplicqe exceptioneel, dogh onvermindert
25 recto
voor verhaelde versochte compa: copiam van het ingekoomene cum annexis des verweerd:,
onder protest als vooren.
Ex adv: Jan Garritsen seght niet een woordt tegen het getuetel van tegendeel, dat de beide
geexhibierde documenten sub: N 1. et , 2. op den 29 Junij van den Righter alhijer in judicio
sijn geacceptiert ende is het exhibitum daer op gestelt daer om niet tot rejextie van de selve
niet kan gedonghen worden, dat hij droompt van eenighe rechtmatige erholdene contumaci sal
exprioribus actis niet kunnen bespuert worden, de drie daeghen versocht ad mundandum
behooren den compa: niet geweighert te worden de wijel de selve looft na expiratie van die ad
manus judicis het geexhibierde te restitueeren, dat volgens voorgeeven van wederzijdts het
geexhibierde
919-0027
25 verso
niet soude sijn antwoordt van replicqe exceptioneel is abuis, aldewijl parthij adv: noijt anders
dan op antwoordt gedronghen heeft, verblijft daerom all noch bij sijn versoeck van drie
daeghen om te mundeeren ende bedinght mede all noch in desen het geseide docu: sub A:
protesteerende van costen.
Ex adv: persistit, ende protesteert all soo den verweerd: langh genogh tijdt gehadt, bij aldien
die overgeleide ende vermeijnde antwoordt weder worde ingetrocken ad mundandum als
striedende tegens landtrecht en practiqe.
Ex adv: verwacht hijerover decretum judicij de wiel het selve notoijr is dat de een d’ander
parthije sulcx versocht sijnde noijt kompt te verweigeren
Ex adv: persisteert ende versoeckt maeintenu landtrechtens.
26 recto
Ex adv: seijdt noijt uijt het landtrecht sall daer gedaen worden dat niet eenighe tijdt om te
mundieren, wanneer niet het selvighe geschiet met lecij van parthij kan geweighert worden
versoeckt daerom als voorens.
Ex adv: seidt dat volgens landtreght Till: 5. Art: 7. et 8. geholden op des aenleggers
aenspraeck te antwoorden, welcke tarmijn peremtoijr geen dilaij noch mundici off uijtstell
daer tegens kan worden verstaen, persisteert oversulcx bij sijn voorighe.
Ex adv: seidt dat den gealligeerden 7. en 8. § van het Landtreght Till 5. niet kunnen verstaen
worden van dit subject dan is alleen dat de selvighe hebben forma peremptorialem om te
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procedeeren maer niet dat de selvighe solden seggen dat niet ijmant eenighe tijdt tot mundaci
als door
919-0028
26 verso
nootwendigheijt verhindert niet eender te kunnen veerdigh sijn soude moghen genieten.
Ex adv: acceptat het geallegeerde landtrecht forme van procedeur te sijn t’welck niet
kunnende voorbij gegaen worden buiten consent van parthij afwachtende gelijckvalts.
Decretum
Overmits parthijen allegieren den 7. en 8. Artic landtrechtens Till: 5. het gerighte vindende
sich hijer in beswaert stelt het selve tot desicij van onparthijdighe reghtsgeleerden om over dit
incident te doen na behooren en rechtens.
Wolter ten Oldenboom versoeckt een dagh van collatie ende abligati der acten in gevolgh
decreet onder expres protest van costen.
27 recto
Jan Garritsen seijdt dat dit decreet niet confermeert de gansche saecke maer alleenigh is
gegaen over de drie daeghen, versocht om te mondieren des selfs ingekoomene schriftuer, ock
is het dat parthij adv: selfs in sijn voorighe gerecesseerde heeft versocht copiam, soo dat de
selvighe van de eene informaliteit valt op de andere, wil daer om wel [expresselick] hebben
geprotesteert van alle dese noodeloose kosten
Ex adv: seidt dewiel bij decreet geranvoieert aen onparthijdighe rechtsgeleerden ende alsoo
daer in niet gedecidiert, kan de collatie van acte niet worden verwigert, afwacht de selve ende
een nominatie van een dagh, bij verweigerungh sal genootsaeckt sijn over op entholt of
denigatie justitin te claeghen daer het behooren sal, onder protest als vooren.
919-0029
27 verso
Ex adv: segt dat dit gegevene decreet niet wieders en kan doen dan alleen off de drie daeghen
den compa: sullen toegestaen worden om te mundeeren offe niet, verwacht daer van selfs van
desen E. Gerichte explicatie, ock is het ummers tegens notoijren landtrechtens Til 5. Arti: 8.
et 9. dat een saecke stracx bij andtwoordt niet en kan geslooten worden, maet moet ten
weinigsten staen tot naeckt en bloodt duplicqe:, daer om sich desen compa: aengaende de
principale saecke in desen noch in het minste niet wil in laeten, protesteerende als booven.
Ex adv: verbijft bij sijn voorighe ende dat de explicatie alschoon bij den E. Gerichte is gedaen
met het ranvoieren van onparthijdighe reghtsgeleerden in desen sullende die selve
28 recto
erkennen hoe wijdt in desen gecompromittiert afwachtende oversulcx als noch een dagh van
collatie met nominatie van dien, met bedingh dat alle voorighe acten ende actetaten daer
moghen bij gevoeght worden.
Ex adv: versoeckt dat bij desen E. Gerichte het huiden gedictierde moghe worden nagesien
om te verneemen hoe veer aen beide zijden sich ten decreete van desen E. Gerichte hebben
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gesubmittiert, mits dat selvighe voorgegaen sijnde al noch sedente judicio moghe worden
over dit poendt gedecreetiert.
Ex adv: persistit, afwachtende decretum.
Is veraccordiert dat wanneer den aenlegger copie van de ingekomene antwoordt genooten
ende bij den E. Gerichte copie verbleeven, de minuite den verweerder ter handen gestelt sal
worden.
919-0030
28 verso
Erscheenen Garrit van Varsevelt hebbende aen voorbaeden Egbert Paijinck ende
Jan van Ledt om te hebben gerichtelijcke bekentenisse van hare geteikende marcken van de
28. Februarij 1659 hijer bij overleggende in originalij, afwacht dien volgens der selver
verclaringh daer op ja off neen.
Ex adv: versoecken daer van copie.
Ex adv: afwacht sonder eenighe copie te kunnen gestaedighen des gedaeghdens in judicio
præsent ronde verclaringhe off sij de selve marcke als booven met eijgene handt hebben
geteikent off niet, bij ontstenteniss wil compa: van allen costen schaede en interesse bij desen
ten hooghsten hebben geprotesteert.
29 recto
Ex adv: seggen dat sij niet daetelicken hijer over hare verclaringhe kunnen doen maer mosten
eerst het selvighe sien ende overwooghen hebbende, sullen ten naesten doen na goet vinden.
Ex adv: persistit alsoo in rechten kennelick dat ijmandt in judicio geciteert sijnde necessari
ende geholden sijn handt te bekennen ofte ontkennen, bij wiedere verweigerungh wil compa:
als vooren in optima forma juris van alle kosten hebben geprotesteert, submittierende dit selve
ad decretum.
Waerop erscheenen Egbert ten Paijinck en Jan van Ledt ende bekenden wel haer marcken,
dogh heel droncken sijnde, in seecker briefken geteikent te hebben sonder nochtans te weete
den inholt van dien, alleen
919-0031
29 verso
haer compa: in het pachten was belooft dat haer niet meer soude overkoomen dan Evert
Tijbinck mede pachter.
Garrit van Varsevelt craght pacht zedul in dato den 28. Februarij 1659 ende daer op
gevolghde op huiden gerichtelijcke bekentenisse van Egbert Paijnck ende Jan van Ledt doet
ende versoeckt peindunghe aen des selvighe reede goederen en haeve ende sulcx om te
hebben betalinghe van een binnen en buiten jaers verloopen pacht van 7. Daeldr: jaerlix van
Egbert Paijnck, neffens 12. Daeld: jaerlix craght als vooren verschult van Jan van Ledt,
versoeckende dat hijer van de weete volgens landtrechte na behooren in judicio præsent tot
vermijdunghe van costen moghe worden gedaen, alles onder express protest van costen.

22 november 2011 /

Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 17 Transcriptie: © A. Lettink

ORA Landdrostambt Zutphen – Toegangsnummer 0217 – Inventarisnummer 919
Protocol van contentieuze en voluntaire akten
Richterambt Zelhem - Periode 1659-1670

30 recto
Egbert Paijinck ende Jan van Ledt versoecken dat de overgeleghte vermeijnte pachtzeedull
alhijer in judicio moghe verblieven ende doen voorts omni meliori modo pandtkeeringhe
tegens de versochte peindughe van Garrit van Varsevelt met versoeck dat dit parthije advers
alhijer in judicio præsent moghe worden geinsinueert.
Hijer over een dagh van rechten aengestelt primam post ferias.
919-32

30 verso
Op den 8. Februarij 1660
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Hendrick Zeevalcinck ende Lambart ten Bussche
Jan Garritsen staedt en afwaght van Wolter ten Oldenboom behoorlijcke handelunghe, bij
ontstenteniss van dien accuseert des selfs contumacie tot alsulcken proffidt als landtrechtens
sin secus petit copiam et terminum.
Ex adv: Wolter ten Oldenboom leidt over tegens Jan Garritsen replicqe naeckt ende bloodt,
cuncluderende wie daer bij cum sub: missione, met versoeck tijdt van drie daeghen ad
mundandum
31 recto
Ex adv: kan geen drie daeghen ad mundandum toestaen de wijel voordesen aen dese zijde van
parthij adv: geen 3. daeghen wolden vergundt worden om te mundeeren.
Ex adv: seijdt een groot different geweest te sijn, alsoo tegendeel bij een halff jaer tot in
brenghen van sijn antwoordt genooten, ende de prothocollaria in desen verleeden Sondagh
van de Richter genooten, oversulcx niet eerder dese replicqe heeft kunnen veerdigh gemaeckt
worden, persisteert bij sijn voorighe versoeck.
Aelbart Warnninck leidt over tegen Willem Hallerdijck cum suis duplicqe cum annexis
documentis sub numeris 2. 3. 4., concluderende wie daer bij.
919-33
31 verso
Ex adv: Doctor Daniel van Dam als volmach: van Hallerdijck cum consorten petit copiam et
terminum landtrechtens idqe salvis exceptionibus et juris beneficiis quibuscunqe.
Aelbart Warnninck neempt aen in saecke tegens Willem Hallerdijck ten naesten sijn nootdruft
in te brengen peremptorie wegens het verkofte peerdt.
Ex adv: Willem Hallerdijck versoeckt nu als dan ende dan als nu van de nootdruft copiam.
Erscheenen Hendrick Scheeper op Beeftinck spreeckt aen na gerichtelijcke voorbaedinghe
Berent Seeuwinck om te hebben betalinghe van een Rickxdaeld: weegens seeckeren schaede,
soo de peerden van Jan Besselinck in comparanten weide gedaen hebben, waervoor Berent
Zeeuwinck sich als burghe heeft verbonden.
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32 recto
Doctor Daniel van Dam als volmach: van Willemken Wissinckx versoeckt ophalinghe van
panden tegens Carel Luesinck ende distractie van dien na Landtrecht, daer van insinuatie ende
relatie ad prothocollum ende sulcx tot voldoeninghe van seecker acte van taxatie tegens hem
voor desen E. Gerichte geoptineert ende erholden
Salvis.
Op den 14. Februarij 1660
Relatiert Jan Lenselinck dese bovenstaende versochte ophalinghe van panden aen Carel
Luesinck te hebben geinsinueert
Jan Muller versoeckt dat door den gerightsdienaer Claes de Wever sal worden aengeseght dat
hij volgens gerichtelijcke beloften sal hebben te voldoen de soma: van 12. gl 10. stu: soo hij
in den E. Gerichte aenbelooft heeft op den 12. Octob: laestleeden, onder poene van
peindinghe hem noch tijdt van 14. daeghen gunnende om het selve aftemaecken.
919-0034

32 verso
Op den 22. Februarij 1660
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsluiden meijster Lambart ten Bussche ende Berent Agelinck
Jan Garritsen overgaff het inbedongen document bij antwoordt exceptioneel Sub lit: A:
den 7. 10bris des verleeden jaers 1659, kunnende lijden dat ijegendeel van dese copie moghe
worden behandight om alsoo ten naesten om ten maelte koomen ten eijnde van soo kostelijcke
procedure te sluiten, dogh alsoo tegendeel laestleeden gerightsdagh sijn om sijne schrifteur te
mondieren vergundt drie daeghen ende aen deser zijde niet anders dan mundieren is togestaen.
33 recto
soo versoeckt compa: dat de geexhibieerde schriften, alhijer judicieelick met de copie den
verweerd: toegesonden, moghe worden gecollationeert, dogh in dien bij desen E. Gerichte
mochte om ijegendeels advocaets absenti desen aengaende eenighe swarigheijt moght
worden gemaeckt ende nochtans huiden sijnde dagh van ordinaris Gerichte, wil des selfs
contumacie tot alsulcken proffidt als landrechtens hebben geaccuseert onder protest van
costen.
Wolter ten Oldenboom versoeckt copie om sijn advocaet daer over te bespreecken soo hijer
niet tegenwoordigh.
Jan Muller versoeckt tegens Claes de Weever aenherunghe om te hebben betalinghe weegens
de 12. gl 10. stu: met versoeck dat hem dit moghe geinsinueert worden.
Relatiert Jan Lenselinck dese versochte aenherunghe Claes geinsinueert te hebben.
919-0035
33 verso
Compareerde Willem Hallerdijck ende versoeckt behoorlijcke handelunghe van Aelbart
Warnninck aengaende de geeijste cooppen: van het aen gelt. Albart vercofte peerdt sin secus,
accuseert des selfs contumacie, versoeckende proclama met versoeck dat de acten in sulcken
vall bij missieve tot vermidonghe van costen aen onpartijdighe moghen afgesonden worden,
in cas van handelunghe versoeckt visie ende soo noodigh copie, ende sall ten naesten daer
inne voornemen soo als na rechten sal worden bevonden te behooren
salvis.
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Op den 7. Martij 1660
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Hendrick Zeevalckinck ende Lambart ten Bussche.
Jan Garritsen overgaff tegen Wolter
34 recto
ten Oldenboom sijn replicqe exceptioneel en duplicqe ten principaelen naeckt ende bloodt
willende daer mede de saecke pro conclusa aengenoomen moghe worden, versocht nochtans
14 daeghen om desen te mundieren ende protesteerde van de costen laestleeden gerightsdagh
door parthij adv: gecauseert.
Ex adv: Wolter ten Oldenboom versoeckt van het ingekoomene replicqe copie en tijdt mede
consenterende dat parthij adv: de 14 daeghen ad mundandum moghe toegestaen worden.
Ex adv: kan geen copie noch tijdt toestaen alsoo in desen naeckt en bloodt wordt gehandelt
volgens landtrecht Tit 5 Artic: 7. et 8..
Ex adv: seght dat wel het landtrecht allegeert dat de processen soo bij replicqe naeckt ende
bloodt worden overgeleevert sullen geslooten sijn maer alsoo parthij adv: een document bij
sijn antwoordt heeft in bedonghen, het welck hij ten laeter tijdt heeft overgeleevert ende dat
ock noch na den tijdt van antwoordt exceptioneel ende replicqe ten principaelen waer op
noodtwendigh
919-0036
34 verso
wieders moet geschreven worden, soo dat anders niet kan verstaen worden als off het selve op
huiden waer ingediendt, soo dat op dese zijde nootwendigh de copie van het overgegeven
replicqe moet toegestaen worden ofte dat het selve document, soo ter laetertijdt is
ingekoomen, voor nul kraghteloos ende gerejectiert moet worden, bij opositie van
tegenparthije van het versoghte stelt het selve tot decisie van onparthijdighen.
Ex adv: segt dat het selve document laestleden gerichtsdagh is ingebraght ende overgegeven,
ock bij parthij adv: doenmael geaccepteert waervan ock behoorlijcke copie heeft versocht, soo
dat nu qualick van wedersijts tot rejectie kan gecontendeert worden, kunnende nochtans aen
dese zijde lijden dat in dien ijdtwas tegen laestleeden geexhibeerde document wil gedaen
worden, dat het selvighe bij recess alhijer in judicio geschiede ende wil daerom alnoch om
eens ten eijnde te koomen de saecke als geseght geconcludeert holden, kunnende lijden dat
soo wel over het eene als ander recht gedaen worde.
35 recto
Ex adv: segt hoe dat laestleden gerightsdagh parthij adv: eerst heeft overgelevert sijn
document, waervan hij doenmaels ock heeft toegestaen dat aen deser zijde de versochte copie
vergundt worde te weeten, om die reedenen om daer verder na sijn welgevallen te handelen te
schrieven ende ijdtwets hen daer toe noodigh te exhibeeren, ende alsoo parthij adv: geen copie
engestaedt, verblijft als noch bij sijn versochte rejectie ofte copie ofte submissie.
Ex adv: kan wel toestaen dat ijegendeel om tegens het inbedongene ende overgegeven
document agire geniete noch den tijdt van vier weecken, maer aenbelangende dese op huiden
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geexhibeerde schrifteur, alsoo de selve naeckt ende bloodt is, gelijck geseght kan ijegendeel
geen copie toestaen et sic persistit.
Ex adv: et etiam persistit.
Compareerde Willem Hallerdijck geassisteert met Doctor Daniel van Dam, versoeckt
aenvanckelijck tegens Aelbart Besselinck wegens geeijschte cooppennongen van een verkoft
peerdt purge, van laestleeden gerichtsdagh geaccuseerde contumacie in val van gemelte purge
versoeckt
919-0037
35 verso
behoorlijcke handelunghe sin secus ende in vall van noch geene handelunghe accuseert denua
contumacie, versoeckende nochmaels proclama ende dat de saecke volgens laestleden
gerightsdagh gehoudene recess aen onparthijdighe moghe afgesonden worden na behooren.
Op den 29. Martij 1660
Relatiert Jan Lenselinck als geswooren gerightsdienaer op het versoeck van den E. Rudolphus
Haack, burgher ende wijnkooper binnen Zutphen, gearresteert te hebben onder meijster
Hendrick Coops mullenær de cooppenonghen soo noch onder hem berustende sijn ende den
E. Willem Wissinck, burgher tot Doetinchem, toebehoorende wegens afgekoft landt, en sulcx
om te hebben betalinghe ter soma: van 38. gl, volgens geholdene afreeckenungh
herkommende van afgehaelde wijnen, met versoeck dat hijer van de weete in
36 recto
forma aen gemelte Wissinck moghe afgesonden worden na behooren allet costen en
schaedeloos.
Volght de Weete
Ick Jan Ehrlich in naeme ende van weeghen des hoogh Eed. Geboo: en Gestr: Evert van
Heeckeren heer tot Netelhorst en Enghuisen Raedt in Gelderlandt, , Landtdrost ende
Gedeputierde der Graefschap Zutphen, een gestelt Richter tot Zelhem, laet V L Willem
Wissinck hijer mede ampts ende Gerightsweegen goedtlijck weeten hoe dat op dato ondersen:
den E. Rudolphus Haack, burgher ende wijnkooper binnen Zutphen arrest gedaen heeft op de
cooppennonghen soo noch onder meijster Hendrick Coops, mullenaer alhijer, berustende
bennen V L
919-0038
36 verso
toebehoorende wegens bij V. L. aen hem verkoft landt, ende sulcx om te hebben betalinghe
ter soma: van 38. gl volghens geholdene afreeckeninghe hem restende wegens afgehaelde
wijnen, met versoeck dat hijer van de weete in forma moghe afgesonden worden nabehooren,
waer van ick V L dan mits deser alsoo de weete doe gelijck ick ampts ende gerightsweegen te
doen schuldigh in dier voeghe dat V L dit arrest afdoet in den tijdt van 14. daeghen na
insinuatie deser met gelt ofte andersins daertegen te doen ende voorteneemen als sich na
rechten eijget ende gebeuret, sulcx geschiede dan alsoo ofte niet sal ick op verner aenholden
van parthij moeten wedervaeren laeten als rechtens, waer na sich u L. kan regulieren ende
wijderen schaede voorkomen
Sond: Arglt Jn
oijrcundt der whaerheijt hebbe ick dese met mijn handt en Zegel bekraftight
Actum Zelhem den 29 Martij 1660
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Relatiert Jan Lenselinck desen weete Willem Wissinck op dato als booven binnen
Doetinchem te hebben behandight.
37 recto
Op den 4. April 1660
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Hendrick Zeevalckinck en Lambart ten Bussche.
Doctor Daniel van Dam als volmachtigher van Willem Hallerdijck versoeckt van Aelbart
Warnninck behoorlijcke handelunghe in saecke van het verkofte en aen hem geleverde peerdt
idqe salva contumatia, in cas van handelinghe met bewijss versoeckt visi ende soo nodigh
copie.
Ex adv: leidt voor sijn noodtdruft cum annexo concludierende wie daer bij wiedere
ontkentenisse al nogh ijegendeels Advocaets verclaeringhe bij desen in bedinghe onder
protest van costen.
Ex adv: Willem Hallerdijck des gedaegden Aelbart Warnninkx debat gesien hebbende,
verblijft allnoch bij sijn verclaringe bij recess op den 9. novemb: 1659 alhijer ten prothocolle
in gebracht
919-0039
37 verso
waer bij verhaelt dat gemelte compa: Hallerdijck wel eenighe goedt doeninghe bij liquidatie
van brouwen ende melten weegens de onbeerde cooppeninghen des peerdts heeft genooten
maer præsentiert alnoch bij het voorno: recess ook gedaen bij eede te behouden gemelte
cooppeninck noijt op interesse aen gemelte Aelbart Warnninck gelaeten te hebben, soude
sonsten daer wel een obligatie daer van gemaeckt sijn, als neen, gelijck hij ock in de goede
ende in’t prive gemelte Aelbart tot betalinghe van voorno: penninghen aengemaendt heeft als
uijt de relatie van Jan Lenselinck bij gemelte recess van den 9. 9bris 1659 ervintelijck te
verneemen, verblijft oversulcx bij sijn voorighe versoeck dat de stucken aen onparthijdighe
moghen afgesonden ende daer op soo well op de contumatie als anders moghe reght gedaen
worden na behooren.
Ex adv: versoeckt copiam om ten naesten te doen na behooren.
38 recto
Ex adv: seght dat parthij advers na rechten well was verstreecken van vorder inbrenghen,
alsoo hij volgens gedaene beloften op den 8. februarij 1660 fit relatio ad prothocollum niet en
heeft gehandelt, waer over ock op de 22. februarij 1660 des selfs contumacie, als ock op den
7. Martij 1660 na rechten is worden geaccuseert ende des weeghen ten vollen van vorder in
brenghen wel verstreeecken, evenwel nochtans om hijer over de saecke niet te traineren soo
kan men lijden dat het geene reelijck op huiden is worden bijgebraght ende in diendt aen
onparthijdighen magh afgesonden, om soo well op de contamatie als andersins reght gedaen
te worden na behooren.
Ex adv: verblijft bij sijn voorighe om ten naesten naeckt ende bloodt mede te sluiten.
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Aelbart Warnninck afwaght van Willem Hallerdijck cum suis behoorlijcke handelunghe, bij
ontstenteniss bedinght in contumatiam ten proffidt als landtreghtens, bij handelunghe
versoeckt van’t in koomen copiam et terminum.
919-0040
38 verso
Waerop erscheenen Doctor Daniel van Dam als volmachtigher van Willem Hallerdijck cum
consorten overgeeft sijn triplicqe naeckt ende bloodt wil daer mede in Dei nomine hebben
gesubmitteert nisi quid novi versoeckt octidum ad mondandum.
Wolter ten Oldenboom seidt wie dat Jan Garritsen den 7. Martij laestleeden prætenselijck sijn
replicqe exceptioneel binnen 14. daeghen ad mundandum overteleeveren ingebraght te hebben
sonder die selve als noch geexhibeert off compa: copie van dien gestaedigende, soo dinght
compa: in contumatiam tot versteck van de selve onder protest van costen.
Jan Garritsen seght tegens die prætense contumati dat des selfs advocaet om quaet wees
halven niet heeft kunnen inbrenghen, exhibeert nu sijn replicqe exceptioneel naeckt ende
bloodt, concludiert als daer bij.
Ex adv: onvermindert voorighe bedingh van contumati bat copiam.
39 recto
Op den 23. Maij 1660
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Hendrick Zeevalcinck ende meijster Lambart te Bussche
Aelbart Warnninck leidt over tegens Willem Hallerdijck cum suis quadruplicqe naeckt ende
bloodt waer mede de saecke in nomine Domini geconcludiert holdende met versoeck van
afseijndinghe ad in partiales.
Doctor Daniel van Dam als volmach: van Willem Hallerdijck cum consorten concudiert
gelijckvalts wil daer mede dese saecke in nomine Domini aen onparthijdighe reghtsgeleerden
hebben gesubmitteert.
Wolter ten Oldenboom leidt voor tegens Jan Garritsen duplicqe exceptioneel
919-0041
39 verso
ende triplicqe ten principaelen naeckt ende bloodt, waer mede de saecke in nomine Domini
wil geslooten et ad in partiales gesubmittiert hebben met versoeck van aenstemminghe dagh
van collatie.
Jan Garritsen versoeckt van wederzijdts ingekoomene lecture om na geschaepentheijt van
saecken mede te concludeeren, welcke nu geleesen hebbende concludiert gelijckvalts
alleenigh om dese saecke niet langher op te holden, versoeckende mede van dagh van collatie
Decretum
Den dagh van collatie in saecke van Wolter ten Oldenboom tegens Jan Garritsen ter præsentie
van beijde parthijen is aengestelt als huiden nae 14. daeghen sijnde den 6. Junij deses jaers
1660
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40 recto
Aelbart Warnninck seidt ten achteren te weesen aen Jurrien Abbinck de soma: van sueven
gulden ses stuiver herkoomende van verteeringhe als ock afgehaelt bier, waer voor hij hem
om de betalinghe te hebben in der goede menichmael heeft aengesproocken, dogh daer toe
niet heeft kunnen geraecken, heeft der halven den selven tegens huiden doen voorbaeden,
concludeerende dat de gedaeghde bij dese E. Gerichte magh worden gecondemneert de
gelibelleerde soma: te voldoen cum expensis.
Jurrien Abbinck belooft vier gulden aenstaende Sondagh te betaelen, seght de restierende 3 gl
6. stu: hem niet aen te gaen ende de selve niet schuldigh te sijn.
Aelbart Warnninck neempt aen aen Willem Hallerdijck die geeijschte 100. gl cum interesse te
betaelen binnen den tijdt van aght daeghen met de gerichtelijcke jura soo nogh te betaelen
staen neffens verdiende salaris aen den heer advocaet, bij ontstenteniss sullen de acten afgaen
aen onparthijdighen.
919-0042

40 verso
Op den 11. Julij 1660
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsluiden den Wel Eed. gebooren Felicx Hendrick Rauber
den E. Wilhelm van Widenraet ende meijster Lambart ten Bussche
Compareerde Willem Hallerdijck cum consorten versoeckt inbrenghe des ordels tegens
Aelbart Besselinck wegens den afgehouwen boom ende na relatie des onderschulten van de
citatie ad audindum sententiam gedaen te hebben, publicatie der sententie ende voorts copie
van de selve.
Salvis
41 recto
Ex adv: den volmach: van Aelbart Warnninck versoeckt gelijckvalts, mits dat den
ordeldraeger Jan Lenselinck bij eede sall hebben te verclaeren geen instructie van nijmant ter
weerelt gehadt te hebben waer ende bij wie hij gaen soude, noch ock op sijn wederkompst
ijmant ijdts geopenbaert te hebben maer sich daer in geholden als een eerlijck ordeldraeger
toestaedt.
Wolter ten Oldenboom staedt ende afwaght van Jan Lenselinck ordeldraeger inbrenghen der
acten mede promuntiatie van dien tegens Jan Garritsen.
Jan Garritsen versoeckt gelijckvalts mits nochtans dat den ordeldraeger bij eede sal hebben te
erholden dat hij tot niemants prejudicie dierectelick noch indierectelick in desen hebbe
gehandelt.
Den ordeldraeger Jan Lenselinck heeft bij solemnelen eede verclaert trouwelijck ende wel
gehandelt te hebben.
919-0043
Wolter ten Oldenboom bedanckt sich der sententie ende versoeckt copie.
Jan Garritsen versoeckt copie van de sententie.

41 verso

Volgen beide Sententien.
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In saecke voor den Gerichte van Zelhem ongedecideert hanghende tusschen Willem
Hallerdijck en consorten, impetranten ende clegeren ter eenre, en Aelbart Warnninck,
gedaeghde ter andere zijde, gesien de aenspraeck, antwoordt, replijcq, duplicq, trijplicq en
quadruplicq met alle bij gevoeghde documenten en voorts gelet daer op te letten stonde, ‘t
Gerichte met advijs van reghtsgeleerden doende recht, mainteneert stijft en sterckt
d’impetranten bij provisie in de possessie van de grondt waer op den boom in questie gestaen
heeft ende dien volgens condemneert den gedaeghde in de gedibelleerde indraght daer in
42 recto
door het afhouwen van den voorse: boom gedaen allerdinghs te repareren, de costen in desen
gedaen niet te min compenseerende om reedenen.
Aldus geadviseert tot Nijmegen den 26/16 Junij Ao 1660
ondertekening: Wil: Water
Jo: Wan---Gepronuntieert in de Gerichte tot Zelhem den 11 Julij 1660.
In saecke van injurie tusschen Wolter van Oldenboom aenlegger en geinjurieerde ten eenre en
Jan Garritsen en injuriant ter ander zijde voor den E. Landtgerichte tot Zelhem ongedecideert
hangende, gesien eijsch, antwoordt exceptioneel en ten principaelen antwoordt op die exceptie
en replicq ten principalen, replicq exceptioneel en trijplicq ten principalen, voorts die ter
wedersijden gedicteerde protocollare
919-0044
42 verso
sampt allen schien en bescheidt hijer bij overgeleevert, en gelet waerop in desen eenighsins te
letten stonde, het voorsz: Gerichte met advijs van rechtsgeleerden voor bij gaende die
geproponeerde exceptie informalitatie en doende recht ten principale, verstaet dat den
verweerder en injuriant aen die gelibellierde injurie te veel geseght heeft, ende condemneert
over sulcx den selve in de costen van desen processe, tot taxatie en moderatie van desen
E. Gerichte, den verweerder niet te min sijn eer voorbehouden.
Aldus onder correctie van beter gevoelen geadviseert bij ons onders: rechtsgeleerden binnen
Nijmegen den 16. Junij 1660.
ondertekening:
Wil: Waeter J. Singerdonck
Gepronuntieert in den Gerichte tot Zelhem den 11. Julij 1660
43 recto
Op den 8. Augusti 1660
Coram Johan Ehrlick Richter to Zelhem
Gerightluiden Hendrick Coops ende Wolter ten Oldenboom
Compareerde Willem Wissinck, borgher tot Doetinchem, Hendrica Oevelionck sijn huisvrou
ende bekanden voor haer ende haeren erfven in eenen steeden vasten ende
onwederroepelijcken erfkoop eeuwelick en erfvelijck verkoft te hebben aen meijstr: Hendrick
Coops, Wendela Egginckx sijn huisvrou ende erfgenaemen een stucke saeij landt genoempt
den Silverbargh, geleegen in den Zelhemschen Enck, streckende met de eene zijde langhes
een stucke landts in Schenninck, met de ander zijde langhes een stucke landts
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919-0045
43 verso
in Snieder Steede gehoorende, met het eene eijnde op een stuck landts soo Jan Willinck uijt
het goet Kerckwijck gekoft heeft, met het ander eijnde op den wegh soo uijt het Dorp na den
Smeeckinck brinck gaedt schietende.
Item bekanden comparanten verkoft te hebben aen Jan Allerkamp, sijn huisfrou ende
erfgenaemen een stucke saeij landts, genoempt den Reuvencamp soo voor Kerckwijcker huis
geleeghen. Noch insgelijcken bekanden verkoft te hebben een stucke saeij landt aen Garrit
Wullinck, Truijcken sijn huisfrou, ende Egbert Lentinck, Anneken sijn huisfrou ende
erfgenaemen, geleeghen in den Enck aghter cooperen behuisinghe tusschen Nienhaers landt
ten beiden zijden liggende, den cooperen ijder den gereghte halfscheidt van het geno: stucke
landts toebehooren.
44 recto
Item bekanden comparanten verkoft te hebben als vooren aen meijstr: Gosselick Onstennigh
Smidt, Meghtelt sijn huisfrou ende erfgenaemen een stucke boulandt genoempt het Tooren
stuck, geleeghen in den Zelhemschen Enck, schietende op den wegh bij den Hooghen Camp,
met de eene zijde langhes Boeninck landt, met de ander zijde langhes Wennekinck landt
streckende, hebbende dese vier voorgeno: stucken landts gehoort in het goet Kerckwijck, haer
compa: bij afdeilunghe toegevallen ende haer luiden aen geerft ende nagelaeten, alle verkoft
voor vrij ende quidt sonder eenighen uijtganck ofte beswaer ende dat voor eene soma: van
pennonghen daer van sij comparanten den cooperen van de voorgenoemde stucken landts ten
vollen goeder betalinghe sijn bedanckende, der gestalte dat sij ende haer erfven daer van
ontreghtight ende de cooperen ende haren erfven daer aen bereghtight sullen
919-0046
44 verso
sijn ende blieven, gelaevende compa: degene stucken landts ter staen waghten ende wharen
jaer dagh ende ten eeuwighen daeghe als erfkoop reght is, ende om der cooperen in desen
allerdinghs genogh te doen soo hebben comparanten in der bester ende bestendighster forme
wijse ende manniere reghtens geconstitueert ende volmaghtigh gemaeckt gelijck sij luiden
constitueeren ende volmaghtighen krafts deses de Eersaemen seer diskreeten Wijnolt Roomer
ende meijster Jan Toll borghers binnen Zutphen om in constituanten naeme ende van harent
weghen dese voorgeno: vier stucken landts te cedieren, transportieren ende op te draeghen
voor den heere Landtdrost deser Graefschap Zutphen ofte sijn hoogh eed: gestr: Stadtholder
voorts tot waer ende waerschap te verbinden der compa: gereede en ongereede goederen als
na Constuime deser Graefschap eijget ende gebueret
Sond: Arghl:
45 recto
Op den 10. 9bris 1660
Coram Johan Ehrlich Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Hendrick Coops ende Jan Lenselinck
Compareerde Gosselick op Cleeve de rato cavierende voor sijn huisfrou ende erfgenaemen
ende bekande voor hem, sijn huisfrou ende erfven nageholdene liquidatie met Hendrick
Craenenborgh, Garrit te Waerle ende Frerick Haeffs als oomen ende mombaren van de
nagelaeten kinderen van zalighe Gosselick Roosegaerde ende des selfs zalighe huisfrou noch
suiver schuldigh te blieven eene soma: van 200. gl hollandts, de welcke hij compa: belooft
jaerlicx ende alle jaer op Martijni te verpentioneeren met 4 gl 10 stu: van’t hondert, jaerlicx
maeckende te saemen 9. der selver gulden welcke soma:
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919-0047
45 verso
van 200. gl den kinderen is restende van bij hem compa: Gosselick gekofte huis ende hoff
neffens een half molder gesaeij landts soo den kinderen van haer zalighe olders is aengeerft
ende nagelaeten, beloovende compa: de boovengeno: soma: met den interesse van dien te
erleggen jaerlicx op Martijni, edogh een virendeel jaers bevoorens de loose daer van
aengekondight sijnde, onder verbandt van sijn parsoon gereede ende ongereede goederen de
selve submittierende aller heeren hoven Righteren ende gerichten, specialicken den Ed. Hove
van Gelderlant ter realer executie.
Sond: Arghl:
De booven geno: mombaren hebben versocht dat Gosselick dese Gerights kosten ende
huidendaeghse verteeringhe soude betaelen ende aen de soma: ofte handt geldt wederom
soude korten, maeckende te saemen 6. gl 9. stu: item 2. gl soo aen de capitale soma: te kordt
waeren soo dat Gosselick te korten heeft 8. gl. 9. stu:
46 recto
Op den 21. 7bris 1660
heeft den E. Doctor Johan Schimmelpenninck als gesubstitueerden volmaghtigher van den
kerckm: Derrick Zeller gevolmaghtight van Margrita Bilderbeekx weedu: Haeckx arrest
gedaen op het saedt gewass van het goedt de Hoeve, soo roggen als anders ende sulcx op dat
Margrita Bilderbeekx weedu: Haeckx soo van de voorighe jaeren als ock dit tegenwoordighe
haer contingent moghe bekoomen, met versoeck dat dit arrest den bouman op de Hoeve
moghe geinsinueert worden bij een seeckere poene, overmits het gewas vergangen jaer uijt
het arrest is wegh gevoert geworden, met versoeck dat hijer van de weete in forma aen
Geesken Haeckx weedu: Tenghbergens op de Schoelenborgh moghe toegesonden worden.
Op den 22. 7bris 1660
Relatiert Jan Lenselinck als geswooren gerightsdienaer dit saedt gewas op de Hoeve onder de
bouman Tunnis te hebben gearresteert, soo roggen gewas als anders ende bij een poene van
10. alde schilde ende 5. molder haver, aen den heere te verbueren, hem gelast het selve niet te
sullen vervoeren.
919-0048

46 verso
Volght de Weete
Ick Johan Ehrlich in naeme ende vanweghe de hoogh wel geboo: ende gestre: Evert van
Heeckeren Heer tot Netelhorst ende Enghuisen Raedt in Gelderlandt Landtdrost ende
Gedeputierde der Graefschap Zutphen aen gestelt Richter tot Zelhem.
Laedt V.L. Geesken Haeckx, weedu: van zalighe N. Tenghberghen, in sijn leven rendtmeijster
tot den Schulenborgh, goetlijck weeten hoe dat den eerundtfesten hooghgeleerden Johan
Schimmelpenninck, der beider Reghten Doctor ende gesubstitueerden volmachtigher van den
kerckmeijster Seller, gevolmaghtight van Margrita Bilderbeeckx weedu: Haeckx, arrest heeft
gedaen op het saedt gewass van het goedt de Hoeve bij de Landtwheer geleghen, soo op’t
roggen gewass als anders ende sulcx om te hebben soo wel van dit tegenwoordighe loopende
jaer als ock van eenighe voorighe verloopenen jaeren haer contingent, sijnde het negende
gedeelte van de opkomsten des
47 recto
geno: goedts, haer uijt kraght van tught competierende, welcke opkompsten ende saedt
gewass bij V.L. eenighe jaeren herwarts sijn aengevoert ende afgedorst geworden, van welck
arrest ick V.L. dan mits desen alsoo de weete doe als ick ampts ende gerightsweghe te doen
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schuldigh, in dier voeghen dat V.L. dit arrest in tijdt van 14 daeghen naer insinuatie deses sal
hebben aftedoen als sich naer rechten eiget ende gebueret, soo niet sal op verner aenholden
van partije moeten wedervaeren laeten als reghtens, waer na V.L. sich kan regulieren ende
wijderen schaede voorkoomen.
Sond: Argl: In oijrcundt der whaerheijt hebbe ick Richter voorsz: dese met mijn handt ende
zegel bekraftight Actum Zelhem den 22. xbris 1660.
Op den 26 7bris 1660
Relatiert Jan Lenselinck dese bovenstaende weete aen Geesken Haeckx weedu: van den
zalighen rendtmeijster Tenghberghen op het Huis te Schoelenborgh te hebben behandight.
919-0049

47 verso

Op den 10. 8bris 1660
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsluiden den eerundtfesten Casijn Umbgroeve der beider reghten Doctor
ende Hendrick Coops.
Compareerde Wilhelm van Zelst ende versoeckt van den ordeldraegher meijster Lambart ten
Bussche het inbrenghen des process ende pronuntiatie van sententie.
Willem van Zelst versoeckt copie van de sententie ende bedanckt sich der selven.
Willem Slichtkemminck versoeckt mede copie der selven sententie.
Volght de Sententie
In saecken voor desen E. Landtgerichte
48 recto
ongedecidiert hangende tusschen Willem van Zelst, aenlegger ter eenre, ende Willem
Slichtkemminck, gedaeghde ter andere sijden, gesien die montlijcke aenspraecke, antwoordt
exceptioneel, voorts alle vordere prothocollaire dictamina hinc inde daer aver gedaen met het
schriftelijcke recess ende geexhibierde contschap, ende gelet waerop in desen enichsins te
letten stonde, ‘t Gerichte met advijs van onparthijdighe rechtgeleerden rejectirende die
geproponierde exceptie non adimpleti contracti et præmaturi, ordiniert den gedaeghde ten
naesten gerichtsdagh ten principalen t’antwoorden, den selven mede in die costen tot noch toe
hijer aver gevallen tot taxatie ende moderatie van desen E. Gerichte condemnerende.
Aldus geadvisiert bij ons onderst: binnen Zutphen den 3. Octobr: 1660
ondertekening:
Godefrid Hoeing Henr: Volmers
Gepronuntieert in den E. Gerichte tot Zelhem den 10. Octob: 1660.

919-0050

48 verso

Op den 24. 8bris 1660
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsluiden meijster Lambart ten Bussche ende Hendrick Coops.
Jan Garritsen exhibiert tegen declaratie van costen van Wolter ten Oldenboom, diminutie
versoeckende dat van den E. Gerichte daer bij attestatie moghe worden gevoeght dat niet alle
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tarmijnen van desen processe bij den Advocaet Harmannus Schutte maer Procurator
Tenghberghen sijn waergenoomen, kunnende lijden dat de selvighe bij onparthijdighen
moghen worden getaxseert naer behooren.
Ex adv: Doctor Harmannus Schut
49(1) recto
protesteert wegen diminutie op sijne jura ten onreght als procuratoiris soude sijn geschiedt,
daer nochtans hij selver in parsoon doorgaens in juditio present ende alleenig een gerichte
twee off drie bij Procurator Tenghberghen ten principalen waergenomen, referirende sich ad
acta ende dinght tot rejectie van wieder inbrenghen, met versoeck van een dagh van collatie
ofte andersins den E. Gerichte de plano de acten geslooten ende aen onparthijdighe
afgesonden om taxceteren na behooren.
Ex adv: persisteert bij sijn versochte attestatie kunnende dienen compstighe heeren taxanten
tot narightinghe.
Decr:
Den dagh van collatie deser wordt gestelt als huiden over veertien daeghen.
919-0051
49(1) verso
Derick Seller kerkmeijstr: tot Doetinchem als volmachtiger van Margrita Bilderbeeckx,
weedu: zalighe Jan Haeck, kraght volmaght in juditio geexhibiert, overgaff tegen Geesken
Haeckx, weedu: Tenghbergens, cum suis sustificatie van arrest met annexe documenten
sub: A: B: et C: concluderende als daer bij belovende in cas van verner oppositie burghe te
stellen pro litium expensis judicio sisti et non conveniendo alibi tegens toekompstighen
gerightsdagh in cas van non comparitio des selfs contumatie, accuseerende als landtrechtens
met versoeck van proclama.
Compareeren Aleff Assinck, Garrit Wiltinck ende Harmen Wissinck ende exhibieren tegen
Jasper Claepsinck haer
49(2) recto
aenspraeck, bekleedt met een Document sub A: concludierende als daer bij ende stellende pro
litium expensis tot burghe de parsoon van Jan van Ledt, welcke bij handttastinge sulcx alhijer
aenneempt.
Jan van Ledt heeft sijn parsoon ende goederen in desen verbonden ende sulcx met
handttastinghe aengenoomen.
Ende alsoo den beklaeghden tegens huiden is geciteert dogh van comparitie ingebreecke blijft,
accuseert der halven contumatie met versoeck van proclama op perickel van parthije.
Relatiert Jan Lenselinck, Jasper Claepsinck 1, 2 et 3, te hebben aengeeijscht et non comparuit.
De saecke tusschen meijster Wilhelm van Zelst ende Willem Slichtkemminck is sub spe
concordie uijtgestelt tot den naesten.
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919-0052
49(2) verso
In saecke van Willem van Zelst ende Willem Slichtkemminck sijn over de costen parthijen
veraccordiert dat den Advocaet voor sijne jura sal hebben aen de zijde van Zelst vier Rickxdr:
ende soo contant betaelt, ende gemelte Zelst soo van verdiendt loon als verschooten geldt 14½
Rickxdael: waer van 7. contant betaelt ende het restoor præcise tegens aenstaenden
Vastelavondt 1661, voor de gerights jura aen de Richter sullen betaelt worden 5. Rickxdael:
waer van twee Rickxdael: ock contant betaelt ende de restierende 3. Rickxdael: sullen mede
op Kersmis sonder foute betaelt worden, gelijck sulcx alles van Slichtkemminck bij
handttastinghe onder poene van executie is aengenoomen alsoo betaelt te worden.
50 recto
Op den 7. 9bris 1660
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Hendrick Coops en Jan Lenselinck.
Compareerde Marija Graepenits, weduwe van zalighe meijstr: Harmen Schoonvoogel, te
kennen gevende wie dat sij noch ten aghteren is van Jan ten Till op Oosterinck wegens
verdiendt meijsterloon soo van sijn knecht als hem selver de soma: van elf gulden sunsten
meer volgens bijgaende bij desen authenticqa in bedingende, dan de wijel bij sijn whaerheij
beholden een Rickxdael: aen geldt ende een half molder boeckweite ad 50. stu: daer op
naderhant betaelt te hebben afgetrocken, evenwel ongeaght minnelijck versochte betalinge
obstinatelijck de selve verweigerende gelijck sulcx tegens
919-0053
50 verso
huiden daerom voorgebaedet gebleecken, contendeert comparatinne tot betalinghe van
geseide elf gulden meijsterloon una cum expensis et fiendis, bij non comparitie dinght in
contumatiam met versoeck van proclama, in bedingende het relaes van den baede.
Waer op erscheenen Jan Oosterinck, seght aengaende de 3. Rickxdal: dat die soo daetelijck
extra judicium aen comparantinne hebbe gepræsenteert een Rickxdal: de selve alnoch alhijer
injuditio deponierende, hoewel volgens overgegeven reeckenungh sonder subscriptie van
naem opgeholden, aldewijel de selve van den secretario ofte public parsoon uijt des verleeden
reeckenboeck hadde behooren geextrahiert te worden, der halven expresselick protesterende
van dese daeghsche costen kunnende in’t minste de selve niet ontgaen worden door
soodanighe reeckenunghe autenticq in bedinghen om dat in rechten notoir quod
51 recto
actor semper debeat esse paratus, ende eijndelijck aenbelangende het vorderen van het
meijsterloon van gedaeaghden knecht seght voorno: Oosterinck voor de selve niet gelooft te
hebben te willen betaelen, der halven sulcx van voorno: Oosterinckx knecht moet worden
gevordert.
Ex adv: seijdt aenbelangende de gepræsenteerde Rickxdal: van restoor van gedaeghdens
wegen verdient meijsterloon t’ontfanghen gelijck den ock onder dit dictaet de selve betaelt
ende ontfanghen is, belangende van des gedaeghdens verdiende meijsterloon weegen een
stucken geschooten handt waer op die gedaeghde 14 gulden heeft betaelt ende daervan noch
restiert 8. gl 10. stu: soo blijckt bij de doode handt van zalighe comparantinnen eheman, dat
die gedaeghde op den 25. Jannuarij 1646 daer voor hebbe geaccordiert en als sijn prooper
schult op sich genoomen te betaelen 22. gl 10. stu: waer voor
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919-0054
51 verso
dan ock des selfs kneghts verdiende loon ingeholden gelijck men bij contradictie, alhoewel
onnoodigh, sal daer doen ende notoirlijck uijt die daer uijt betaelinghe van voorsijde 14. gl
constieert, verblijft comparantinne oversulcx belangende de 8. gl 10. stu: van restoir des geda:
kneght bij haer voorighe conclusie, onder protest als vooren, kunnende de gedaeghde van de
costen in desen veroorsaeckt niet relivieren, die als nu in juditio ter laeter tijdt geofferierde
Rickxdal: veel min dat in originalij des selviges ehemans boeck niet in juditio gepræsenteert,
geledt de geda: 14. gl volgens sijn beloften betaelt hebbende, compa: niet hadde verhoopt
nochte gelooft dat die geda: soo onbeschaempt sijn geweest het restoor van dien te ontkennen,
protesteert ende persisteert oversulcx als vooren.
52 recto
Ex adv: seght, offschoon ongeholden, dat hij aen comparantinne hebbe gegeven een Rickxdal:
waermede soodaene prætense vorderinghe betaelt, dogh dewijel het schijndt dat de comparant:
den geda: soo eenighe costen soeckt aen te doen ende verner in process te trecken, seght tot
defensie dat voor eerst dese compa: obstiert de exceptie non præstite cautionis tot admissie
van welck mits desen wordt gecontendeert, voorts aengaende het vorderen van het
meijsterloon van de kneght kan in het minste van desen geda: niet gevordert worden,
aldewijel voor eerst met soodane extract van reeckeninghe als alles in judicieelijck gepasseert
niet kan worden geprobeert dat dese geda: oijt voor sijn kneght hebbe goet geseght et posito
non tameo concesso, het waer alsoo soo obstierde noghtans de compa: alhijer volgens
landtreght Tit: 12. Ar. 1. de exceptie
919-0055
52 verso
præscriptionis welcke expresselijcken seght dat waer met reeckenboecken ijdt gevordet wordt
dat het selve moet geschieden in den tijdt van tien jaeren, daer om de selvighe in vim
peremptorie alhijer wordt geobjeciert tot admissie van die selvighe, contenderende in
volghens een costeloose en schaedeloose absolutie deser instantie, willende hijer mede de
saecke pro conclusa hebben aengenoomen, versoeckende dat ijegendeel sedento juditio
moghe sluiten off dat andersins de selvighe bij desen E. Gerichte pro conclusa moghe worden
op ende aengenoomen.
Ex adv: seijt pro confesso te accepteeren de bekenttenisse van gedaeghde en daer op
gevolghde betalinghe van aen hem verdiende meijsterloon, seggende voorts kortelijck
betreffende het beloofde
53 recto
meijsterloon van des selfs kneght ten naesten autentica in te brenghen extract van haer zalighe
mans boeck om als dan mede te doen het geene behooren sall, protesterende inmiddels van
dese noodeloose kosten.
Ex adv: segt dat volgens landrecht Tit: 5. Ar: 8, 9, et 10 de saecke bij duplicqe naeckt en
bloodt sij geslooten, contendeert der halven tot rejectie van voorighe dictaet, connende lijden
in cas van verner oppositie dat hijer over bij onparthijdighen moghe worden erkent,
protesterende expresselick van alle costen.
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Ex adv: seijdt de saecke de wijel van aenspraeck gedient ende het in bedonghene noch niet
ingebraght instaedt van wijsen niet te sijn, dogh bij aldien het selve ten naesten Gerichte
ingebraght sijnde, dat de acten geslooten ende aen onparthijdighen
919-0056
53 verso
afgesonden moghen worden na behooren, te meer de exceptie van præstite cautionis alleenigh
tot opentholt van saecken geobjeciert ende de andere præscriptionis voor geworpen als van
d’voreghe niet gedenckende te betaelen gebruijckelick geledt de selve in desen geen plaets als
sijnde geen boeckschult waer van het landtreght spreeckt dan verdient loon waer over binnen
den tijdt geen præscriptie valt daer entbooven all waert schoon als mede gedaeghde
onderscheiden maelen niet alleen alle jaeren ofte meesten tijdt aengemaent dan ock
betaelinghe daer op gedaen, persisteert ende protesteert als vooren met versoeck dat ingevolgh
voorgaende bedingh een dagh van afseijndunghe tegens toekompstighe gerightsdagh moghe
aengestelt worden.
Ex adv: seght in het minste voor alsnoch niet te gestaedighen dat in desen aldewijell gelijck
geseght een aenlegger allen tijdt in alles moet bereijdt sijn dat wordt geseijt ijdt wat in
bedonghen ende ten naesten, den acten bij gereght
54 recto
moghe worden, der halven alnoch versoeckt als vooren de rest van ijegendeels voorighe
dictaet aengaende het voorgeven van menighmael desen gedaeghden te hebben
aengesproocken om betaelinghe van des selfs knecht wordt rondelijck genegiert omdat hij
soodane schult gelijck te vooren geseght noijt hebbe aengenomen de weijl dan nu het
Landtrecht Tit: 5, Ar: 6 parthije toelaet schriftelijck ofte mondelijck haer aenspraeck,
antwoordt, replicq, duplicq, etc overtegeven off te dictieren versoeckt allnoch om in desen
sich niet langher op te holden dat van ijegendeel bij sittende Gerichte moghe worden
geconcludiert off dat andersins in contumatiam de saecke pro conclusa moghe worden
aengenomen protesteerende van costen.
Ex adv: persisteert ende protesteert als vooren alsoo volgens geallegeerde landtreght de
tarmijnen van 14 daeghen tot veertiendaeghen loopen ock volgens Artic: 1, et 2, Tit: e,
landtrechtens wel over ses weecken tijdt heeft tot inbrenghen van sijn in bedingh, dogh om
sich niet op te holden afwaght als vooren.
919-0057

54 verso vacant

55 recto vacant

919-0058
55 verso
Ex adv: Segt dat het allegaeren van den 1. en 2. Artic: des 5. Tit: landtrechtens alhijer het
alderminste niet in consiederatie kompt ende dat den 6. Artic: des selvighes titels spreeckt
wanneer een verweerder van de overgegeven aenspraeck, het sij schriftelijck off mondelijck
gedaen, versoeckt copie maer niet gelijck in cas subiert, daer strackx op de aenspraeck en
replicqe mondelijck wordt geantwoordt en dupliciert, versoeckt der halven noch als vooren,
protesterende noch als vooren.
Ex adv: persistiert, stellende tot burghe pro litium expensis Wolter ten Oldenboom welck
sulcx met handtastinge heeft aengenoomen.
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Ex adv: etiam persistit
56 recto
Doctor Schimmelpenninck als gesubstitueerde volmaghtigher van Derrick Seller,
gevolmaghtight van Margrita Bilderbeeckx vermogens volmaght lestleeden gerightsdagh
overgeven, seght na voorgaende exhibitie sijner volmaght dat hij laestleeden gerightsdagh
contumatiam hebbe geaccuseert tegens Geesken Haeckx weedu: Tenghbergens cum suis,
staedt en afwaght van de selve voorbeholdens, nochtans sijn erholdene contumati
handelunghe in vall van non compariti des selfs contumatie accuseerende, versoeckende
proclama, dogh alsoo des selfs soon Hendrick Tenghbergen tegenwoordighe rendtmeijster tot
der Schoelenborgh gisteren dagh binnen ter Borgh hebbe belooft te willen betaelen ende sulcx
voor aenkomptstighe gerightdagh, kan comparant lijden, nochtans onder protest van costen,
dat de proclama moghe worden opgeholden ten naesten.
919-0059
56 verso
Meijster Harmen de Smidt heeft belooft aen vrou Schoonvogels de soma: van sueven gulden,
3. stu: met een graeff’schup te betaelen in tijdt van ses weecken.
Claes Eeftinck, geciteert sijnde van de weduwe Schoonvogels, neempt veertien daeghen sijn
beraedt om sijn mede erfgenamen dese vorderinghe bekent te maecken.
Op den 8. 9bris 1660
Relatiert Jan Lenselinck als geswooren gerightsdienaer op het versoeck van Wolter ten
Oldenboom, geattesteert met sijn Advocaet Harmannus Schutt, Jan Garritsen ende sijn
huisvrou Geertien gerichtelijck verbodt te hebben gedaen in gevolgh van geleijste borghtoght
geene van hare luider mobiele goederen soo van leevendighe have als anders binnen off
buiten huises te moghen verbrenghen bij poene
57 recto
bij het Gerighte op sijne kosten te vervolghen ende het verbraghte pandt wederom in te
leeveren, gaeven tot antwoordt waer het om 50. gulden te doen die wolden hij aen Wolter ten
Oldenboom ende den heer Advocaet geven om vreedeleevens wille.
Op den 21. 9bris 1660
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsluiden meijster Lambart ten Bussche ende Jan Schooltinck
Compareerde Marija Graepenits weedu: van zalighe meijster Harmen Schoonvoogel,
inhaererende tegens Jan ten Till op Oosterinck haeren eijsch, overleght het inbedonghen
extract uijt haer zalighe mans boeck daer over reght submitterende dat bij desen
919-0060
57 verso
E. Gerichte met assumptie van onparthijdige reghtsgeleerden moghe hijer over worden erkent
na behooren, protestesteerende wel expresselick van dese noodeloose kosten door dese
moetwillighe verweigerungh veroorsaeckt.
Ex adv: Jan ter Till segt gesien te hebben burghstellinghe pro litium expensis, daer dogh
volgens landtreght practicabel dat den uijtheemschen, willende een ingeseten in Gerichte
trecken, niet alleen geholden is burghe te stellen pro litium expensis, neen maer ock pro non
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conveniendo alibi der halven voor eerst op dese exceptie informalitatis reght verwaghtende,
voorts contendeert tot rejectie van soodanigh overgegeven instument, seggende hoe dat
laestleeden gerightsdagh in causa is gesubmitteert,
58 recto
versoeckende toekompstighe heeren referenten willen letten op de voorgaende door
aenleggersche gecauseerde kosten, versoeckende als noch |: wijel verweerder in dien hem bij
sententie operlaght, bij eede sal durfven beholden soodane beloften aen zalighe Schoonvoogel
noijt gedaen te hebben :| de heeren advisanten willen consiedereeren en dien volgens
aenneemen soodane geobjecierde exceptie non competentis actionis et præscriptionis mits de
kosten hijer over gevallen.
Ex adv: jegendeels recess alleenigh aengewent tot oppentholt van saecken neffens daer bij
geobjecierde futile exceptie aengewent te sijn, seijt tegens beeter weeten ende gewissen
gewensdelijck den eedt in desen van tegenparthije vel quasi om de kosten te ontgaen
geoffereert te worden sijnde niet admissiebel tegens de
919-0061
58 verso
doode handt van impetrantinnen zalighe eheman principalicken die betalinghe daer bij
aengetoghen, daer op volgens beloften gedaen te sijn niet wordt ontkent, neque citra
perjurium kan worden ontkent gelijck sulcx in juditio de gedaeghde voor geholden het selve
geavojeert alleenigh het restoor van dien verweigerende, verblijft ende contendeert oversulcx
bij haer voorighe met overmaligh submissie in desen.
Ex adv: aengaende de eersten exceptie informalitatie referiert sich na het landtreght et
persistit.
Hendrick Tenghbarghen rendtmeijster van der Schoelenborgh soon van Geesken Haeckx
overleevert seecker schriftelijck recess waer in hij præsenteert te voldoen en te betaelen van
59 recto
vier jaeren te weeten van het jaer 1656, 57, 58, en 1659 twee aghte parten te weeten voor sijn
moeder en Frerick Haeck van een negende gedeelte soo de weedu: van zalighe Jan Haeck in
het goedt de Hoeve getueghtight ende bij sijn moeder van die jaeren genooten is ende alsoo de
volmaghtigher van de weedu: Haeckx de penninghen niet goedtwilligh will ontfanghen
deponiert der halven de gepræsenteerde penninghen alhijer in juditio sijnde een soma: van
12. gl 2. stu: tot vervall van kosten met express protest van opentholt ende kosten.
Ex adv: Doctor Schimmelpenninck als gesubstitueerde volmaghtigher van Derrick Zeller
staedt met apenen beurse soodanighe gedeponeerde in tantum te ontfanghen, dan seght voorts
919-0062
59 verso
dat de comparants moeder de opkompsten van voorno: goedt hebbe gebruickt ofte genooten
senten doode van zalighe Jan Haeck is overleeden in den jaere 1651 in val van ontkenteniss
sal beweesen worden waerom dan met betalinghe van vier jaeren in desen niet kan bestaen
dan is geholden de selvighe van den jaere 1651 te voldoen, protestiert daer om van wieder
kosten.
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Ex adv: seght dat parthije advers noijt in der eeuwigheijt sal kunnen bewijsen dat aen deser
sijde meer ontfanghen is als de gepræsenteerde pennonghen, will der halven alsnoch ten
hooghsten hebben geprotesteert van verdere kosten, soo den volmaghti: van parthij advers
deser zijde soude willen soecken aentedoen, ende offwel
60 recto
Jan Haeck in den Jaere 1651 sij gestorven ende sij souden willen susteneeren de opkomsten
van de Hoeve van sijn gedeelte aen deser zijde ontfanghen sijn het welck noen staedt der
halven de weedu: Haeckx het selve te bewijsen.
Ex adv: wordt geseijdt dat Geesken Haeckx weedu: Tenghbergens niet anders als pro quota
van den jaere 1651 wordt besproocken ende dat Margrita Bilderbeeckx, weeduwe Haeckx
allenigh hebbe ontfanghen in den jaere 1651 na doode van haer zalighe man van het voorno:
goedt de Hoeve drie scheepel rogge ende een ½ molder boeckweit luidt haer eijgen handt
alhijer overgegeven, der halven de selve niet weeten kan off duckgemelte weeduwe
Tenghbergens meer als 4 jaeren in gelde hebbe ontfanghen ende soo haer noch ijdt van de een
off ander welcke het voorno: goedt in paght heeft gehadt van de voorno: jaeren hebbe te
vorderen dan is genogh dat na reghten niemant anders als een gebruecker
919-0063
60 verso
off gebrueckersche kan worden besproocken, verblijft der halven bij sijn vorighe .
Ex adv: seidt als noch dat aen dese zijde niet meer sij ontfanghen van de weedu: Haeckx
quota als alleen van de vier jaeren hijervooren geallgiert ende alsoo daer meer broeders ende
susters sijn haer gedeelte aen het selve goedt hebben dat misschien het gedeelte van de voorno:
weeduwe moghte sijn ontfanghen ofte ock bij haer selfs de wijel sij alreede alhijer bekent in
het jaer 1651 genooten te hebben drie scheeper rogge een een ½ molder boeckweijte dat sij
ock wel de voorighe jaeren kan hebben ontfanghen ofte laeten invorderen, kan der halven
dese weedu: Tenghbergens ende haer broeder Frerick Haeck daer voor niet aenspreecken
protesterende al noch van opentholt en kosten.
61 recto
Aeleff Assinck cum consortibus in hareeren haer overgegevene aenspraeck ende geaccuseerde
contumati tegens Jasper Claepsinck ende sij den selven à novo hebben doen citeeren waer van
de relatie des geswooren alhijer in bedonghen wordt dat hij hem wegens dese saecke eenmael
voor hoofs heeft gebaedet staen en afwachten inbrenghen van beeter reght andersins willen bij
iterum contumatie hebben geaccuseert met versoeck van proclama.
Relatiert Jan Lenselinck als geswooren gerights dienaer Jasper Claepsinck 1, 2 et 3, te hebben
aengeeijscht.
Proclamatus non comparuit.
Jan Lenselinck relatiert Jasper Claepsinc een voor hooft te hebben geciteert daer hij stondt en
en maejde rogge en naderhant meermaele de baedinghe aen huis gedaen.
919-0064
61 verso
Wolter ten Oldenboom versoeckt insaecke tegens Jan Garritsen inbrenghen van ordel wegens
sijn overgeleide declaratie van costen ende pronuntiatie van dien om welcke ock parthije
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advers te aenhoren op huiden geciteert bij non comparitie versochte perickele partis als
vooren.
Relatiert Jan Lenselinck op huiden Jan Garritsen geciteert te hebben om te aenhooren de
taxatoire sententie ende dat Jan Garritsen hem tot antwoordt heeft gegeven het was na den
middagh hij most na Zutphen gaen.
Volght de taxatoire sententi
Gesien de declaratie van kosten cum annexis desen E. Landgerichte van Zelhem overgeven
uijt den naem ende van weghen Wolter ten Oldenboom triumphant in cas van injurie ter eenre
ende de
62 recto
diminutie daer op gedaen van weghens Jan Garritsen succumbant te andere zijden mitgaeders
het bijgevoeghde process waerover de costen ergangen, ende gelettet waer op in desen te
letten stonde, t’voorschreven Gerichte met advijs van onparthijdighe rechtsgeleerden doende
recht heeft die voorsz: costen tot meerder kosten geextendeert, gemodereert ende getaxeert ter
soma: van twee hondert vier entsestigh gulden thijn stuiver, de jura der advisanten daerinne
begreepen.
Aldus geadviseert bij ons onderss: binnen Doesborgh den 17. Novber 1660
ondertekening:
Wilhelm Keppelman
Raphael Hoedemaecker
Gepronuntieert in den Gerichte tot Zelhem den 21 9bris 1660.

919-0065
62 verso
Wolter ten Oldenboom versoeckt in gevolgh gepronuntieerde sententie taxatoir ter soma: van
264. gl 10 stu: summatie aen Jan Garritsen met bij voeghen copie der selver om te hebben
betalinghe van dien met versoeck van weete, ende alsoo Jan Garritsen sijn goederen tegens
verbandt aen desen E. Gerichte gedaen daegelijckx meer ende meer soeckt te verbrenghen ten
opsichte van welcken dan ock gerichtelijcke interdictie relatie ad prothocollum gedaen ende te
bevrughten dat de selve sijne gereede goederen wijders moghte verbrenghen soo versoeckt
comparant overmaels interdictie bij poene als voor desen ende dat tot voorkominghe van
wijder verbrenghen ten eijnde compa: ende triumphant wegens sijn erholden
63 recto
sententie niet moghe worden gefrustreert versoeckt dat bij desen E. Gerichte tot
voorkoominghe van alle confusie ende wijder verbrenginge tot narightinghe inventaris van
gemelte Jan Garritsens gereede goederen moghe worden gemaeckt als mede toeslagh op des
selviges kooren vrughten gedaen worden na behooren alles onder express protest van kosten,
off dat andersins des selve gereede goederen bij manquement van verburginge der selver
welcke bij desen versocht wordt in verseeckerunghe moghe genoomen worden.
Op den 24 9bris 1660
Relatiert Jan Lenselinck als geswooren gerights dienaer dit alles soo vooren versocht Jan
Garritsen in parsoon ten handen gestelt te hebben.
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919-0066

63 verso

Op den 5. 10bris 1660
Coram Johan Ehrlich Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Tunnis Luesinck kerckmeij: ende meijster Lambart ten Bussche.
Doctor Schimmelpenninck als gesubstitueerde volmaghtigher van Derick Seller
gevolmaghtight van Margrita Bilderbeeckx weedu: van zalighe Jan Haeck, seght alsoo
Geesken Haeckx weedu: van zalighe Arent Tenghberghen laestleeden gerighsdagh door haren
soon Hendrick Tenghberghen tegenwoordighe rendtmeijster tot den Schoelenborgh alheijr
hebbe geexhibiert recessum in scriptis bij welcke voorgeven als dat bij het negende
64 recto
deel van het goedt de Hoeve allenigh den tijdt van vier jaeren hebbe genooten te weeten van
de jaeren 1656, 57, 58 en 1559 daer nochtans van de samptelijcke susteren en broeders wordt
verclaert de selvighe opkompsten bij haer genooten te sijn van den jaere 1651 tot 1659 incluis
versocht voorts compa: dat gemelte Geesken Haeckx ten naesten gerichte soo de selve moght
persisteeren bij soodanighe voorgeven vooren verhaelt persoonelijck compareere ende bij
lijffelicken eede erholde niet meer dan de vier jaeren genooten te hebben, welck men haer bij
desen omni meliori modo is defererende, versocht comparant ten laesten dat hem soodanighe
pennonghen laest leeden gerightsdagh gedeponeert, moghe worden overgetelt voor de welck
soonoodigh off op versoeck van tegendeel genoghsaeme burghe presenteert.

919-0067
64 verso
Ex adv: Hendrick Tenghberghen procurator als volmaghtigher van Hendrick Tenghberghen
rendtmeijster tot den Schoelenborgh, versoeckt van het gerecesseerde soo bij Doctor
Schimmelpenninck is gedaen copie, kunnende niet te min ock lijden dat soodanige
penninghen als op huiden veertien daeghen alhijer in den Gerichte sijn gedeponiert van parthij
advers moghen gelight ende ontfanghen worden.
Wolter ten Oldenboom inhæriert sijn laestleden gerights dagh gedaene sommatie aen de
gereede goederen van Jan Garritsen als ock mede interdictie dat hij geene van de selve soude
verbrenghen, maer dat de selve bij desen E. Gerichte souden
65 recto
worden geinventariseert als ock inbewaringe beholden, versoeckt volgens landtreghte
peindonghe aen die selve gereede goederen als ock aen het kooren gewass, ende alsoo noch
in ervaringhe is alhoewel der intendictie is gedaen dat Jan Garritsen daer tegens sijne
goederen verbrenght soo wel het kooren als anders, versoeckt als noch dat hem moghe belast
worden sulcx te laeten ofte dat men andersins genootsaeckt sal sijn om hooghen overigheijt
sigh hijer van te beklaeghen mits dat hem het selvige moghe geinsinueert worden.
Ex adv: Jan Garritsen seght hoe dat hem op den 21 9bris is ten handen gestelt seecker taxatie
van kosten ter soma: van 264. gl 10. stu: daer nochtans volgens relatie des gerightsdienaer
daer bij
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919-0068
65 verso
soodane sententi is geopent en gepronuntieert daer den selven Jan Garritsen om sulcx te
hooren en te sien tegens landtreghte namiddaghes des selvighen daghes te weeten
den 21. 9bris omtrent een ueren is geciteert soo dat heel informelijck in desen sommatie is
versocht dewiel na landtrechte nootsaeckelijck parthije moet worden geciteert ad audiendam
sententiam het welck voorgegaen sijnde stracx na pronuntiatie peindonghe wordt versocht soo
dat in desen in het minste de parsoon van Jan Garritsen niet heeft kunnen gesummeert worden,
soo dat in desen obstiert de exceptie informalitatis de selve objecierende ende tot admissie
contenderende met protest van costen.
66 recto
Ex adv: segt hoe dat Doctor Schimmelpenninck als bediende van Jan Garritsen doorgaen in
dit process laestleeden gerights dagh alhijer in judicio præsent is geweest ende hem aengeseijt
om mede te willen aenhooren leesen de pronuntiatie van de taxatie van dese kosten over het
process gevallen als ock Jan Garritsen door den dienaer bij sittende Gerichte laeten aenseggen
om mede te koomen aenhooren der selver pronuntiatie, dogh naderhant gekoomen sijnde ende
gehoort de kosten waeren getaxeert ter soma: van 264. gl 10 stu: soo dat sijn advocaet
doenmaels daer mede gecontendeert was getwiffelt hebbende de selve hoogher souden
geloopen hebben, als ock dat Jan Garritsen spotsche wijse aen deser
919-0069
66 verso
sijde heeft gepræsenteert te willen betaelen 50. à 60. gl, soo dat hij niet kan voorwenden daer
van geen kennisse te hebben ende dat de sommatie haeren voortganck niet soude konnen
gewinnen de welck ter overvloet is gedaen, alhoe wel men anders met peindonghe hadde
kunnen procedieren, soo dat het alhijer vrempt voorkoompt dat parthije advers sich durft
oposeeren tegens landtrechte wegens verwonnen sententie ende durff voorsmijten de exceptie
informalitatis, maer het schiendt dat de d’aeghen geen ander uijtvlughten weeten om de
saecke op te holden ende te trainieren als exceptien voor den dagh te brenghen, verblijft als
noch bij sijn versochte peindonghe.
67 recto
Ex adv: seght kortelijck dat aengaende het voorgeven van dat deser zijdts patroon laestleeden
gerightsdagh selfs sij præsent geweest wordt niet ontkent dogh sall uijt den prothocolle niet
blijcken dat oijt volmaght in forma op de selve sij gepasseert, mede sal niet beweesen worden
dat deser zijdts advocaet ter tijde van openingh sij gebleeven dan alleen nadat hij sijn afferes
hadde verricht sij uijt den huise van de Richter gaen, voorts wederzijdts getaetel voorbij
gaende seght dat volgens Landtrechte Tit: 9, Arti: 2, ijmant tegen geweesen sententie in causa
nullitatis als in cas subject sich debite magh oponeeren ende sulcx aenwijsen et persistit.
Aeleff Assinck, Harmen Wussinck ende Garrit Wiltinck inhæreren haeren laestleden
gerightsdagh versochte in brenghen van beter reght tegens Jasper Claepsinck
919-0070
67 verso
ende daer op geaccuseerde contumatie versoecken alsnoch pursie, bij ontstentenisse van dien
accuseert demio contumatiam met versoeck van proclama.
Relatiert den gerights dienaer Jasper Claepsinck 1, 2, et 3, te hebben aengeeijscht
Proclamatus non comparuit.
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Alsoo Jasper Claepsinck tot drie maelen toe is gecontumaciet als ock geproclameert dogh dit
Gerichte heeft versmaedet ende niet heeft willen als ock moetwilligh uijtgebleeven,
versoecken der halven comparanten dat dese acten moghen geslooten worden, en den Richter
een onparthijdigh advocaet bij sich assumeeren om daer in te sententioneeren als rechtens.
Marija Graepenits weedu: Schoonvoogels versoeckt alsoo van de Richter is versocht
68 recto
dat hij sich soude beleeren met onparthijdighe advocaeten om in de saecke tegens Jan
Oosterinck te sententieeren wat reght is, versoeckt alsoo openinghe ende pronuntiatie van
sententie
Marija Graepenits weedu: Schoonvogels versoeckt van de uijtgespraeckene sententie copie,
ende versoeckt volgens sententie peindunghe aen de gereede goederens van Jan Oosterinck
om te hebben betalinghe ter soma: van 8. gl. 10. stu: breeder bij sententie uijtgedruckt ende
alsoo den geseiden Jan Oosterinck alhijer in den Gerichte præsent is dat hem het selve alhijer
moghe geinsinueert worden.
Relatiert den gerightsdienaer aen Jan Oosterinck dese peindonghe te hebben geinsinueert.
Volght de sententie

919-0071
68 verso
In saecken van Marija Graepenits weedu: van zalighe Harman Schoonvoogel impet: ter eenre
en Johan ten Tijll op Oosterinck geda: ter andere sijde voor den landtgerichte van Zelhem
ongedecideert hanghende:
Gesien aenspraeck en antwoordt mitsgaders alle vordere recessen en dictaten met de exceptie
daer bij geproponeert als ock het bij gevoeghde schijn en bescheidt en gelettet waer op in
desen eenighsins te letten stonde: t’ Gerichte met advijs van onparthijdighe rechtsgeleerden
doende recht rejectirende de exceptien non prestita cautionis et præscriptionis verclaert dat de
gedaeghde schuldigh en geholden is aen d’impt: te betaelen de restirende acht gulden thijn
stuiver wegens meijsterloon d’selve daerinne mitsgaeders in de costen deser proceduijre tot
taxatie ende moderatie van desen
E. Gerichte condemneerde.
Aldus geadviseert binnen Zutphen bij ons onderschreven op den 27 novemb: 1660
ondertekening:
Hend: Volmerss J: v Swinderen
in de marge:
Gepronuntieert in den Gerichte tot Zelhem op den 5. 10bris 1660
69 recto
Op den 19. 10bris 1660
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsluiden meijster Lambart ten Bussche en Hendrick Zeevalckinck.
Doctor Schimmelpenninck als gesubstitueerde volmaghtigher van Derick Zeller
gevolmaghtiget van Margrita Bilderbeekx weedu: Haeckx seght hoe dat hij laestleeden
gerightsdagh hebbe gedonghen tot persoonele comparitie van Geesken Haeckx om te
verclaeren bij lijffelijcken eede de opkompstten van het goedt de Hoeve voor de quota van
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voorno: Margrita Bilderbeekx niet langher dan den tijdt van vier jaeren genooten te hebben,
afwaght der halven in cas verhaelt handelunghe sin secus accuseert contumatiam ten proffijte
landtreghtens met versoeck van proclama, dogh in gevall parthije advers des te vreeden
præsenteert den comparant nomine principalis den eedt in contrarium te accepteeren ofte
noghmaels de selve refererende juxta legem manifeste de jure jurando protesterende van
verdere costen.
919-0072
69 verso
Ex adv: Hendrick Tenghberghen rendtmeijster van den Schoelenborgh als soon van sijner
moeder seijdt hoe dat sijn volmaghtigher laestleeden gerightsdagh van het gerecesseeerde van
Doctor Jan Schimmelpenninck copie heeft versocht ende de selve op huiden dato noch niet
heeft bekoomen, der halven den volmacht voorseijt sijn principalen geen kennisse van het
selve heeft kunnen doen eer en bevoorens hij daer van copie genooten hadde, verblijft der
halven als noch bij sijn versochte copie om inmiddels met sijn principalinne over dese saecke
te spreecken ende ten naesten Gerichte te doen als behoorens.
Ex adv: kan sulcx lijden nochtans protesteert van deses daghes costen.
Wolter ten Oldenboom inhæreert sijne laestleeden gerightsdagh gedaene peindonghe aen de
gereede goederen van Jan Garritsen, versoeckt volgens landtreght aenheerunghe der selver
goederen met insinuatie des selfs.
70 recto
Op den 6. februarij 1661
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem.
Gerightsluiden Hendrick Zeevalckinck ende meijster Lambart ten Bussche
Willem Wissinck seijdt ten aghteren te weesen aen Harman Wolsinck de soma: van
18 gl 15 stu herkommende van een seeckeren verkoften bouwaeghen geschiedt in den jaere
1659 waer op in betalinghe gekoomen de soma: van 5 gl voor welck restoor impetra: den geda:
in der goede menichmael heeft aengesproocken dogh daer toe niet heeft kunnen geraecken, is
genootsaeckt geworden den selven tegens huiden te doen voorbaeden quo fit relatio,
concludierende dat de gedaeghde bij desen E. Gerichte moghe worden gecondemneert te
weeten 13 gl 15 stu: den impetrant te sullen voldoen cum expensis.

919-0073
70 verso
Compareerde Harmen Wolsinck belooft binnen den tijdt van 14 daeghen Willem Wissinck te
willen contenderen ende aen hem betaelen 5 rickxdal soo hem sijn resterende, mede
aengenoomen te betaelen deses daghes gerightskosten.
Willem Wissinck seijdt dat Harmen Wolsinck alhijer heeft moeten bekennen sijn gevorderde
pennonghen schuldigh te sijn welcke pennonghen hij ock belooft met die gerightelijcke
costen in den tijdt van 14. daeghen aen den impetra: te sullen voldoen dogh vermeinende de
jura van de procurator ofte advocaet te meijnen af te snieden verwaght der halven, alsoo daer
twee onparthijdighe advocaten præsent sijn over de saecke decisie.
Doctor Schimmelpenninck als gesubstituierde volmaghtigher van Derrick Zeller aengaende
Margrita
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71 recto
Bilderbeeckx weedu: van zalighe Jan Haeck afwaght nochmaels van Geesken Haeckx weedu:
Tenghberghens behoorlijcke handelunghe sin secus des selfs contumatie accuseerende ten
proffijte landtreghtens versoeckende proclama.
Ex adv: seijdt dick ende verscheiden maelen copie versocht gehadt te hebben dogh door het
groote waeter en onweeder de selve niet heeft kunnen bekoomen versoeckt als noch van het
voorighe ingekoomen als ock het gedictierde copie om als dan sijne principalinne daer over te
communicieren ende ten naesten Gerichte peremtoir te sullen handelen.
Ex adv: seght desen comparant in het minste niet te kennen ten sij de selve bevorens
behoorlijck doceere de mandato, des halven contenderende tot rejectie van des selfs persoon
versoeckende nochmaels comparitie ende handelunghe van de originele principalen, andersins
versoeckt als vooren.
919-0074
71 verso
Ex adv: segt hoe dat hij procurator Hendrick Tenghbergen in dese saecke verscheiden
gerightsdaeghen heeft gediendt in absentie van Geesken Haeckx deses gedaeghdes waer van
van parthij advers noijt contradictie is gedaen ende hem ock menichmael handelunghe ende
uijtstell toegestaen als alleen nu ’t welck desen bedienden tegenwoordigh dwars voorkompt
om sijn persoon tegenwoordigh niet te willen accepteren, verblijvende als noch bij sijn
voorighe versochte copie ende bij oppositie van parthije advers tot decisie van het Gerichte.
Ex adv: seght hoe dat hij noijt de persoon van ijegenwoordighe comparant procurator
Tenghberghen hebbe alleen geaccepteert dan wel bij mede comparitie van Hendrick
Tenghberghen wesende tegenwoordigh rendtm: tot der Schoelenborgh sijnde een soon van
72 recto
Geesken Haeckx in desen verweerdersche welck ock laestleeden gerightsdagh in superfluum
nochmael copie is toegestaen, nochtans niet anders denckende als desselfs moeder Geesken
Haeckx voorss: soude op huiden behoorlijck hebben gecompareert, ende in gevolgh versoeck
geageert derhalven compa: qe: qu: verblijft bij sijn voorighe versoeck met express protest van
costen.
Ex adv: Hendrick Tenghberghen in qualite als volmaghtiger van Hendrick Tenghberghen
rendtmeijster tot der Schoelenborgh seijdt hoe dat hij in præsentie en absentie sijnes
principalen heeft gedoceert, verblijft der halven als noch bij sijn versochte copie, niet
twiffelende dat hem de selvighe sall afgesneeden worden overmits hem de selve van parthij
advers is toegestaen als tegenwoordigh sall vergundt worden door dien hij de selve door
reedenen vehaelt niet heeft kunnen maghtigh worden.
919-0075
72 verso
Ex adv: seght dat den rendtmeijster Hendrick Tenghberghen dese saecke selfs niet aen engaet,
derhalven ock desen procurator in casu subject agerende off hij schoon gelijck alhijer fauteert
nochtans sonder bewijss waere bevolmaghtight van den rendtmeijster voorno: omdat well
staedt te noteeren dat dese geheele saecke alleen conserneert des selfs rendtmeijsters moeder
Geesken Haeckx welckx compariti juxta legem manifesta de g’eht: de jure jurando waere
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verwaght en nu alnoch uijtblijvende kan in præjudicium principalis niet anders als geseijdt is
in desen ageren, versoeckt nochmaels als vooren.
Ex adv: Hendrick Tenghberghen seijdt hoe dat Doctor Schimmelpenninck als volmaght van
Derrick Seller q: q: heeft versocht dat Geesken Haeckx alhijer persoonelijck soude
compareeren om bij lijffelijck eede
73 recto
te verclaeren niet meer hebbe genooten als vier jaeren van de opkompsten van de Hoeve
wegens het negende gedeelte, tot bewijss van het selve geeft over seecker attestatie van
Berent Haeck als dat sij Margrita Bilderbeeckx selfs soude hebben genooten de jaeren 1651,
52, 53, het selver inholts breeder vermeldende vermeinende der halven niet geholden te sijn
den lijffelijcken eede over dese saecke alhijer te præsenteeren.
Ex adv: Doctor Schimmelpenninck qe: qe: seght nochtans voorbeholdens ijegendeels
inqualificatie hoe dat den 21. novemb: 1660 van ijegendeels soon Hendrick Tenghberghen
rendtm: is in gegeven recess in scriptis bij welck alsoo voorgeeft dat alleen bij sijn moeder
waere genooten vier aghterstedighe jaeren te weeten 1656, 57, 58, en 1659 daer nochtans
desen ingequalificierden compa:
919-0076
73 verso
bij attestatie soo voorgeeft van Berent Haeck soeckt te bewijsen dat Margrita Bilderbeeckx
hebbe genooten drie aghter een volgende jaeren te weeten van de jaeren 1651, 52, en 1653 bij
welck ter sien dat alles van ijegendeel gedaen sij ondughtigh, blijft daerom bij sijn voorighe
versoeck van proclama, versoeckende sulcx moghe op perickel van parthije geschieden ende
versoeckt niet te min van soodanighe ingebraghte attestatie copie.
Ex adv: seidt dat parthije advers voordese als nu ock toestaedt te handelen, versoeckt der
halven van alles de gansche proceduire aengaende copie te moghen genieten.
Ex adv: verblijft bij sijn versochte proclama.
Relatiert den gerightsdienaer Geesken Haeckx weedu: Tenghberghens 1, 2 et 3, te hebben
aengeeijscht.
et non comparuit.
74 recto
Wolter ten Oldenboom inhæriert sijn voordesen gedaene peindunghe, aenherunghe aen de
goederen van Jan Gerritsen, versoeckt nu instantelijck reele ophalinghe van panden ende
distractie van de selve.
Ex adv: Jan Gerritsen seght hoe dat de sententi taxatoir sij buiten des selfs kennisse en weeten
op den 5. 10bris 1660 geopent mede hoe dat op den 19 10bris des selfs jaer 1660 sij versocht
na versochte peindunghe ock aenherunghe waer van nochtans hoewel sulcx van ijegendeel
worde versocht aen compa: geen insinuatie sij geschiedt, alles uijtewijsens prothocoll soo dat
schiendt dat jegendeel alhijer de eene informaliteit op de ander is hoopende, der halven wel
expresselijck versoeckende dat niet booven rechten moghe beswaert worden, protesterende
van alle kosten zedert den 21 9bris 1660 incluis gecauseer.
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919-0077
Ex adv: versoeckt ophalinghe van panden off reeden van verweigeringh.

74 verso

Ex adv: segt de reeden all vooren aengetooghen te sijn, blijft der halven bij sijn voorighe
gerecesseerde.
Ex adv: referiert sich desen aengaende ten prothocoll daer bij blijckt dat ten overvloet aen
deser zijdts summatie aen parthije adv: geinsinueert daer nochtans na landtrechte ongeholden
ock parthij adv: geinsinueert daer nochtans na landtrechte ongeholden ock parthij adv: off des
selver bediende sich bij pronuntiatie van sententie moetwilligh geabsenteert onder protect van
nootsaeckelijck afweesen daer nochtans even na pronuntiatie van sententie selfs in persoon
gecompareert, persisteert compa: bij sijn voorighe versoeck afwaghtende ter gevolgh dien
reele ophalinghe ende distractie van panden mitsgaeders meitenu van voorighe decreet, bij
verweigerungh
75 recto
will compa: soo voor als noch de protracta justistia mitsgaeders van alle costen, schaeden
ende interesse hijerdoor kommen te lijden bij desen wel expresselijck hebben geprotesteert.
Ex adv: segt tegen ijegendeels ongefondierde recessen dat hem behalven de informaliteit van
den 5. 10bris 1660 hadden behooren van de aenherunghe op den 19. 10bris des selven jaers
insinuatie op versoeck van parthije hadde behooren gedaen te worden, daerom verblijft voor
als noch onder protest van costen bij sijn voorighe.
Ex adv: persisterende ende versochte dat in superfluum tegenparthije de aenherunghe in
juditio præsent moghe worden aengeseght.
Ex adv: protesteert van de costen susveer sindt de sententie gecauseert.
Relatiert Jan Lenselinck gerightsdienaer Jan Gerritsen dese versochte aenherunghe te hebben
bij sittende Gerichte geinsinueert.
919-0078
75 verso
Wolter ten Oldenboom onvermindert ’t voorige afwaght van desen E. Gerichte bij insuffitiati
van burghstellingh van jegendeel behoorlijcke inventarisaetie ende inbrenghen van ontvrende
mobile goederen tegens decreet ende aensegginghe gedaen bij ontstentenisse protesteert als
vooren.
Ex adv: segt susveer daer toe niet te sijn geholden dan wat aenbelanght de inventarisatie van
des selfs goederen is oorbijdigh hoe wel ongeholden ende sooveer aenbelanght de mobilia te
willen inventariseeren ende soo noodigh in juditio overgeven alles nochtans ter behoorlijcke
tijdt.
Ex adv: seidt bij provisie ijegendeels præsentatie te accepteren, dogh de wijel voorighe
decreeten ende versoeck daer mede niet is voldaen ten sij sufficiant
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76 recto
burghe voorgedaene ontvremdinghe en als noch te doen sij gestelt soo persisteert comparant
bij sijn voorighe, ende versoeckt weder inbrenghen van de ontvremde goederen.
Ex adv: segt noijt nader burghstellinghe belooft te hebben noch ock te kunnen bij brenghen
dan wat aenbelanght compa: pro quota will geene nochtans int minste daer onder niet
kunnende trecken sijner huisfrouwen ofte kinder goederen inventaris als booven is
gepræsenteert overleeveren.
Ex adv: kan in generleij mannieren sich in desen bevreedighen ten sij eerst ende voorall na
landtreghte wegens ontvremdinghe soo gedaen als noch te doen der selver goederen na
behooren sij verburght, oversulcx bij manquement van dien persisterende en afwaghtende
onder protest als vooren
Ex adv: persisteert gelijckvalts.
919-0079

76 verso
Op den 20 februarij 1661.
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem.
Gerightsluiden den ehrundtfesten Oosewolt Bock burghermeijster der stadt Borckulo
ende meijst: Harmen te Barne.
Wolter ten Oldenboom versoeckt uijt kraght van verwijn tegens Jan Garritsen reele
ophalinghe ende distractie van panden onder protest van costen.
Ex adv: Jan Garritsen inhariert sijn betuigh van den 5. 10bris des voorleden jaers 1660, hoe
dat namentlijck de
77 recto
sententie taxatoir sonder voorgaende behoorlijcke voorbaedinghe sij geoopent alles breeder te
sien ten prothocoll, mede seght hoe dat soodaene kosten als over de nulle aenherunge gedaen
hem eerst moeten gerefondeert worden, waer van ten naesten behoorlijcke specificatie sal
worden ingebraght, kan der halven niet verstaen worden dat reele ophalinghe ende distractie
van panden parthij adv: kan worden toegestaen ende protesteert van all verder kosten.
Ex adv: persisteert bij sijn voorighe bij verweigeringh will wel expresselijck de protracta et
denegata justitia hebben geprotesteert, afwachtende hijer over decretum judicij onder protest
als vooren.
919-0080
77 verso
Ex adv: persisteert gelijckvalts seggende dat na alle rechten in cas subject als blijckt uijt de
geallegeerde plaetse landtrechtens van den 5 10bris 1660 van tegendeel niet kan toegestaen
worden ophalinghe van panden daer bij doende dat ten naesten aen deser zijde sal blijcken
hoe veer verweer sefls tot de mobilia ende inmoblilia sij bereghtight.
Decretum.
’t Gerichte sich hijer in beswaert vindende sal sich hijer over met onparthijdighe
rechtsgeleerden hebben te beleeren op kosten van parthijen.
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78 recto
Doctor Schimmelpenninck als gesubstitueerde volmaghtigher van de kerckmeijster Derrick
Seller gevolmaghtight van Margrita Bilderbeeckx hijer beide constitutierende substitutie bij
een prothocoll berustende inhæriert sijn erholdene contumati van laestleeden gerightsdagh
tegen Geesken Haeckx weedu: van zalighe Arent Tenghberghen versoeckende van de selve
pursi, dien volgens dinght wel expresselijck op handelinghe ende tot verificatie van dat
Margrita Bilderbeeckx zeedert den doodt van haer zalighe man Jan Haeck van de opkompsten
van de Hoeve niet meer dan drie schepel roggen ende een ½ molder boeckweite hebbe
genooten, overleght alhijer daerover haere nadere judiciele verclaringhe voor den Gerichte
van Doetinchem gepasseert, protesterende van de costen.
919-0081
78 verso
Ex adv: protesteert van dese noodeloose kosten kunnende geen contumati gestaedighen in
eventum soo eenighe moght gecommitteert sijn, als noen consigneert tot dien fine
2. stu: cum præsentatione addendi et diminuendi, versochte dien volgens copie van jegendeels
overgeleide bewijss om in tijdt landtreghtens haere noodtdruft daer tegens in te brenghen.
Ex adv: versoeckt compa: handelinghe tegens justificatie van arrest aen deser zijde den 24.
8bris 1660 geexhibiert te meer de wijell iterative uijtstell van parthije is versocht sin secus
alnoch contumatiam, accuseerende ten proffijte landtreghtens.
Ex adv: seijdt dewijel parthij adv: op huiden van nieuwe document gedient
79 recto
tot ferificatie van sijn gedaen arrest waer tegens na landtrechte ses weecken om te dienen van
debat is competierende oversulcx op huiden geen terminis agendi ock geen contumati kan
worden geaccuseert, persisteert bij sijn voorighe onder protest als vooren.
Compareerde Geesken Haeckx weedu: van zalighe rendtmeijster Tenghberghen geassistiert
met den E. Oosewolt Bock borghm: der stadt Borckulo in desen haere gekooren ende met
rechte toegelaeten mombar ende stelde in de beste forme rechtens in alle haere saecken ende
in specie tegens Margrita Bilderbeckx den E. Doctor Schut ende procurator Hendrick
Tenghberghen tot volmaghtighers om tam active quam passive voor aller heeren hoven
Richteren ende Gerichten alle tarmijnen van rechten waer te neemen
919-0082
79 verso
onder beloften van dese haere volmaghtighers kost ende schaedeloos te sullen holden cum
ratificatione ante actorum onder verbandt als reghtens
Sod: Arglt
Aelbart Warnninck seght hoe dat hij voor omtrent 8. jaeren van de heeren Gedeputierden
hebbe gekoft seecker stuck landts Pluimers Camp geno: welck hij ock strackx na gedaene
coop hebbe overgelaeten aen zalighe Goosen Enserinck ende des selfs huisfrou Metien voor
twee vierde parten en Jan Wentinck welck ock voor een ¼ pardt aen voorss: Camp was
bereghtight hebbe overgelaeten voor een vierde pardt ende alsoo voorss: parsoonen hem
compa: soo voor sijn gedaene moeijte
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80 recto
seijtgelt als anders hebben belooft een soma: van hondert gulden welck hij ock aen Wijnolt
Laeckens hebbe geassighneert, niet anders wetende off de selve waeren all reede betaelt
nochtans voorgemelte Wijnolt Laeckens seght geen pennonghen des weghen ontfanghen te
hebben is compa: genootsaeckt geworden Metiens tegenwoordighe man Jan Schooltinck
genaempt nomine uxoris behoorlijck voortebaeden. Contendeert tot betalinghe in vall van
geen comparitie des selfs contumatie accuserende.
Compareerde Metien ende seght haer man onpasselijck sijnde ende te bedde liggende,
verclaert verscheiden maelen desen aengaende gelt gegeven te hebben aen Wijnolt Laeckens
ende des selfs huisfrou.
Ex adv: seght dat geen betalinghe soo wordt voorgegeven aen Wijnolt Laecken
919-0083
80 verso
te sijn gedaen comparant ten proffijte kompt aldewijel sulcx wel rondelijck van duckgemelte
Laeckens wordt genegeert, contendeert der halven al noch tot betalinghe met de kosten.
Hijer op erscheenen Wijnolt Laeckens seght op de soma: niet meer ontfanghen te hebben als
34. gl ende sulcx uijt zalighe Goosen Enserinckx handen.
81 recto
Op den 4. martij 1661
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Hendrick Coops ende meijster Lambart ten Bussche
Erschenen die E. Nenne van Till weedu: van zalighe Derrick Luesinck geadsisteert met
Lambart ten Bussche schoolmeijster alhijer als haeren in desen gekaeren ende toegelaeten
momber ende heeft bekent dat sij in eener steden vasten erfkoop erfvelick en eeuwelick
geduerende verkoft heeft aen den E. Gooswinus Brantsius Predicant tot Doesborgh ende
Christina Brackelders eheluiden voor die eene helfte, en aen Derrixken van Maas weedu: van
zalighe Joost Brugginck voor de ander helfte, seecker parceel landts
919-0084
81 verso
van omtrendt een half molder gesaeijs in den Zelhemschen Enck onder desen Richterampte
geleghen aent eene eijnde op Eeninck landt met het ander eijnde schietende op den
Oldenhooff, met de eene zijde langhes Oosterinck ende met de ander zijde bij langhes het
Kercken landt geleeghen, en dat voor vrij en quidt, sijnde eijghen alodiael erve, ende dat voor
een soma: van hondert daelder ad 30. stu: het stuck hollandts, waer van comparante haer
volkoomene betalinghe dede bedancken ende heeft dienvolgens vant selve parceel landts
gerenuntieert en vertichnis gedaen tot erfvelicken behoeve van de voorno: kooperen der selver
erfven en nakomelinghen, met beloften desen coop te sullen staen wachten en waeren jaer
dagh en ten allen tijden, oock tot meerder verseeckeringhe volmaghtigh gemaeck den E. Joost
Cremer der rechten lijcentiaet om op gesinne van cooperen daer van nader cessie te doen voor
82 recto
den heere Landtdrost deser Graefschap Zutphen off des selfs gestrenghe Stadtholder sulcx
waermede coperen indesen voor haer en haeren erven genochsaem verseeckert en verwaert
moghen sijn ende blijven.
Sond: Arglt
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Op den 6. Martij 1661
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem.
Gerightsluiden meijster: Lambart ten Bussche en Jan Lenselinck.
Aelbart Warnninck seght hoe dat hij laestleden gerightsdagh tegen Jan Schooltinck nomine
uxoris Metien hebbe aenspraeck gedictiert bij welcke hebbe geeijscht van overlaetinghe van
seecker stuck landts Pluimers Camp
919-0085
82 verso
geno: waer voor hem soo voor moeijte, seitgelt als anders was belooft een soma: van hondert
gulden welck ock doenmaels gedaeghde niet heeft kunnen ontkennen alleen voorgevende
soodane soma: aen Wijnolt Laeckens betaelt te hebben, ende alsoo gemelte Wijnolt
doenmaels in juditio præsent alleen bekent op gemelt soma: ontfanghen te hebben vier en
dartigh gulden soo dat Jan Schooltinck nomine uxoris nootsaeckelick noch hebbe aen compa:
uijt te keeren de restierende pennonghen te weeten voor twe vierde parten daer om compa:
versoeckt dat voorno: Schooltinck moghe betaelen sijn restoor ofte dat de selve betalinghe
bewijse, daer over decretum judicij verwachtende onder protest van costen.
Jan Schooltinck versoeckt uijtstell tot den naesten gerichte en dat Wijnolt Laeckens als dan
daer tegens moghe geciteert worden.
83 recto
Op den 20 Martij 1661
Coram Johan Ehrlick Richter to Zelhem.
Gerightsluijden Lambart ten Bussche en Hendrick Coops.
Jan Schooltinck naemens sijner huisfrou selfs præsent sijnde inhæriert tegen Aelbart
Warnninck haer antwoordt den 20. Februarij 1661 ten prothocolle gebracht, noch als voor
sustinierende haer twee darde parten in de gevorderde hondert gulden aen Aelbart Warnninck
off door last hem, aen Wijnolt Laeckens ende des selfs huisfrou voldaen ende betaelt te
hebben niet tegenstaende de aengetoogene verclaringe van Wijnolt Laeckens waer bij de selve
alleen is verclarende wat hij ende niet wat sijn huisfrouw ontfanghen heeft aengemerckt de
selve den laesten paeij min vier gulden waer

919-0086
83 verso
op na dato bier gehaelt ende volkoomelijck afgedaen ontfanghen heeft, gelijck onder eede niet
kan ontkent worden, hijer bij noch ten overvloet doende dat den impetrant niet alleen
verscheiden maelen voor dato als hij versocht attestatie van de gedaene betalinge van compa:
neen maer ock naest vergangen gerightsdagh all noch rondelijck bekent heeft dat comparanten
huisfrou Wijnolt Laeckens ten vollen soude betaelt hebben, daer bij voegende ten tijde als hij
de geseide attestatie versocht dat hij wel en wiste ja de maendt konde noemen waneer Wijnolt
Laeckens van desen voldaen was, waer op dan oock compa: hem Aelbart attestaetie heeft
mede gedeijlt, ende de selve voor hem willende gebruicken ock tegens hem moet milliteeren,
ende bij soo verre gemelte Aelbart dese sijne aengetoogene bekentenisse soude
onvermoetlijck willen ontkennen, soo
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84 recto
will comparanttinne in sulcken gevall het selve aen sijnen eedt gestelt hebben, den selven hem
mits desen deferierende an’t referendo accepterende welckes dan soodanigh sijnde ende dat in
reghten kennelijck dat niemants mach vorderen schult soo hij selfs weet betaelt te sijn, soo
contendeert compa: qe: qe: tot cost ende schaedeloose absolutie van den eijsch bij impetrant
genoomen, afwaghtende gelijckvalts decretum cum submissione nisi protesterende van costen
ende opentholt.
Waer op erscheenen Aelbart Warnninck seggende tegens ijegendeels gedictierde dat hij in
desen geerne wil acquiesseren in dien van ijegendeel kan worden beweesen soodaene twe
darde van hondert gl ofte aen Wijnolt Laeckens selfs off des selfs huisfrou off aen ijmant
anders uijt sijnen naeme hebbe betaelt ende de wijell compa: aen Metien ende haeren zalighe
geweesen eheman
919-0087
84 verso
Goosen Enserinck dit landt pro quota hebbe overgelaeten ende de wijel ock van de selve aen
comparant de geeijschte pennonghen sijn belooft, kan niemant anders aenspreecken als Jan
Schooltinck nomine uxoris, dan soo Wijnolt all noch moght bekennen van soodaene hondert
gl voldaen te sijn ende dat hem compa: sulcx gevaelidiert worde sal all mede te vreeden
weesen, immers kan gemelte Wijnolt Laeckens als van Jan Schooltinck daer om gecitiert daer
over verhoort worden ende bij al noch perseveranti van op gemelte soma: niet meer ontfangen
te hebben als 34. gl versoeckt compa: al noch dat Jan Schooltinck nomine uxoris moghe
worden gecondemneert het restoor te betaelen, wat vorders aen belanght het voorgeven dat
impetrant
85 verso
ettelijcke reijsen soude hebben geseijdt dat Wijnolt Laeckens sijn pennonghen ten vollen
soude hebben ontfanghen, daer tegens diendt dat sulcx niet absolutelijck van impetrant is
geseght geworden, dan alleenigh wel bij gissinghe daer bij doende dat Wijnolt als behoeftigh
sijn pennonghen soo langhe niet heeft willen missen, immers soo Jan Schooltinck sulcx niet
kan bewijsen en soo langhe sulcx impetrant niet wordt gevalidiert verblijft bij sijn
reghtmatighen eijsch onder protest van costen, nochmaels daer over decretum afwachtende.
Ex adv: seidt bij tegendeels aenspraeck notoir te sijn dat dese prætensie soo alhijer gevordert
wordt van ongeveer aght jaeren her sijn oorspronck soude neemen ende noch impetrant noch
Wijnolt Laeckens souden de luiden sijn van soodaene
919-0088
85 verso
patientie dat sij souden waghten 8. jaeren om haer schult te innen, dat ock ijmant
gepræsumeert wordt ter quader trouwe te handelen de welcke een saecke uijt stellen ter tijdt
dat de doodt off de vergetentheijt tusschen beiden kompt, dogh in desen sich op te holden is
onnoodigh gemerckt impetrant onder eede niet kan ontkennen dat hij meermaels tegens
verweerderen en des selfs huisfrouwe bekent heeft dat verweerderen haer schult voldaen
hebben ende daer van haer luiden attestatie genoomen, sulcx nochtans stellende tot den eedt
van impetrant ofte de selve referendo accepterende kunnende inmiddels lijden dat Wijnolt
Laeckens alhoewel in propria causa nochte wijders als de suo facto kunnende getuighen sijn
verclaringe
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86 recto
moghe doen, des noodigh sijnde præsenteert comparantinne met eede te verclaeren haer
contingent door haer man zaligher en haer selfs volcoomelijck betaelt te sijn, sonder nochtans
te weeten off de impetrant daer van eenighe pennonghen hebbe ontfanghen off niet, sonder
ock te weeten off sij daervan quitunghe hebbe genoomen off niet, alsoo haer huis inmiddels
met haer schrievens ende moebilen door den brant is weggenoomen kunnende lijden dat in
desen erga als rechtens.
Ex adv: inhærierde sijn vooriges seght tegens het eerste lijdt van desen recesse dat impetrn:
dewijel hij Wijnolt Laeckens soodaene pennonghen hadde overgeweesen aen gedaeghde
welcke ock sulcx hebbe aengenoomen gelijck in consesse dat wordt geseght
919-0089
86 verso
impetrant post dato noijt wederom gedaeghde hebbe aengesproocken nochte oijt voor dato
van assignatie op Wijnolt Laeckens eenen penninck hebbe van gedaeghde ofte haeren
zalighen eheman hebbe ontfanghen indien hem sulcx moght worden op geleght soude het
selve bij eede derven bedueren ende staedt gedaeghde altijdt open haere axtie tegen Wijnolt
Laeckens alleen kan door het narre van sijn voorighe niet ontgaen de betalinghe van twee
darde parten van hondert guldens doende 66. gl 14. stu: waer van nochtans voor betalinghe
accepteert soodane 34. gl als Wijnolt Laeckens bekent ontfanghen te hebben, waer mede ock
sluitende kan lijden dat in desen erga als reghtens.
Ex adv: seght dat weederdeel bij sijn jonghste recess oorsaecke geeft tot verscheiden
exceptien tibi adversus me non competit actio bestaende namentlijck daer in dat
87 recto
impetrant gestandt doedt dat hij dese sijne prætense vorderunghe all voor langhe jaeren op
Wijnolt Laeckens hebbe geassigneert ende oversulcx niet kan vorderen, het geene hij eens
heeft overgegeven sonder dat verweerderen kan obstieren den gepræsenteerden eedt van
impetrn: waer hij tot sijnen vordeel pooght te verclaeren selfs op de aengetoogene soma: niet
ontfanghen te hebben dan kompt alleen in consideratie den eedt hem gedeseriert off hij niet
meermaelen hebbe gestendight dat Wijnolt Laeckens van verwee: voldaen was ende daer op
van haer attestatie genoomen hebbe, sijnde vreempt dat impetrn: desen verw: hebbe
gesolliciteert om haer attestatie te geven ende haer daertoe met verscheiden motieven te
induesieren ende nu daer van den ignorant speelende desen betalinghe alnoch te vorderen
overmaels submittierende.
Ex adv: segt dat dewijel jegendeel seijdt hoe sleght hij in causa principalij is gefondeert nu
voor den dagh kompt
919-0090
87 verso
met een caele exceptie non competentis actionis sondierende de selvighe allenigh daer op dat
impetra: aen Wijnolt Laeckens soude hebben geassigneert soodane gevorderde pennonghen
ende dat hij daerom de selve nu niet soude kunnen eischen daer dogh gelijck blijckt ut de
assignatie van Wijnolt Laeckens dat hij soodanighe geassigneerde pennonghen niet verder
hebbe ontfanghen dan tot 34. gl soo dat ummers desen impet: niemant kan accioneeren dan
desen gedaeghde immers soo sleght is het geene wordt geseght tegens deser zijdts præsentatie
van eede de wijel ummers gedaeghde na rechten geholden is bij quitantie off andersins te
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bewijsen soodane pennonghen ontfanghen te hebben, ende voorts gedaeghdens simpele
dicenten voorbij gaende verblijft alsoo bij manquement van sulcx bij sijn voorighe onder
protest van costen daer over decisie bij onparthijdige reghtsgeleerden versoeckende ten fine
decriptie van acten ende dagh van collatie.
88 recto
Decretum
Den dagh van collatie in desen wordt gestelt met believen van beide parthijen op aenstaenden
saeterdagh sijnde den 23. deses maendts Martij 1661.
Op den 3. April 1661
Coram Johan Ehrlich Richter to Zelhem
Gerightsluijden meijster: Lambart ten Bussche en meijster: Hendrick Coops
Doctor Schimmelpenninck als gesubstitueerde van de kerckm: Derick Zeller gevolmaghtight
van Margrita Bilderbeeckx inhæriert tegen Geesken Haeck sijne contumaci accuseert ende
erholden op den 5. februarij deses jaers 1661 mede inhæriert alle dictaten voor desen ten
prothocoll gebraght als mede van den 26. februarij mits de
919-0091
88 verso
documenten mede geexhibiert versocht all noch behoorlijcke handelinge van ijegendeel in het
minste niet toe staende verner dilaci off uijtstell ende versocht in cas van handelunghe copie
andersins all noch contumatiam accuserende met versoeck van proclama.
Ex adv: Doctor Harmannus Schut als volmachtigher seidt dewijel door swackheijt en
ongelegentheijt van sijn principalinne de saecke waer op de questie in desen is aenkoomende
onmogelijck is geweesen tegens huiden te verveerdighen, te meer ock noch geen ses weecken
geleden dat bij den E. Richter de copie van ijegendeels ingebraght is worden verveerdight,
oversulcx geen terminus agendi versochte alsoo na landtrechte ses weecken worden vergundt
ende sijn loopende ende
89 recto
ontfanck copie van ijegendeels inbrenghen dat dese saecke tot den naesten moghe blieven
instaedt om medio tempore in vrindtschap niet afgemaeckt wordende ten naesten te doen
t’geene behooren sall, kunnende diendt halven geen contumati gestandighen bij wieder
instieren protesteert van costen.
Ex adv: seght hoe dat ijegendeel iterativelicken uijtstel sij vergundt ende heden ses weecken
geleeden hebbe aengenomen over ses weecken doenmael te handelen het welcke aen deser
zijde hoe wel ongeholden ock werde toegestaen doch sijnde dat aen zijde van ijegendeel niet
anders als het eene uijtstel op het ander wordt versocht wil men dese saeck bij desen hebben
gesubmitteert off anders daer over decretum afwachtende.
Ex adv: persisterende bij sijn voorighe afwaghtende des E. Richters verclaringhe wanneer de
versochte copie in desen veerdigh geweesen onder protest van costen sonder aen desen E.
Gerichte sich te submittieren
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919-0092
Ex adv: verblijft bij sijn voorighe decreet.

89 verso

Aelbart Warnninck versoeckt van den ordeldraegher Jan Lenselinck in brenghen van acten
tegens Jan Schooltinck nomine uxoris Metien ende van de selve openinghe ende pronuntiati
van sententie.
Jan Schooltinck versoeckt gelijckvals.
Aelbart Warnninck bedanckt sich der sententie ende versoeckt copie van de selve
Jan Schooltinck versoeckt mede copie
Aelbart Warnninck versochte peindonghe aen de gereede goederen van Jan Schooltinck
nomine uxoris om te hebben betalinghe sijn restirende quota van hondert guldens sijnde 32. gl
13. stu: 12. pen: hem bij sententie geadjudiciert mits dat de selve daer van de weete moghe
gedaen worden.
Ex adv: præsenteert in den tijdt van een maendt te betaelen.
90 recto
Volght de sententie
In saecke van Aelbart Warnninck eijscher ter eenre tegens Jan Schooltinck als man ende
mombar sijner huisvrouwe Metien voormaels weedu: van zalighe Goosen Enserinck verw: ter
ander zijden;
Gesien die prothocollaire dinghtaelen ende geledt waer op te letten stonde, Jan Lenselinck
gestelde ordeldraegher in desen met advijs van onparthijdighe reghtsgeleerden retiectierende
de exceptie non competentis actionis, condemneert den verwe: sijne restirende quota van de
gelibelleerde hondert gl aen den eijscher te voldoen, den selven soo hij mochte vermeijnen
ock dit aen Wijnolt Laeckens betaelt te sijn desfals tegens geseide Wijnolt sijne actie
voorbehouden met compensatie van kosten om reeden.
Aldus geadvijseert bij ons omdesen: binnen Doesborgh den 28. Martij 1661
ondertekening:
J: Goris
J: Koesveldt
Gepronuntieert in den Gerichte to Zelhem op den 3, April 1661
Heden van den gewijesde, dat de betalinghe is facti daeromme die niet bewesen sijnde
919-0093
90 verso
verw: de condemnatie niet konde ontgaen, onder voorbehouwt als bij de sententie.
Sonder dat de exceptie van competentis actionis voor den verw: heeft kunnen aen gaen
co quod assignatio priorem non tollert actionem nisi facta sit delegatio de quo non partuit in
actis, vide zand: de cess: action cap: 9 nu 29 gerl: 2 obs: 30 nu 8 groot : bij sijne inleijdingh
lib 3 cap: 44 neostad in decis: cur holland: 38 burgund: de evict: cap: 11 nu 4.
De kosten sijn gecompenseert, datten eijscher selve vermeijnt als hij tegens verw: verclaert
jae van verw: ofte sijn huisfrou attestatie genomen hadde dattet ten vollen aen Wijnolt betaelt
waere.
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Dat ock hijer mede over acht jaeren tot nae de doodt van Enserinck gewacht ende nu als
verweerders huis ende chartres door den brandt geabsumeert men begonnen heeft te
spreecken dat niet buiten bedencken is.
91 recto
Op den 27. Aprill 1661
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Hendrick Coops ende Jan Lenselinck.
Compareede Derrick Wissinck vertoonende alhijer in judicio de eijghen handt van sijn
huisfrou Bartien Petersen in desen consenteerende, ende bekande voor hem sijn huisfrou ende
erfven in eenen steeden vasten ende onwederropelijcken erfkoop eeuwelijck ende erfvelijck
verkoft te hebben aen Tunnis Luesinck, Tunnisken Agelinck sijn huisfrouw ende erfgenaemen
sijn quota ende gedeelte van den Camp Davels geno: als mede van Arents Camp ook mede de
gerechte helfte van Arents Maete, gelijck hem compa: sulcx van sijn zalighe vaeder Arent
Wissinck is aengeerft ende nagelaeten

919-0094
91 verso
alle dese drie parceelen geleeghen in den kerspel van Zelhem boerschap Velswijck voor vrij
ende quidt sonder eenighe uijtganck ofte beswaer ende dat voor eene soma: van pennonghen
daer van hij comparant voor hem, sijn huisfrouw ende erfven sich ten vollen goeder
betalinghe is bedanckende, der gestalte dat hij sijn huisfrouw ende sijnen erfven daer van
ontreghtight ende sij cooperen ende haeren erfven daer aen bereghtight sullen sijn ende
blieven, ende om den cooperen in desen coop allerdinghs genogh te doen soo heeft comparant
mede uijt den naem van sijn huisfrouw in der bester ende bestendighster forme wijse ende
manniere reghtens geconstitueert ende volmaghtigh gemaeckt gelijck hij compa: constitueert
ende volmaghtight kraft deses den eersamen Johan Toll burgher binnen Zutphen om in compa:
name ende van harent weghen
92 recto
dese verkofte parceelen landts op gesinne der cooperen te cedieren, transportieren ende opte
draeghen voor den heere Landtdrost deser Graefschap Zutphen ofte sijn hoogh eed: gestr:
Stadtholder; ock de verkofte perceelen te staen waghten ende wharen jaer dagh en ten
eeuwighen daeghe als erfkoop reght is, allet onder verbandt als rechtens. Sond: Arglt.
Op den 15. Maij 1661
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsluiden meijster: Lambart ten Bussche ende Jan Lenselinck
Doctor Schimmelpenninck als gesubstitueerde volmaghtigher van Derrick Zeddeler versocht
alnoch van Geesken Haeckx weedu: Tenghberghens nochtans expresselicken inhærerende sijn
erholdene

919-0095
92 verso
ende geaccuseerde contumatie behoorlijcke handelinghe andersins all wederom desselfs
contumaci wordt geaccuseert ten welcke fine in vall van geen handelinghe versocht wordt om
eens ten eijnde in desen te koomen dat de acten moghen worden gedescribeert ende
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gecollationeert, daer om ock daer toe een dagh wordt versocht soo bij desen E. Gerichte
moghe worden gestelt; ende op dat de gedaeghde geen ingenorantie van desen prætendeere
versocht na behoorlijcke determinatie van den dagh adcollatio nardum haer sulcx moghe
verwittight worden met versoeck dat de compstighe heeren referenten in desen principalick
gelieven te letten op alle kosten soo van ijegendeel sijn veroorsaeckt ende ock aengaende de
attestatie van Berent Haeck alsoo geda: de selve tot haer voordeel
93 recto
soeckt te trecken en alsoo directelijck tegens die selve militiert seggende namentlijck van ses
jaeren soo bij verweerdersche sijn ontfangen, der halven te letten dat des selfs consignatie te
klein hoe wel andersins de selve attestatie aen deser zijde in het minste niet wordt geacceptiert,
ock dat de selve daer tegens gelieven te consijderieren impetra: verclaringe voor den Gerichte
van Doetinchem gepasset waer op ex meritis gelieven te oordelen na behooren met protest
van costen.
Decretum
Den dagh van collatie in desen wordt gestelt als huiden over drie weecken sijnde den
5. van de aenstaende maendt Junij 1661.
Op den 3e Maij 1661
Relatiert Jan Lenselinck als geswooren gerightsdienaer Geesken Haeckx weedu:
Tenghberghens op der Schoelenborgh den dagh van collatie der acten in saecke tusschen haer
ende Margrita Bilderbeeckx weedu: Haeckx schriftelijck door de handt des Richters te hebben
geinsinueert.
919-0096
93 verso
Doctor Schimmelpenninck als volmachtiger van Garrit Entinck kraght volmaght alhijer
geexhibiert seght hoe dat Wijnolt Laeckens aen hem sij ten aghteren geweest eene soma: van
104. daeldr: 15. st: waer op betaelt 42. daeldr: in verscheiden posten soo dat den selven noch
suiver te goede kompt 61 daeldr: 5 st: welcke hij ock op den 2. April 1655 hebbe aenbelooft
alhijer gerichtelijcken in judicio vermooghen protocoll met den eersten te willen betaelen,
ende gelettet mede op het gepasseerde van den 20. 7bris 1656 alwaer doenmaels ock bij
decreet ophalinghe van panden is toegestaen dogh op itera versoeck tellekes is uijtgestelt op
hoope van betalinghe dogh alles te vergeefs met patientie afgewaght versoeckt compa:
nomine principalis dat voorn: Wijnolt Laeckens noch moghe worden gesummiert
94 recto
om in tijdt bij desen E. Gerichte te detarminieren aen compa: te betaelen ende dat andersins
sonder eenigh verner dilaij de panden moghen op gehaelt ende detrahiert worden na landtregte;
alles onder protest van verner kosten.
Decreet.
Wijnolt Laeckens wordt vergundt tijdt van een maendt om in middels dit af te maecken, soo
niet dat op verner versoeck sal gedaen worden als rechtens.
Op den 10. Julij 1661
Coram Johan Ehrlich Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Hendrick Coops en meijster Lambart ten Bussche
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Kerckmeijster Zeller als volmachtigher van Margrita Bilderbeeckx versoeckt van den
ordeldraegher Jan Lenselinck in brenghen der acten ende pronunciatie van sententie tegens
Geesken Haeckx.
919-0097
94 verso
Ex adv: Hendrick Tenghberghen als volmachtigher van Geesken Haeckx weedu:
Tenghberghens versoeckt gelijckvalts mits dat den ordeldraegher met eede sall hebben te
verclaeren geen instructie van niemant ter weerelt waer ende bij wien hij soude gaen gehadt te
hebben noch ock sijn wederkompste aen ijemant hebbe geopenbaert waer hij geweest waere
maer sich daer in gedraeghen als een eerlijck ordeldraegher toestaedt.
De kerckmeijstr: Derrick Zeller bedanck sich der sententie ende versoeckt copie der selve.
Procurator Hendrick Tenghberghen als volmachtigher van Geesken Haeckx bedanck sich
mede der sententie ende versoeckt gelijckvalts copie
95 recto
Volght de sententie
In saecke met besaet aengevanghen uijt den naem ende van weghen Margarieta Bilderbeeckx
weedu: Haeckx arrestante ter eenre ende Geesken Haeckx weedu: Tenghberghens
verweerdersche ter andere zijden voor desen E. Landtgerichte van Zelhem ongedecidiert
hangende, gesien de acte van besaet, justificatie van dien, het schriftelijcke recess, voorts alle
acten en actitaten, sampt alle bijgevoeghde stucken, schijn en bescheidt ende geledtet waerop
in desen te letten stonde, t’voorschreven Gerichte met gepleeghde advijs van onparthijdighe
reghtsgeleerden, doende recht verclaeren dat aengaende de jaeren 1656, 57, 58 en 1659 de
verweerdersche voor haer ende voor haeren broeder Frederick Haeck met haere gedaene
præsentatie ende consignatie kan volstaen mits refunderende de kosten tot daer toe
919-0098
95 verso
gevallen, haer daer inne condemnerende bij desen den vorderen eijsch de aenleggersche bij
gebreeck van bewijss ontseggende.
Aldus geadviseert bij ons onderss: binnen Doesborgh den 24. Junij 1661
ondertekening:
Jan Coesveldt, Raphael Hoedemaecker
Gepronuntieert in den Gerichte tot Zelhem op den 10. Julij 1661
Op den 9. August: 1661
Coram Johan Ehrlick Richter to Zelhem
Gerightsluiden Lambart ten Bussche ende Jan Lenselinck.
Compareerde voor desen E. Gerichte Jan Planten, te kennen gevende hoe dat hij
96 recto
voor een somma van t’ negentigh gulden mitsgaeders voor de costen van executie ende
interesse in gevolgh gerichtelijcke in dato den 21. Septemb: 1655 verkreeghen
verseeckerungh uijt zalighe Wijnolt Laeckens gerede ende ongerede goederen gevestight is
ende dewijell hij nu verstaedt dat na desselfs Wijnolt Laeckens overlijden der selver
nalaetenschap tot voordeel van de creditueren verkoft wordt, dat ock albereidts enighe

22 november 2011 /

Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 54 Transcriptie: © A. Lettink

ORA Landdrostambt Zutphen – Toegangsnummer 0217 – Inventarisnummer 919
Protocol van contentieuze en voluntaire akten
Richterambt Zelhem - Periode 1659-1670

creditoren toeslagh op des selves nalaetenschap gedaen hebben, soo heeft compa: niet kunnen
leedighstaen bij desen sijn acte van bestenis t’ ederen ende over te geven seggende rechtens te
sijn dat hij allen anderen creditoren in vall daer veele moghten koomen die gene ofte laeter
hijpotheec hadden uijt kraght van de selve vestenisse gepreferiert moet worden sonder dat
eenighe creditoren alschoon toeslagh op des selfs nalaetenschap gedaen hebben hem
comparant moghte geprefereert
919-0099
96 verso
worden gemerckt den toeslagh int alder minste eenighe vorige vestenissen niet magh
prejudicieren waeromme hij compa: dan mits desen is versoeckende dat geene pennonghen bij
den heer Richter van de verkofte gerede goederen uijtgetelt worden voor en alleer hij van sijn
capitaell, interesse en kosten |: waer van de specificatie in bedongen wordt :| ten vollen sij
voldaen en gecontendeert sin secus will hij daer tegens ten hooghsten bijn desen geprotesteert
hebben
salvis
Op den 26 August: 1661
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Hendrick Coop en Jan Lenselinck
Erscheenen Hendrick Hamminck, Lambart Hoeghen, Derick Besselinck, Reindt Hoeghen als
oom ende mombar
97 / 79 recto*
* 97 is doorgehaald en springt terug naar 79
van de onmondighe kinderen Hendrick, Frerick ende Jan Hoeghen ock Jan Wentinck in de
naeme sijner huisfrou Anneken Dimmendaels geweesen weedu: van zalighe Derick Hoeghen
ende hebben in der bester ende bestendighster forme wijse ende manniere rechtens
geconstitueert ende volmaghtigh gemaeckt gelijck sij comparanten constitueeren ende
volmaghtighen kraght deses den eerundtfesten hooghgeleerden N: Temminck der beider
rechten Doctor om in haer luiden naeme ende van harentweghen voor den Eed: Hove in
Gelderlandt te compareeren ende te verschienen om te aenhooren eijsch ende conclusie als
Palick Besselinck cum suis tegens comparanten vermeinen te institueeren, voorts daer tegens
te doen ende voortenemen wat der saecken noodtdruft sall moghen vereijschen, alle termijnen
van rechten te respicieren, voort
919-0100
79 verso
alles generaelijck ende specialijck te doen ende laeten geschieden als off compa: selfs præsent
sijnde eenighsins souden behooren te doen, gevende geconstitueerde mede volkoomen maght
ende gewalt om indien noodigh een ofte meer in sijn E. plaetse te substitueren, geloovende
voorts alles wat van geconst: in desen gedaen sall worden voor aengenaem vast ende van
weerden ook kost ende schaedeloos te holden onder verbandt als na rechten
Sond: Arglt.
Op den 2. 7bris 1661
Relatiert Jan Lenselinck als gesworen gerightsdienaer gecitiert te hebben Jan Wentinck,
Lambart Hoeghen, Derick Besselinck en Hendrick Hamminck in hare qualiteit bij het request
uijtgedruckt ende desen mede
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80 recto
voor sich selven ende als oom ende mombar van Jan en Hendrick Hoeghen noch onmondigh
sijnde om te sullen voor den Ed: Hove in Gelderlandt erschienen op den
2. van de aenstaende maendt 8bris 1661 volgens brieven van citatie van den voorss: Hove
ende daer in geleide request aen Jan Wentinckx huisfrou in sijn absentie behandight aen de
Richter afgesonden.
Op den 4. 7bris 1661
Coram Johan Ehrlich Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Lambart ten Bussche ende Jan Lenselinck
Erscheenen Aelbart Willemsen de rato cavirende voor sijn huisfrouw Willemken Peterss:
ende bekande voor hem sijn huisfrou ende erfgenaemen wel te dancken
in de marge: 1662 den 3. Julij
is erscheenen Dries Jansen ende bekande van weeghens dese obligatie ten
vollen voldaen ende betaelt te sijn, sonder eenighe prætensie des aengaende
meer te hebben ofte te holden heeft dese soma: uijt handen van Jan Wassinck
ende desselfs huisfrou ontfanghen, geschiedt in præsentie van mij als Richter.
919-0101
80 verso
ontfanghen ende opgebeurt te hebben uijt handen van Dries Jansen in Hummelo woonaghtigh,
des selfs huisfrou Willemken Hendricksz ende erfgenaemen de soma: van 200 gl hollandts
dewelcke compa: voor hem, sijn huisfrou ende erfven belooft te verpentioneeren met ses der
selven gulden van t’ hondert jaerlicx waer van het eerste jaer interesse verscheenen sall sijn
op Mighilij des compstighen jaers 1662 ende sulcx te continueeren tot de afloose toe welck
looskundinghe wien van weder zijden het niet langher belieft een vierdeel jaers te bevoorens
sal moeten geschieden, voor welck soma: van 200 gl met den interesse van dien comparant
verbindt voor hem, sijn huisfrou ende erfven bij onverhoopentlijcke misbetalinghe niet alleen
sijn parsoon gereede ende ongereede goederen maer in
81 recto
specie sijn aenpardt sijnde het twaelefde gedeelte onbeswaert van het goedt Wassinck in de
boerschap Hall onder dit Richterampt Zelhem geleeghen om sich kost ende schaedeloos daer
aen te moghen verhaelen, allet onder verbandt van allen heeren hoven Richteren ende
Gerichten specialicken den eed: hove in Gelderlandt ter realer executie
Sond: Arglt.
Op den 6. 9bris 1661
Coram Johan Ehrlich Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Hendrick Coops en Jan Lenselinck
Erschenen Berent Lensen ende spreeckt aen naer gerichtelijcke voorbaedinghe Jan op
Nienhuisinck om te hebben betalinghe wegens verdiendt loon ter soma: van 12 daeldr ende
twe voer turff, 2. henden
919-0102
81 verso
twee paer schoenen, item een linnen molsert, ende een paar linnen haesen, versoeckt hijer van
te hebben voldoeninghe allet cost ende schaedelooss.
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Hijer op erscheenen Jan op Nienhuisinck ende seght dat desen sijnen geweesen knecht Berent
is koomen te trouwen, des weghen hem hebbe laeten gaen met het halve jaer, præsenterende
de helfte van sijn verdiende loon te willen betaelen seggende ock hijer op betaelt te hebben
aen Berent 2 daeldr: 8 stu: ende wat hem meerder rest van sijn verdiende loon het selve met
den eersten te willen voldoen te weeten op aenstaenden Kersmis ofte Nieuwe Jaer ten
langhsten, allet onder poene van executie, heeft sulcx met handttastinghe aenbelooft.
82 recto
Doctor Schimmelpenninck als gesubstitueerde volmaghtigher van Derrick Seller exhibiert
tegens Geesken Haeckx weedu: van zalighe Tenghberghen declaratie van costen junctis
documentis sub AA: BB: CC: et DD: Versochte dat haer de selvighe ten handen moghe
worden gestelt om in tijdt landtrechtens daer op te dienen van diminutie ofte dat andersins in
contumatiam de minute moghe worden afgesonden om de selve te taxeeren soo behooren sall.
Op den 7. 9bris 1661
Relatiert Jan Lenselinck de declaratie van costen Geesken Haeckx weeduwe Tenghberghens
haer in persoon selver te hebben behandight op het huis te Schoelenborgh.
Doctor Schimmelpenninck als gesubstitueerde volmachtigher van Derick Seller
919-0103
82 verso
gevolmaghtight van Gargrita Bilderbeeckx versoeckt omni meliori modo arrest op een
negende gedeelte van het saedt gewass van de Hoeve soo Geesken Haeckx hebbe getrocken
ende sulcx om te hebben restitutie van soodane negende pardt haer gemelte Margrita
Bilderbeeckx uijt kraght van tught competirende sedert den doodt van haer zalighe man Jan
Haeck, soo is overleeden in den jaere 1652, versoeckende dat den bouman Tunnis op de
Hoeve gelast worde soodane negende gedeelte niet te laeten volghen, ende versoeckt ock
alsoo de ander erfgenamen tot Zutphen woonaghtigh iterativelijck betalinghe hebben
aenbelooft ende nochtans susweer in gebreecke sijn gebleven voor drie parten haer saedt
mede moghte
83 recto
worden gearresteert sijnde met namen Harmen Haeck, den weerdt in den Denemarckt met
namen Berent ende het ander darde pardt toestendigh twee onmundighe waer over mombars
den E. Engelbartus Hoenstraeten Commis, ende Commis Mess, met verder versoeck dat de
weedu: Tenghberghens daer van de weete moghe worden gesonden als ock in vall van langher
trainnissement de erfgenamen voorengeno: onder protest van costen.
Op den 13. 9bris 1661
Relatiert Jan Lenselinck gearrsteert te hebben als booven versocht onder den bouman Tunnis
op de Hoeve het saedt gewass toestendigh de weedu: Tenghberghens, item mede de drie
parten sijnde ijder het negende gedeelte van het saedt gewass toestendigh Harmen Haeck, den
weerdt in den Denemarckt ende twee onmondighe kinderen, welck arrest bij den bouman
Tunnis op de Hoeve is aengenoomen.
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919-0104

83 verso

Op den 13. 9bris 1661
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Hendrick Coops en Jan Agelinck.
Erscheenen Jan Wentinck Anneken Dimmendael, eheluiden, ende bekanden voor haer ende
haren erfven dueghdelijck ende wettelijck schuldigh te sijn aen de erfgenamen van zalighe
Derrick Agelijnck met naemen Frederick Hamminck ende sijn huisfrouw Jenneken, gewesen
nagelaten weedu: van zalighe Derrick Agelinck, Berent Agelinck nagelaeten soon van
gemelte Derrick Agelinck ende Gardt Agelinck eene soma: van hondert daeldr: hollandts,
staende in den aghtersten kloodt van een seecker stucke groen landts genoempt Wentinck
Slagh, geleeghen in den kerspel van Zelhem boerschap Velswijck, welcke soma: van hondert
In de marge:
Coram Abraham Eerlick Richter tot Zelhem
Coergenooten Cristoffel Garritsen en Garrit Zantvoort.
Op den 17 Julij 1682.
Erscheenen Jasper Mentinck, tegenwoordigh bediende van de armen der Stadt Bronckhorst,
ende bekande door de wed: Wentijncxs genoemt Anneken Dimmendaels van deese
tegenstaende hondert daelder neffens den interesse ten vollen voldaen en betaelt te sijn, Sond:
Argelist.
84 recto
daeldr: van de voorno: erfgenaemen is overgeweesen ende sullen staen ten behoefe ende
proffijte van de ermmen der Stadt Bronckhorst sijnde tegenwoordigh Wolter Mentinck der
ermmen aldaer bediende, waer van comparanten belooven jaerlicx ende alle jaer tot interesse
te betaelen viefe der selver daeldr: op Marthijni verschienende, ende sulcx te continueeren tot
den afloose toe, welcke looskundinghe een vierendeel jaers voor den verschijndagh sall
moeten geschieden, wien van wederzijden het niet langher moghte gelieven, waer van het
eerste jaer interesse verscheenen sall sijn op Marthijni des kompstighen jaers 1662; hijer op
hebben de erfgenaemen voorsz: van de boovengeno: soma: gerenuntieert dessen aengaende
ende tenemael afstandt gedaen ock soo dat hijer mede alle andere brieven desen aengaende
hijer mede sullen geannuliert ende te niete gedaen sijn ende blieven, allet onder submissie van
allen heren hoven Richteren ende Gerichten specialijcken den eedelen hove van Gelderlandt
ter realer executie. Sond: Arglt.
919-0105

84 verso
Op den 20. 9bris 1661
Coram Johan Ehrlich Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Lambart ten Bussche ende Jan Lenselinck.
Erscheenen Hendrick Tenghberghen als volmachtigher van de Richter Jan Gijsen ende
versochte van Reijndt Hoeninck betalinghe van verloopen weide paght ter soma: van
62. gl 9½ stu: welke Reijndt Hoeninck gerichtelijck heeft aengenoomen te betaelen in drie
tarmijnen, te weeten nu aenstondt over drie weecken een molder rogge, tegens Maij
aenstaende de helfte van het restirende ende het laetste op Michijli ofte St: Victor daer aen
volgende, dit alles onder poene van parate executie.
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85 recto
Reijndt Hoeninck belooft het geene hij schuldigh is te willen betaelen, heeft sulckx met
handttastinghe in den Gerichte alhijer aengelooft.
Compareerde Doctor Wilhelm Keppelman exhibiert aen desen E. Gerichte declaratie van
costen tegens Jan Wentinck om daer op binnen tijdt landtrechtens te diminueren.
Op den 3. 10bris 1661
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Hendrick Coops ende Jan Lenselinck.
Erscheenen Willem Wissinck ende steldt tot burghe voor het gewijsde in saecke van Jan
Keijenborgh voor den ed: hove van Gelderlandt ongedecidiert hanghende sijner comparanten
aendeel
919-0106
85 verso
sijnde het vierde pardt ende aghste gedeelte van het halve goedt Hemmekinck,
als mede het gerechte vierde pardt van het goede Everhardinck te saemen in desen kerspel van
Zelhem geleghen, sijnde vrij allodiael goedt, ende voorts alle sijne andere gereede ende
ongereede goederen, waer die selve ock souden moghen geleghen sijn, allet onder submissie
van allen heeren hoven Richteren ende Gerichten, specialijcken den ed: hove van Gelderlant
ter realer executie. Sond: Arglt.
Op den 18. 10bris 1661
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Hendrick Coops ende Lambart ten Bussche.
Kerckmeijster Seller versoeckt van Jan Lenselinck ordeldraegher in de declaratie
86 recto
van costen tegens Geesken Haeckx inbrenghen der acten ende pronuntiatie van taxatoire
sententie ende versocht dat voor de soma: soo bij sententie sall worden bevonden den compa:
te sijn geadiudiciert met peindunghe aen Geesken Haeckx quota van de Hoeve, onaengesien
eenighe vacantie moghe worden geprocediert.
Ex adv: Hendrick Tenghbergen als volmach: van Geesken Haeckx versoeckt mede bij den
ordeldraegher in brenghen der acten ende pronuntiatie van sententie.
Volght de taxatoire sententie.
Gesien de declaratie van costen met annexe documenten door den volma: van Margareta
Bilderbeeckx, weedu: van zalighe Jan Haeck op den 6 Novemb 1661 aen desen E: Gerichte
van Zelhem geexhibiert ende de diminutie wegens Geesken Haeckx, wedu: Tenghberghens
daer op gedaen,
919-0107
86 verso
gelettet ock waer op in desen eenichsins te letten stonde ende sonderlinghe op de sententie op
den 10 Julij 1661 tusschen parthijen voorno: bij desen Gerichte gepronuncieert, ’t Gerichte
heeft de voorsz: costen soo tot meerder soma: geextendeert wharen, met advijs van
onparthijdighe rechtsgeleerden getaxeert ende gemodereert, gelijck de selve getaxeert ende
gemodereert worden mits desen ter soma: van sestigh gulden ende twaleff stui: de costen van

22 november 2011 /

Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 59 Transcriptie: © A. Lettink

ORA Landdrostambt Zutphen – Toegangsnummer 0217 – Inventarisnummer 919
Protocol van contentieuze en voluntaire akten
Richterambt Zelhem - Periode 1659-1670

taxatie mede inbegreepen, edoch de costen van den ordeldraegher over dese taxatie bij hem
selfs te declareren voorbeholden, als mede de costen van executie soo daer eenighe vorder op
moghten kommen te loopen.
Aldus gedaen bij ons onderss binnen Zutphen den 13. 10bris 1661
ondertekening:
Henr: Volmer Pet: van Diemen
Gepronuntieert in den Gerichte tot Zelhem op den 18. 10bris 1661.
87 recto
Op de 23. 10bris 1661
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Hendrick Coops ende Jan Lenselinck.
Erscheenen Jan Wentinck ende Jan Schooltinck ter instantie van Frederick Hamminck ende
hebben haer als burghen verbonden voor het saedt gewass op het goedt Camperman, aen
welck saedt peindonghe is gedaen van den Richter tot Hummelo als ontfangher der
verpondinghe alhijer in Zelhem om te hebben betalinghe wegens aghterstedighe heeren
pennonghen van verpondinghe ter soma: van 64. gl, het selve saedt met haer persoonen ende
goederen verburgende voor soo veele hem Frederick Hamminck als mede sijn zalighe
voorsaedt Derrick Agelinck sullen bevonden worden daer toe te moeten draeghen om dese
burghen schaedelooss te holden, soo heeft Frederick Hamminck hijer injudicio præsent haer
cost ende schaedeloos te sullen holden, onder verbandt als na rechten,
Sond: Arglt.
919-0108

87 verso
op den 27. 10bris 1661
Coram Johan Ehrlich Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Berent Dimmendael kerkm: ende Hendrick Coops
Compareerde Wolter ten Oldenboom derato cavierende voor sijn huisfrou ende erfgenaemen
ende bekande voor hem ende sijnen erfven well te dancke ontfanghen ende opgebuert te
hebben uijt handen van Garrit Tenck de soma: van hondert daelder ad 30 stui: het stuck
hollandts, welck soma: hij comparant belooft voor hem ende sijnen erfven jaerlicx ende alle
jaer te verpentioneren met ses der selver daelder jaerlicx, waer van het eerste jaer interesse
verscheenen sal sijn op huiden over een jaer op Kersmis 1662 ende sulcx te continueeren tot
de afloose toe, welcke
88 recto
looskundinghe wien het niet langher gelieft een virendeel jaers te bevoorens sal moeten
geschieden, voor welcke soma: ende interesse hij compa: voor hem, sijn huisfrouw ende
erfven bij onverhoopentlijcke misbetalinghe is verbindende den halven Veltcamp onbeswaert,
soo hij compa: den selven uijt het goedt Kerckwijck gekoft heeft, ende verbindende niet
alleen de gerechte helfte van den voorgenoemden Veltcamp alhijer in het kerspel van Zelhem
bij het Dorp geleeghen, maer voorts alle sijne andere tegenwoordigh hebbende ende
verkrijgende goederen, geene uitgesondert, de selve submittierende aller heeren hoven
Richteren ende Gerichten, specialijcken den ed: hove van Gelderlandt ter realer executie om
sich kost ende schaedeloos daer aen te moghen verhaelen,
Sond: Arglt.
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919-0109

88 verso

Op den 30. 10bris 1661
Coram Johan Ehrlich Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Berent Dimmendael kerkm: ende Jan Hebbinck.
Erscheenen Stijne, nagelaeten weedu: van zalighe Jan Banninck, ende heeft alhijer in judcio
bij haer whaerheijt verclaert gelijck sij verclaert bij desen hoe dat verscheiden stucken landts
uijt het goedt Banninck sijn versedt geweest aen de kinderen ende erfgenaemen als Jan
Hoeverman, Aelbart Claepsinck ende Jan Besselinck voor haer darde pardt van’t voorgemelte
goedt namelijck een stucke landts genoempt het Bleckstuck, noch een stuck genaempt het
Windemuelen Huevelstuck, met
89 recto
een stuckxken soo aen het eijnde daer voor heenen schiedt, item een stucke Lebbinck Hoeck
genoempt, ende noch een stucke landts genoempt de Geer, soo Aeltin sijnde geweest de
huisfrouw van een seecker luitenant geno: Cosijn gehadt heeft, noch een stucksken bij den
Nieuwen Camp van omtrent een halff molder gesaeijs groodt, soo eene Geertruit Tooijnck in’t
gebruick hadde, welcke stucken alle sij Stiene voorno: verclaert met haeren man zaligher
wederom te hebben in gelost ende alle dese afgegoedet ende voldaen als ock noch een stucke
groen landts, geno: Banninck Slagh soo Hendrick Hoeghen in pandtschap was hebbende, dit
alles alsoo whaer te sijn verclaert Stiene bij haer whaerheijt als vooren met præsentatie |: in
dien noodigh :| het selve met eede te willen bevestighen Sond: Arglt.
919-0110

89 verso

Eodem die et coram eisdem.
Erscheenen Jan Wentinck ende Hendrick Hamminck hebben om het gewijsde te voldoen in
saecke tegens Palick Besselinck cum suis voor den ed: Hove van Gelderlant ongedecidiert
hanghende als burghe verbonden haer luide parsoonen, gereede en ongereede goederen, in
specie stelt Jan Wentinck de Pluimers Camp ende het voorste eijnde van Wentinck Slagh,
sijnde vrij alodiael goedt, voorts sijn huiss hier in het Dorp Zelhem staende, ende Hendrick
Hamminck stelt Hamminck halve Maete als ock half Harties Slagh, sijnde mede vrij goedt,
allet in dit mijn aenbevoolen Richterampt Zelhem geleeghen, ende voorts alle andere haer
luider goederen, de selve submittirende allen heeren hoven Richteren en Gerichten,
Sond: Arglt.
specialicken den ed: hove van Gelderlant ter realer executie
90 recto
Op den 31. 10bris 1661
Coram Johan Ehrlich Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Hendrick Coops ende Jan Lenselinck.
Erscheenen Jan, bouman op het goedt Haijnck in de boerschap Hall ende Jan Guertsen ter
instantie van Stoffel Luidties ende hebben soodanigh arrest als Aeltien Laijkinck heeft gedaen
op alle het geene soo Stoffel is hebbende ende hem toebehoorende verburght met haer
parsoonen gereede ende ongereede goederen voor alle prætensies ende wat Aeltien op Stoffel
sijn parsoon soude moghen hebben te prætenderen, daer voor sij beide ofte een in’t besonder
haer parsoonen ende goederen sijn submittirende allen heeren hoven Richteren ende
Gerighten, specialicken den ed: hove van Gelderlant ter realer executie, waer tegens Stoffel
Luidties om dese sijne burghen te indemniseren ende schaedeloos te holden is verbindende
sijn parsoon ende goederen, beloovende niet van het selve te willen verbrenghen, om haer
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cost ende schadeloos daer aen te moghen verhaelen, allet onder verbandt als booven
Sond: Arglt.
919-0111

90 verso
Op den 15. Februarij 1662
Coram Johan Ehrlich Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Willem Egginck kerckmeist: tot Hengelo en Hendrick Coops.
Erscheenen Garrit Eeninck, Elsken sijn huisfrouw ende bekanden voor haer ende haeren erven
wel te dancke ontfanghen ende opgebuert te hebben uijt handen van Fredrijck Otten,
Fenneken Loodewijckx sijn huisfrouw ende erfgenaemen de soma: van drie hondert Carolij
gulden ad 20 stu: het stuck holla: welcke soma: sij compa: belooven jaerlicx ende alle jaer te
verpentioneeren met vijffe der selver gulden van ‘et hondert jaerlicx waer van het eerste jaer
interesse verschenen sall sijn op aenstaenden Jacobij deses jaers 1662 ende sulcx te
continueeren tot der afloose toe welcke afloose wijer van wedersijden het niet langher moghte
gelieven een vijrendeel jaers te bevoorens sal moeten
91 recto
aengekundight worden, voor welcke soma: van 300. gl capitaels ende den interesse van dien
sij compa: voor haer ende haeren erfven stellen ende verbinden een seecker stucke landts
genoempt den Luesebosch, geleeghen bij Eeninck schaepschot met de eene sijde langhes den
Heelwegh, met de ander sijde langhes Bolsenbroecker landt, steeckende met het eene eijnde
op de gemeijnte, met het ander eijnde op Bussinck Luesebosch schietende, sijnde vrij landt
om sich bij onverhoopentlijcke misbetalinghe soo van capitael als interesse daer aen te
mooghen verhaelen, ende verbinden sij compa: niet alleen dit geseide stucke landts maer
voorts alle haere andere gereede ende ongereede goederen, de selve submittirende allen
heeren hoven Richteren ende Gerichten, specialijcken den ed: hove van Gelderlandt ter realer
executie, om sich cost ende schaedeloos daer aen te mooghen vehaelen, allet Sond: Arglt.
919-0112

91 verso
Op den 5. Martij 1662
Coram Johan Ehrlich Richter tot Zelhem
Gerightsluiden meijstr: Lambart ten Bussche en Jan Lenselinck.
Doctor Gorijs als volmachtigher van Juffro: Schaep gerichtelijck geliquidiert met Willem
Kersten ende bevonden afgetooghen de leverantie dat hij schuldigh blijft van’t gekofte holdt
48. gl 9. stu: en 4. pen: salve calculo te betaelen ten langhsten binnen een maendt bij poene
van executie, heeft sulcx met handttastighe aengenoomen,
Hendrick Tenghberghen als volmaght: van de gasthuism: Engelbart Elsinck gecitiert
hebbende tegens huiden Carel Luesinck om te hebben betalinghe ter soma: van 48. gl
herkommende van 8 jaeren verloopen interesse verscheenen der 12. Maij 1661 welcke soma:
Carel Luesinck gerichtelijck bij handttastinghe belooft te betaelen binnen den tijdt van 14
daeghen bij poene van parate executie, Carel heeft sulcx met handttastinghe aenbelooft
Sond: Arglt.
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92 recto
Op den 22. Aprill 1662
Coram Johan Ehrlich Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Hendrick Coops ende Lambart ten Bussche.
Compareerden Willem Wissinck ende Hendrica Oevelionckx eheluiden ende bekanden van
haer ende haeren erfven dueghdelijck ende wettelijck schuldigh te sijn ende opgebuert te
hebben uijt handen van Daniel van Raede als oom ende mombar van de twee onmundighe
kinderen van sijn zalighe broeder Hendrick van Raede ende Willemken te Vente, geweesen
eheluiden, de soma: van hondert drie en dartigh rickxdal: 17 stu: maeckende in Kleeffs geldt
eene soma: van 400 gl, soo dese onmondighe kinderen voorno: sijn toekoomende, welcke
soma: van 133. rickxdal: 17. stu: sij comparanten ende eheluiden belooven jaerlicx ende alle
jaer te verpentioneren met 18. gl 6. stu: hollandts, ende sulcx te continueeren tot de afloose
toe, welcke
919-0113
92 verso
looskundinghe wijen van weder zijde het niet langher moghte gelieven een vijrendeel jaers te
bevoorens sall moeten geschieden, waer van het eerste jaer interesse verscheenen sal sijn op
Maij des kompstighen jaers 1663, voor welcke meergemelte soma: ende interesse sij
comparanten bij onverhoopentlijcke misbetalinghe in specie sijn verbindende haer luiden
halve erfve ende goedt genoempt Hemmekinck voor vrij ende onbeswaert alhijer in Zelhem in
de boerschap Velswijck geleeghen ende verbinden sij compa: niet alleen dit voorgeno: halve
erfve en goedt maer voorts alle haer luiden andere hebbende ende verkrijgende goederen,
geene uijtgesondert, de selve submittierende allen heeren hoven Richteren en Gerichten,
specialijcken den ed: hove van Gelderlandt ter realer executie
Sond: Arglt.
93 recto
Op den 9. Augusti 1662
Coram Johan Ehrlich Richter tot Zelhem
Gerightsluiden meistr: Lambart ten Bussche ende Jan Lenselinck.
Erschenen Jan Wentinck als mombar van het naegelaeten kindt van zalighe Goosen Hebbinck
ende des selfs zalighe huisfrou, ock mede alhijer præsent beide de bestemoeders genaempt
Tunnisken Hebbinck ende Trijne Wullinck, ende bekanden in eenen steeden vasten ende
onwederroopelijcken erfkoop eeuwelijck ende erfvelijck verkoft te hebben aen Luidtien
Wiltinck ende Berentien Maess desselfs huisfrouw ende erfgenaemen vieff rechte aenparten
ende een halff, van de steede den Grouwen Camp genoempt met sijn olde ende nieuwe
gereghtigheden,
919-0114
93 verso
soo als de selve is geleeghen in de boerschap Hall in den Richterampte van Zelhem voor vrij
ende quidt, sonder eenighe uijtganck ofte beswaer ende dat voor eene soma: van penninghen,
daer van sij comparanten ende voorgeno: bestemoederen haer goeder betalinghe sijn
bedanckende, der gestalte dat het voorn: kindt van de vieff aenparten ende een halff daer van
ontreghtight, ende sij cooperen daer aen bereghtight sullen sijn ende blijven, ende beelooven
sij vercooperen nader opdraght te doen voor den hoogh wel geboo: heere Landtdrost deser
Graefschap Zutphen off sijn hoogh eed: gestr: Stadtholder ter plaetsen daer sulcx behoort
allet onder verbandt als na rechten
Sond: Arglt.
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94 recto
Erscheenen Tunnisken Hebbinck ende Trijne Wullinck als bestemoeders van de nagelaeten
kinderen van zalighe Goosen Hebbinck ende des zelfs zalighe huisfrouw, sijnde geweest drie
in’t getall waervan noch een in’t leeven, geassisteert met Jan Wentinck ende hebben uijt
seeckere consideratien ende ock mede uijt affectie tot dit teegenwoordighe kindt, hoe wel
beide dese bestemoederen de nalaetenschap van de twee overleeden kinderen hadden ten
vollen kunnen vorderen, soo ock meerder hadde kunnen uijt brenghen, soo heeft ijder niet
meer daer van willen genieten als 50. gl, ende vorder alles wat noch meerder overigh is het
selve ten vollen bennen laetende aen dit tegenwoordighe kindt sonder ijdts des aengaende
meer te sullen eijschen of te vorderen maer met de geseide 50 gl ijder ten vollen gecontenteert
te willen sijn, met conditie nochtans soo dit tegenwoordighe kindt in sijn kindtse jaeren
moghte kommen te sterven ende bestemoederen beijde ofte eene noch moghte in’t leeven sijn,
dat evenwel de nalaetenschap van dit kindt ten beider zijden van dese voorno: bestemo: ofte
haeren erfven sall succedieren ende erfven Allet Sond: Arglt.
919-0115

94 verso
Op den 29. 8bris 1662
Coram Johan Ehrlich Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Hendrick Coops en meijster Lambart ten Bussche.
Compareerde Hendrick Berentsen Fliss naemens sijner huisfrouw Stiene Egberinck ende dede
in plaetse van befeindunghe Garrit de Koeheerde gerichtelijck afvraeghen tot wat eijnde ende
intentie hij den scherprichter tot Bredevoordt hebbe aengeweest ende versocht sijne compa:
huisfrouw sullende op het waeter geworpen worden wel scherpelijck te examineeren ende te
ondersoecken voorgevende dat sij quicksilver bij haer hadde ende voorwendende dat

95 recto
hij parthije ofte aenbrengher van haer was ende off hij de selve woorden wil gestandt doen
ofte niet.
Garrit de Koeheerder seght tegens den scherprichter geseijt te hebben dat hij de vrouwe van
Zelhem wat scherp soude ondersoecken.
Item des selfs soon Jan aftevraeghen off hij soodane schelt ende lasterwoorden als hij in het
Dorp omtrent St Jacob comparants huisfrouwe hebbe nagesproocken haer na seggende dat sij
tooveren konde soo wisse als hij de planten in de aerde stack, wilde gestant doen offte niet.
Negat.
Waer op Hendrick Berentsen voorno:
919-0116
95 verso
versochte dat de gedaene baedinghe moghte gecontinueert worden tot den naesten
gerightsdagh om als dan sijn aenspraecke met noodigh bewijss, alsoo tegendeel de injurie
soeckt te ontkennen, in te dienen.
Erscheenen Otto Hendrickss burgher binnen Zutphen ende spreeckt aen na gerichtelijcke
voorbaedinghe Jan Muller ende sulcx om te hebben betalinghe ter soma: van elf. gl: 9 st:
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herkommende van afgehaelde wharen soo van seepe als traen, versoeckende hijer van te
hebben voldoeninghe allet cost ende schaedelooss.
Hijer op erscheenen Jan Muller aen den Veeninckbrinck de schult ontkennende,
96 recto
seght dat hij soodanighe penninghen als gevordert worden niet schuldigh te sijn.
Otto Hendricksen belooft sijn boeck te besweeren als sulcx moghte gevordert worden.
Compareerde Warner op de Cappe, te kennen gevende hoe dat hij van Jan de soone van Garrit
Maetman, nu ongeveer vieff weecken geleeden, voor sijn compa: wheer buiten eenighe
eerheffelijcke reeden met eenen schuppenstelle ofte oijenhaeck seer deerlijck is geslaeghen,
ock soo dat hij daer door drie gaeten in het hooft gekreeghen ende twee ribben in het lijff
ontstucken sijn geslaeghen, ’t welck alsoo is een groote moetwille, in landen van justitie niet
tollerabel ende dat daer door
919-0117
96 verso
compa: niet alleen groote pijne heeft uijtgestaen ende sijnen ordinarijschen arbeijdt heeft
moeten onderlaeten, maer ock daer door marquelijck is geaffrontiert ende beleedight, soo
heeft compara: niet leedigh kunnen staen gemelt Maetmans soon Jan, alsoo hij in der goede
noch van meijsterloon noch van pijn, smart ende versuim geen satisfactie heeft kunnen
bekoomen tegens huiden doen voorbaeden, concludierende dat de gedaeghde sal worden
gecondemniert salvo jure fisci te betaelen ofte te refundieren sijns compa: veraccordierde
meisterloon ter soma: van 15. gl mitsgaeders hem compa: voor sijne geleedene pijne,
versuijm
97 recto
ende affrondt te betaelen de soma: van 50. gl met de costen van dese procedure ofte
contendeert tot soodaene ander eijnde als exactis sal bevonden te behooren.
Erscheenen Jan, de soone van Maedtman, seght dat Warner op de Cappe hem op het lijff is
kommen loopen met een greepe, seggende sal ick u nu priemen, ende hem voorts na de ooren
geslaeghen.
Warner op de Cappe neempt van tegendeel aen dat de selve het gelibellierde slaen niet
ontkent maer gestandt doet, ende ontkent wel expresselijck dat hij de beklaeghde met een
greepe op het lijff is kommen loopen ofte geslaeghen hebbe.
919-0118

97 verso
Op den 30. 8bris 1662
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsluiden den eerw: godtsal: hooghgeleerde Isaacus Umbgroeve Pastor
ende Jan Lenselinck.
Erscheenen Berent Garritsen de rato cavirende voor sijn huisfrou ende erfgenaemen ende
bekende ontfanghen te hebben uijt handen van meijster Hendrick Coops ende Wendela
Egginckx sijn huisfrou de soma: van 50. gl soo hem van sijn zalighe olderen is nagelaeten
ende aengeerft, staende in Griete
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Agelinckx Campken hijer voor het mullenhecken geleeghen, van
98 recto
welcke viftigh gulden hij comparant sich ten vollen goeder betalinghe is bedanckende, der
gestalte dat hij sijn huisfrou ende erfgenaemen des aengaende geen prætensie meer sullen
hebben ofte holden, maer t’eenemael daer van resignerende
Sond: Arglt.
Op den 7. 9bris 1662
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightluiden Hendrick Coops ende Lambart ten Bussche.
Erscheenen Jan, bouman op het goet Roosegaerde in de boerschap Hall, sich mede sterck
maeckende voor sijn huisfrou ende erfgenaemen dueghdelijck ende wettelijck schuldigh
919-0119
98 verso
te sijn aen sijnen schoonsoon ende doghter Jan Kaalenbrander ende Hilleken des selfs
huisfrouw de soma: van twee hondert daelder hollandts soo hij compa: sijn doghter Hilleken
tot hijlicx stuer heeft mede gelooft, welcke soma: van 200. daeldr hij compa: belooft voor
hem sijn huisfrouw ende erfven jaerlicx ende alle jaer te verpentioneeren met vief der selver
daeldr van’t hondert jaerlicx waer van het eerste jaer interesse verscheenen sal sijn op
aenstaenden Maij des compstighen jaers 1663 ende sulcx te continueeren tot de afloose toe
welcke looskundinghe een vijrendeel jaers te bevoorens wijen sulcx niet langher moghte
gelieven sal moeten geschieden, ende bij onverhoopentlijcke misbetalinghe soo van de
capitaele soma: als interesse hij compa: voor hem sijn huisfrou ende
99 recto
erfven is bij desen verbindende ende stellende sijn aenpardt ende quota van eenen seeckeren
camp genoempt den Bulte, geleghen bij de olde Landtweehr in de boerschap Hall, sijnde het
gerechte vierde pardt van den voorgeno: camp den Bulte, om desen sijnen schoonsoon ende
doghter haer cost ende schaedelooss daer aen te mooghen verhaelen, allet onder verbandt niet
alleen van desen meergelt camp maer ock sijn parsoon ende voorts alle sijne andere gereede
ende ongereede goederen, geene uijtgesondert, de selve submittirende allen heeren haeren
Richteren ende Gerichten, specialicken den eed: hove van Gelderlandt ter realer executie
Sond: Arglt.
919-0120

99 verso
Op den 12. 9bris 1662
Coram Johan Ehrlich Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Hendrick Coops ende meijster Lambart ten Bussche.
Wolter ten Oldenboom afwaght van desen E. Gerichte pronunciatie van decreet in saecke
tegens Jan Gerritsen, soo onverhoopentlijck den E. Richter daer mede noch niet vervadt
versochte compa: dat sijn E. alsoo in loco tegenwoordigh reghtsgeleerden præsent daer over
sich tot vermijdinghe van costen gelieve te beleeren om ten naesten in desen te doen na
behooren hijer op afwaghtende decretum.
De saecke tusschen Warner op de Cappe ende de soone van Maetman wort uijgestelt tot den
naesten op hoope van accoordt ende is op huiden dato veraccordiert geworden.
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110 recto*
*de pagina-nummering verspringt hier van 99 naar 110
De saecke tusschen Hendrick Flissen huisfrouw Stijne ende Garrit de Koeheerde als ock des
selfs soon Jan wordt uijtgestelt tot den naesten op hoope van accoordt.
Post dato op den selven dagh sijn gecompa: Garrit de Koeheerde ende des selfs soone Jan
ende hebben verclaert qualick onderright geweest te sijn wegens het geene sij compa:
huisfrou Stijne hadden nagegeven, ende dewijle sij haer gepurgeert hadde dat sij niet en
wisten op haer te seggen als eer ende dueght, gelaevende dient halven aen haer Stijne te
betaelen de soma: van 50. Carolij gl ende het selve in drie tarmijnen, het eerste op
aenstaenden Kersmis deses jaers, het tweede op Maij des compstighen jaers 1663 ende het
darde op Jacobij daer aenvolgende, als ock de kosten des Gerights ende haeres advocaets ijder
10 gl, allet onder verbandt van haer luiden parsoonen gereede ende ongereede goederen, de
selve submittierende ende verbindende aller heeren haren Richteren ende Gerichten,
specialicken den eed: hove van Gelderlandt ter realer executie
Sond: Arglt.
919-0121
110 verso
Op den 27. 10bris 1664
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Hendrick Coops en Lambart ten Bussche.
Erscheenen den eerweerd: ende Godtsalighen Isaacus Umbgroevius, pastor alhijer in Zelhem
ende heeft in der bester ende bestendighster forme wijse ende manniere rechtens
geconstitueert ende volmaghtigh gemaeck gelijk sijn Ew: constitueert ende volmaghtight kraft
deses den eerundtfesten hooghgeleerden Casijn Umbgroeve der beider rechten doctor ende
den E. Engel Dibbits, Procurator der stadt Aernhem, sampt
111 recto
orte eene besonder om voor den eed: have van Gelderlandt sampt alle andere Richteren ende
Gerichten te erschijnen in saecke tegens de hoogh well geboo: Vrou Vrou Willemina van der
Hell, weedu: van wijlen den zalighen heer Schimmelpenninck, in sijn leeven geweesen
Amptman tot Bronckhorst uijt kraght van seeckere olbligatie daer van sijnde, alle tarmijnen
van rechte te respicieren ende voorts alles generaelijcken ende specialijcken te doen ende
laeten geschieden niet anders als off constituant self præsent sijnde eenighsins soude moghen
ofte behooren te doen, gevende den geconstitueerden mede volkoomen maght ende gewalt om
met gelijcke gelimittierde volmaght een ofte meer bij voorvallende gelegentheijt te moghen
substitueeren de selve te revocieren, gelaevende compa: alles wat in dese sijn saecke van
geconstitueerden sal gedaen ofte voorgenomen worden voor aengenaem vast ende
onverbreeckelick te willen holden, allet cost ende schaedeloos
Sond: Arglt.
919-0122
111 verso
Op den 9. Jannuarij 1663
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsmannen den Eerweer: ende Godtsalighe Domi: Isaacus Umbgroevius, Pastor
ende meijstr: Hendrick Coops.
Alsoo tusschen Garrit Wiltinck soone van Jan Wiltinck ter eenre ende Hendrick soone van Jan
op Roosegaerde ter andere zijde questie is ontstaen van Doesborgh koomende omtrendt het
Hoep te Zelhem ock soo dat sij beiden eerst met schelt woorden daer na met slaen bennen aen
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malcanderen gekoomen soo dat eenighe defamuese ende eerruerighe woorden ten beider
zijden bennen uijtgesproocken welck haer ten beiden zijden leedt sijn
112 recto
ende intbesonder soo verclaert Hendrick de soone van Roosegaerde soo hij eenighe
eerruerighe woorden moghte gesproocken hebben, soo door dronck als anders, op de huisfrou
van Jan Wiltinck Griete geno: ofte eenighe van den hueren, dat hem sulcx van harten leedt is,
haer luiden niet anders kennende als voor goede vrouwe eerlicke ende opreghte luiden, waer
mede dese questie in het vier der lijffde sal begraeven sijn ende blijven, beloovende parthijen
ten weeder zijde voortaen als goede nabueren te willen leeven sonder des aengaende ijdts
meer sulcx te willen gedencken, hebben sulcx ter weeder zijden met handttastinghe aengelaeft
Sond: Arglt:
Op den 24 Jannu: 1663
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsmannen meijstr: Lambart ten Bussche ende Jan Lenselinck.
Erscheenen Dom: Isaacus Umbgroevius pastor alhijer in Zelhem ende heeft in der bester
919-0123
112 verso
ende bestendighster forme wijse ende manniere reghtens geconstitueert ende volmaghtigh
gemaeckt gelijck sijn EW: constitueert ende volmaghtight kraft deses den eerundtfesten
N: Fargarsen Richter tot Gorssel om uijt sijnes constituanten naeme ende van sijnet weghen te
erschienen voor de wel eed: aghtbaere Magistraet der stadt Zutphen om sijn EW: saecke
tegens Bartolt Wennenborgh aldaer te voortreeden uijt kraght van obligatie ter soma: van 100
gl, waer van albereijdts brieven van executie van den eed: have van Gelderlandt sijn
verleendt, gevende desweghen geconsti: volle maght ende gewalt om de saecke wijders te
vervolghen ende te executieren ende voorts alles generalick ende specialick te doen ende
laeten geschieden gelick als constitua: selfs præsent sijnde eenighsins solde moghen ofte
behooren te doen, gelavende compa: alles wat van geconst: in desen gedaen ofte voorgeno:
wordt voor vast ende van weerden te willen holden, allet cost ende schaedelooss
Sond:
Arglt.
919-0124
113 recto
Op den 24. Jannuarij 1664
Coram Johan Ehrlich Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Hendrick Coops ende Jan Lenselinck.
Erscheenen de eerbaere Roelofken Tijssinck, sij Roelofken Tijssinck haeren eheman Dom:
Isaacum Umbgrovium Pastor alhijer in Zelhem de mombarschap verlaetende heeft wederom
in desen tot haeren mombar vercooren meijstr: Lambart ten Bussche, schooldienaer ende
koster alhijer soo haer met regte toegelaetens ende heeft in der bester ende bestendighster
forme wijse ende manniere rechtens geco[n]stitueert gelijck sij constitueert ende volmaghtight
kraft deses den eereundtfesten hooghgeleerden Petrus van Diemen, der beider rechten Doctor,
ende den e: N: Fargarson Richter tot Gorssel sampt ofte eene besonder, gevende de selve
volle maght ende gewalt om uijt haere name ende van harent weghen voor den e: hooghe
Landtgericht deser Graefschap Zutphen te moghen tughtighen ende begiftighen desen haeren
eheman Do: Isaacum Umbgrovium
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Pastor naementlijck hem tughtigende ad vitam in alle haere gereede en ongereede goederen,
geene uijtgesondert ende in den imboedel alleen in æternum ofte soo mogelick in het heele
gereede ende in het halve ongereede begiftigende, gelavende comparantinne
919-0125
113 verso
alles wat in desen van constituanten gedaen ofte voorgenoomen wordt voor vast aengenaem
ende van weerden te sullen holden
Sond: Arglt.
Op den 23 Junij 1663
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Hendrick Coops ende Evert Tijbinck
Erscheenen Jan te Lintel ende Beeltien Jansen eheluiden ende bekanden voor haer ende
haeren erfven in eenen steden vasten ende onweederopelicken erfkoop eeuwelick ende
erfvelick verkoft te hebben aen Harmen Klompemaecker Claerken sijn huisfro: ende
erfgenaemen, haer luiden behuisinge staende alhijer in het Dorp Zelhem aen den Pallenbargh
met den hoff daer aghter aen geleeghen streckende met
114 recto
de eene zijde langhes de gemeine straete met de ander zijde langhes dat gedeelte haeves soo
de kinderen van zalighe Garrit Vracken voor haer zalighe vaeders aenpardt is toegedeelt met
het eene eijnde op Elsken Vracken haefken, voor vrij ende onbeswaert sonder eenighen
uijtganck ofte beswaer ende dat voor eene soma: van penninghen daer van sij comparanten
ende eheluiden haer ten vollen goeder betalinghe sijn bedanckende, der gestalte dat sij luiden
ende haeren erfven daer van ontreghtight ende den cooperen ende haeren erfven daer aen
bereghtight sullen sijn ende blieven
Sond: Arglt.
Op den 11. Julij 1663
Coram Johan Ehrlick Richter
Gerightsluiden meijster Lambart ten Bussche en Jan Lenselinck.
Erscheenen Berent Rensinck ende sijn doghter
919-0126
114 verso
Aeltien Rensinck hebben versoght gerichtelijck af te vraeghen Swaentien huisfrou van Garrit
Schruers op Tunnis Sijmons stede ofte sij eenigh quaedt nadencken hadde op dese sijne
doghter Aeltien dat sij haer eenighe bedde laeckens soude ontvrempt hebben ende off sij niet
sulcx tegens de eene off ander van haer nabueren hebbe geseght dat sij geno: Aeltien sulcx
was naholdende, waer op voorno: op haer sieck bedde liggende heel kranck sijnde voor den e:
Gerichte heeft verclaert op dese meergel: Aeltien geen nadencken te hebben noch noijt gehadt
dat sij haer ijdts soude ontvrempt hebben, maer veel meer den tijdt dat sij bij haer diende voor
maeght alles toevertrouwt te hebben als haer eijgen kindt ock over alle haer dinghen haer te
hebben laeten gaen, sonder eenigh nadencken, verclaert ock dat sij tegens geen mensch
geseght heeft dat sij te weeten Aeltien haer de laeckens ontvrempt heeft maer haer holdende
voor een eerlijcke dienstmaeght haer hijer op haer handt uijtgestreckt ende dese verclaringhe
met handttastinghe bevestight
Sond: Arglt.
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115 recto
Op den 6. 8bris 1663
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsluiden meijstr: Lambart ten Bussche en Jan Lenselinck.
Erscheenen Coop Varsevelt oldt 55. à 56. jaeren ende Garrit Smeeckinck ter instantie van
Senss Sillevoldt, ende heeft Coop verclaert dat hij uijt een seeckeren camp geno: Griete
Agelincx Camp soo hij onder de ploegh was hebbende jaerlicx ende alle jaer aen Derrisken
Eskes negelaeten weedu: van zalighe Willem Gerritsen, na doode van haer zalighe man de
opkompsten daer van heeft genooten soo langhe het Coop voorno: gebouwt ende int gebruick
heeft gehadt sedert den jaere 1635 tot den jaere 1659 incluis ende tot haeren huise tot
Doesborg gebroght, Garrit Smeeckinck verclaert oldt 53 à 54 jaeren dat hij na doode van
zalighe Willem Gerritsen dickwijls ende verscheiden maelen eenighe penninghen betaelt heeft,
soo gelt als turff aen Derrisken Eskes, des selfs nagelaeten weedu:, dese verclaeringhe hebben
getuighen met solemnelen ede bevestight Sond: Arglt.
919-0127
115 verso
Op den 2. 9bris 1663
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Hendrick Coops en Jan Lenselinck
Erscheenen Jan Weetinck ende sijn huisfrou Willemken bekanden voor haer ende haeren
erfven dueghdelijck ende wettelijck schuldigh te sijn ende opgebuert te hebben uijt handen
van Harmen Kreemer, des selfs huisfrou Engel ende haer luider erfgenaemen de soma: van
drie hondert Carolij gulden ad 20. st: het stuck hollandts, welcke soma: sij comparant ende
eheluiden belooven jaerlicx ende alle jaer te verpentioneeren met vieff derselver gulden van t’
hondert jaerlicx, waer van het eerste jaer interesse verscheenen sal sijn op Martijni des
compstighen jaers 1664
116 recto
ende sulcx te continueeren tot de afloose toe, welcke looskundinghe een vierendeel jaers te
bevoorens sal moeten geschieden, wien van wedersijden het niet langher moghte gelieven;
voor welcke soma: van 300 gl. ende den interesse van dien sij compa: ende eheluiden sijn
verbindende voor haer ende haeren erfven een seecker stucke landts genoempt den
Swarten Acker geleeghen in den Enck in den kerspel van Zelhem, om sich bij
onverhoopentlijcke misbetalinghe soo van de capitaele soma: als interesse cost ende
schaedelooss daer aen te moghen verhaelen, ende verbinden sij compa: niet alleen dit booven
genoemde stucke landts, maer voorts alle haer luiden hebbende ofte verkrijgende goederen
geene uijtgesondert, de selve submittierende allen heeren hoven Richteren ende Gerichten,
specialijcken den eed: have van Gelderlandt ter realer executie
Sond: Arglt.
In de marge van 115 verso:
Op den 21. 9br 1667
Coram ms: Joh: Planten
Coernoten Reiner Henricx ende Gosselick op Cleve.
Erscheenen Jan Weetinck en heeft alhier in judicio vertoont extractum van dese acte en
bekentenisse van 300 gl: hollants met de interesse van dien voldaen en betaelt te wesen: wasz
ondersch: Bekennen wij onderschreven van dese voorstaende penningen met den interesse
van vier jaeren vollentkomentlijck voldaen en betaelt te sijn, geschiet in presentie
onderschreven, op den 13. 9br 1667
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[onderstaet] Roeloff Rensen
dit is Hermen Cremers marcke, met sijn eigen hant geteijckent.
919-0128

116 verso
Op den 2. 9bris 1663
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Hendrick Coops ende Jan Lenselinck.
Erscheenen Sweerken Daeltinck, nagelaeten weedu: van zalighe Jan Willinck, in sijn leeven
kerckmeijster alhijer, geassisteert met haeren stieffsoon Jan Willinck als haeren in desen
verkooren ende met reghte toegelaeten mombar ende heeft in der bester ende bestendighster
forme wijse ende manniere rechtens geconstitueert ende gevolmaghtight gelijck sij
constitueerde ende volmaghtighde kraft deses den eerundtfesten Johannem Rouwers, der
regten Licentiaet, ende Otto Sessinck
117 recto
om uijt constituantinnen naem ende van haerent weghen te doen arresteeren soodanighe
cooppenninghen als berustende onder den hooghwel geboo: ende gestrenghe heer Alexander
Schimmelpenninck van der Oije, Ridtmeijster ende Commanduer der stadt Zutphen,
toebehoorende de erfgenaemen van zalighe Jan op Monninckhuisen ende sulcx om te hebben
voldoeninghe van 50. Rickxdl: soo compa: zalighe eheman Jan Willinck de huisfrou wan
Harmen Fricken Griete genoempt verstreckt heeft, voor welcke pennininghen zalighe Jan op
Munninckhuisen sich als burghe heeft verbonden, uijt kraght van sijn eijghen
handtteikenungh onder seecker obligatie in dato den 4. Jannuarij 1648 gepasseert, gevende
comparantinne dese haere geconstitueerden volle maght ende gewalt om de geseide 50
Rickxdaeld: harent weghen met reghte te vorderen ende te vervolghen voor de wel eed:
hooghaghtbare Magistraet der stadt Zutphen,
919-0129
117 verso
gevende geconstitueerden mede volle maght om met gelijcke gelimittierde volmaght een ofte
meer te moghen substitueeren soo de noodt sulcx moghte vereijschen, geloovende alles wat
van geconstitueerde in desen gedaen ende voorgenoomen sall worden voor vast ende van
weeerden te willen holden, gelijck als compa: selfs præsent sijnde soude moghen ofte kunnen
doen, allet cost ende schaedeloos, onder verbandt als na rechten Sond: Arglt.
Op den 28. 8bris 1663
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsmannen Jan Lenselinck ende Steven Stenderinck.
Erscheenen Jan Warnsinck ende Willem Tusch ende spreecken aen
118 recto
na gerichtelijck voorbaedinghe Hendrick Barinck ende Lubbert Wennekinck ende sulcx om te
hebben betaelinghe ter soma: van 10 daeldr: herkommende van seecker verkoft grass soo sij
compa: aen Lubbert ende Hendrick voorno: verkoft hadden om te hooijen versoeckende hijer
van te hebben voldoeninghe sampt kosten ende schaede met reght.
Erscheenen Hendrick Barinck ende Lubbert Wennekinck seggende dat Jan Warnsinck haer
luijden sulcx heeft op ontbaeden het welck sij met contschappen willen goot maecken.
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Erscheenen Lubbert Wennekinck ende spreeckt aen na gerichtelijcke voorbaedinghe Jan op
Nienhuisinck ende sulcx om te hebben betalinghe ter soma: van 7. gl 2 stu: herkommende
wegens seeckeren tuissch soo sij met peerden gedaen hebben, waer op
919-0130
118 verso
Jan Nienhuisinck hem Lubbert de voorno: soma: heeft belooft op sijn peerdt toe te geven,
versoeckt hijer van te hebben voldoeninghe, allet cost en schaedelooss.
Jan op Nienhuijsinck seght dat Lubbert hem niet en heeft soodanighen peerdt geleevert als hij
belooft hadde, ende dat hij dese penninghen met lieve niet wil betaelen.
Op den 11. 9bris 1663
Coram Hohan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsmannen Hendrick Coops en Jan Lenselinck
Jan Warnsinck en Willem Tusch inhærieren haer aenspraeck van den 28. Octob: 1663 tegens
Hendrick Barinck en Lubbert Wennekinck ten fine de selve moghen hebben
119 recto
betaelinghe van 10 daeldr: van verkoft grass gelijck de selve niet hebben kunnen ontkennen
absoluitelick met compa: desen coop te hebben ingegaen, ende alsoo gemelte Barinck ende
Wennekinck volgens prothocolle hebben aenbelooft met contschappen te willen bewijsen dat
haer desen gemelten coop wederom was opgeseght, het welcke doch ten deser zijde
absoluitelijcken wordt ontkendt, soo afwaghten comparanten inbrenghen van gemelte bewijss,
andersins dinghende tot versteck van dien, versoeckende dat de selve expropria confessione
deses cope moghe worden gecondemniert te betaelen cum expensis.
Hendrick Barinck versoeckt uijtstell tijdt van 14 daeghen om sijn contschappen in te brenghen.
Ex Adv: hem geen uijtstell toestaen dewijel iegendeel absoluitelijcken heeft aengenoomen op
huiden sijn noodtdruft in te brenghen, derhalven verblijft bij sijn voorighe bedingh.
919-0131

119 verso

Op den 25 9bris 1663
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsluiden meijst: Lambart ten Bussche ende Jan Lenselinck.
Doctor Schimmelpenninck beklaght sich laestleeden gerightsdagh sijnde geweest den 11.
9bris 1663 alhijer te huise van de Richter van Lubbert Wennekinck is geinjurieert gelijck
breeder bij aenspraeck in scriptis ten naesten sall aengeweesen worden, ende alsoo het nu
stijli dat injuriant ten allen tijden worde besonden om sijne injurie gestandt te doen ofte de
selvighe te weeder roepen, so ist dat comparant ten effecte van sulcx eltelijcke luiden is
aengeweest om dese beseijndinghe uijt te wercken, dogh alsoo sulcx is verweijghert is compa:
120 recto
te raede geworden den gemelt: Lubbert Wennekinck des weeghen op huiden te doen
voorbaeden versoeckende dat de selve gerichtelijck worde afgevraeght off hij naementlijck
wil gestandt doen de injuri tegens compa: dito loco et tempore uijtgesproocken, te weeten dat
het lueghens waeren dat hij compa: seijde dat den injuriant op seeckere schult soo hij aen

22 november 2011 /

Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 72 Transcriptie: © A. Lettink

ORA Landdrostambt Zutphen – Toegangsnummer 0217 – Inventarisnummer 919
Protocol van contentieuze en voluntaire akten
Richterambt Zelhem - Periode 1659-1670

Willem Tusch ende Jan Warnsinck ter aghteren was een Rickxdaeldr: hadde gepræsenteert
daer op des selfs andtwoordt afwaghtende.
Erscheenen Lubbert Wennekinck, beklaeght sich droncken geweest te sijn ende soo hij ijdts
onbehoorlijckx heeft gesproocken tegens den E. Doctor Schimmelpenninck, versoeckt sulcx
met sijn E. af te maecken ende bruecke soo hij verschult is te willen betaelen.
919-0132
120 verso
Erscheenen Jan Wiltinck ende heeft na gerichtelijcke voorbadinghe doen citieren Garrit
Smeeckinck om te hebben betalinghe ter soma: van 16½ daeldr: herkommende van een
afgekoft peerdt.
Waer op erscheenen Garrit Smeeckin(ck) en belooft de schult van 16½ dal.: te betaelen in tijdt
van 14 daeghen onder poene van executie, heeft sulcx met handttastinghe aenbelooft.
Erscheenen Jan Wiltinck ende spreeckt aen na gerichtelijcke voorbaedinghe Berent Jaeltinck
ende sulcx om te hebben betalinghe ter soma: van 13. daeld: min een oordt herkommende van
een afgekofte melckte koe en overmits gedaegh: niet en is comparereerende versoeckt compa:
proclama tot alsulcken proffidt als landtreghtens.
Proclamatus 1, 2 et 3 aengeeijscht sijnde non comparuit.
121 recto
Den 4. 9bris 1663
Erscheenen Doctor Johan Goris als volmaghtigher van Juffrou: Anna Maria Schaep ende dede
peindunghe aen de gereede goeder van den paghter op Eeninck om daer aen te verhaelen 24
schepel tient rogge Doesborghse maete ter goeder reeckeningh ende de costen met recht solvo
calculo den rogge ten prijse als de selve ten tijde, doe verleeden jaer den thijnt gecollecteert is
gegolden heeft te weeten drie gulden het schepel versoeckende hijer van aen hem de weete.
Op den 6 Novemb: 1663
Relatiert Jan Lenselinck dese boovenstaende versochte peindunghe Garrit den bouman op
Eeninck te hebben geinsinueert.
919-0133

121 verso
Den 5. 10bris 1663
Coram Johan Ehrlich Richter tot Zelhem
Gerichtsluiden Hendrick Coops en Jan Lenselinck.
Erscheenen Doctor Johan Goris als volmagh: van Joffro: Anna Maria Schaep repitierde seine
peindunghe den 6. Novemb: laestleeden bij insinuatie geexploitiert op de gereede goederen
van den paghter op Eeninck ten fine van voldoeninghe van 24 schepel thijnt rogh
Doesborghse maete ende de kosten met reght ter goeder reeckeningh den rogh ten prijse als
bij de acte van peindunghe uijtgedruckt, ende versochte dien volgens aenherunghe om soo te
koomen ende voort te gaen met executie als landreghtens versoeckende hijer van de
behoorlijcke weete met noghmaels inbedingh van costen.
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122 recto
Op den 7. 10bris 1663
Relatiert Jan Lenselinck als geswooren gerightsdienaer dese versoghte aenherunghe Garrit
bouman op Eeninck te hebben geinsinueert.
Op den 6. Junij 1664
Coram Johan Ehrlich Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Lucas Rogebrinck ende Jan van Ledt.
Erscheenen Docto: Johan Goris qe qua versochte ophalinghe ende distractie van panden in
gevolgh van voorgaende peindonghe ende aenherunghe aent gerede van Garrit Eeninck
afkortende van den eijsch 13. gl 13. stu heeft nu verleden jaer weder niet betaelt.
Den dagh van ophalinghe der panden is gestelt op aenstaenden woensdagh over 8. daeghen
wesende den 15 Junij 1664.
919-0134

122 verso
Op den 2. jannuarij 1664
Coram Johan Ehrlich Richter tot Zelhem
Gerightsmannen Hendrick Coops ende Berent Agelinck.
Erscheenen Felter Vreemoedt, eheman van Elsken Balterinck ende heeft dese sijne huisfrou
betughtight in all het geene hij tegenwoordigh is hebbende ende besittende; gelijck ock mede
erscheenen sijn Harmen Conninck ende Jan Schooltinck ende hebben bij mannen whaerheijt
verclaert instantelijck versocht te sijn van Feltens huisfrou booven geno: dat sij insgelijcken
haeren eheman Felten, overmits sij impotent is ende niet wel gaen en kan dogh noch bij
goeder gesontheijt sijnde, gelijckvalts ende reciproque is tughtigende in all het geene sij met
malcanderen sijn besittende, niets uijtgesondert, dat den langhs leevende het selve sal
genieten ende gebruicken sonder eenigh teghen spreecken van ijmandt bij poene van
onterffenisse ter contrarie doende ende na doode des langhts leevende dat het geene daer
overschiet te sullen deilbaer weesen Sond: Arglt.
123 recto
Op den 2 Februarij 1664
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Hendrick Coops en Jan Lenselinck
Erscheenen Luidtien Wiltinck de rato cavirende voor sijn huisfrouw Griete Maess ende
bekande voor hem, sijn huisfrou ende erfgenaemen duegdelijck ende wettelijck schuldigh te
sijn ende opgebuert te hebben uijt handen van Garrit Smeeinck woonaghtigh in den boerschap
Isenvoorde int’ Richterampt Doetinchem als mombar van de nagelaeten kinderen van zalighe
Jan te Berckel ende Jenneken Gerritsen eheluiden des selfs nagelaeten kinderen dese soma:
aengaende van twee hondert gulden hollandts, welcke soma: hij compa: belooft jaerlicx ende
alle jaer te verpentioneeren met vief der selver gulden vant hondert jaerlicx waer van
919-0135
123 verso
het eerste jaer interesse verscheenen sal sijn op aenstaenden Maij deses jaers 1664 ende sulcx
te continueeren tot de afloose toe, welcke looskundinghe een vijrendeel jaers te bevoorens sal
moeten geschieden wien sulcx niet langher moghte gelieven, voor welcke soma: van 200. gl
ende den interesse van dien hij comparant voor hem ende sijnen erfven bij onverhoopentlijcke
misbetalinghe is verbindende sijn persoon gereede ende ongereede goederen, in specie sijn
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aenpardt Grauwen Camp soo hem ten deele is aengeerft als ock soo hij compa: heeft
aengekoft ende verbindende niet alleen dit sijn aenpardt maer voorts alle sijne andere
hebbende ende verkrijgende goederen geene uijtgesondert de selve submittierende aller
heeren hoven Richteren ende Gerichten om sich kost ende schaedelooss daer aen te moghen
verhaelen
Sond: Arglt.
In de marge van 123 recto:
1666. den 22. 9bris is voor mij erscheenen Garrit Smeeinck ende bedanckte sich wegens
dese obligatie ten vollen voldaen ende betaelt te sijn goeder betaelinghe.
131 recto*
*de pagina-nummering verspringt hier van 123 naar 131
Op den 3. februarij 1664
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Hendrick Coops ende Jan Lenselinck.
Erscheenen Reijndt Hoeninck ende overleght aenspraeck tegens Jan op Roosengaerde volgens
des dienaers relatie op huiden voorgebadet sijnde, concludiert wie daer bij.
Jan op Roosengaerde versoeckt copie van de aenspraeck ende tijdt tot den naesten.
Erscheenen Berent op Everhardinck ende spreeckt aen na gerichtelijcke voorbaedinghe
Henderick Barinck naer luidt van aenspraeck hijer bij overgegeven.
Hendrick Barinck versoeckt tijdt van 14 daeghen uijtstel om in dien tijdt te willen voldoen
ende betaelen.
919-0136

131 verso
Op den 17 Februarij 1664
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Hendrick Coops en Jan Lenselinck.
Compareert de knecht van Garrit Heeminck geno: soon van zal: Jan Venderkinck aen desen E.
Gerichte te kennen gevende hoe dat hij hadde vermeijnt op huiden sijn klaghte van
gepleeghde daedelijck injuri tegens sijn persoon van Garrit Hoeghen verleeden Sondagh aght
daeghen sijnde geweest den 7. Februarij deses jaers 1664 aghter de Mullers Camp alhijer in
Zelhem geperpetriert, maer alsoo de selve Garrit Hoeghen voor hooftts niet heeft kunnen
worden gebaedet ter oorsaecke soot’ schient de selve sich absent maeckt, soo wil compa:
hebben gebeeden dat den Scholtis Jan Lenselinc moghen worden gelastet den meergem:
Garrit Hoeghe waer dat hij den selven ock moghe koomen te vinden teghens ten naesten voor
te baeden, onder protest van costen.
132 recto
Op den 9. Martij 1664
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Hendrick Coops en Jan Lenselinck
Compareert Jan Busscher desen E. Gerichte te kennen gevende hoe dat zalighe Garrit te
Bronsvelt ende Garrit Eelderinck verleeden St. Lambartij drie jaeren geleeden aen compa: om
het kleermaecken te leeren hebben bestaedt haer neefe Willem Welsinck geno: voor eene
soma: van 25. gl ende een vimme rogge, welcke rogge al ock een ijder voor de halffscheijt
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hebben voldaen, maer de wijel de selve in gebreecke bleven de veraccordierde 25. gl te
betaelen, niet tegenstaende de neeff Willem Welsinck sijn leerjaeren ad 2. jaeren ten vollen
sijn uijtgeholden, is hij te te raede geworden Jan te Bronsvelt als oldste soon ende
perconsequens erfuijter als ock Garrit Eelderinck aen desen E.
919-0137
132 verso
Gerichte te doen baeden, versoeckende dat sij moghen worden gecondemniert elck pro quota
aen comparant de gemelte 25. gl te betaelen met de costen; in vall van geen comparitie
versoeckt proclama.
Garrit Eelderinck seght dat hij wel heeft verstaen maer daer niet bij geweest te sijn dat aen
meijst: Jan belooft was dese geeijste penninghen ende dat sij daer over wilden uijt wesen om
bij malkanderen te krijghen.
Jan in Bronsvelt seght van de saecke niet te weeten.
Erscheenen Berent Dimmendael, kerckm: alhijer tot Zelhem ende Willem Boeinck beide in
desen kerspel wel gegoedet ende geerft ende hebben ter instantie van Jan Willemsen bouman
op’t goet Cleine Vreeterdinck haer als burghen verbonden
133 recto
voor het gewijssde in saecke van Goosen Marcelis als oom ende mombar van Garrit Tijssen
voor den Eed. have van Gelderlandt ongedecidiert hanghende, waer voor comparanten sijn
verbindende haer persoonen ende goederen, geene uijtgesondert, waer teghens Jan Willemsen
belooft dese sijne burghen te indemnisieren ende schaedeloos te holden, daer voor stellende
ende verbindende sijn persoon ende goederen, allet onder verbandt van allen heeren hoven
Richteren ende Gerichten, specialijcken den Ed: have van Gelderlandt ter realer executie
Sond: Arglt.
Op den 14. Martij 1664
Coram Johan Ehrlich Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Hendrick Coops ende Hendrick Berentsen.
Erscheenen meijster Lambart ten Bussche, schooldienaer ende koster alhijer in Zelhem met
Anna Bluemers sijn huisfrou, sij Anna Bluemers haeren man de
919-0138
133 verso
mombarschap verlaetende, heeft weederom in desen vercooren tot haeren mombar den Eerw:
Godtsal: Isaacus Umbgrovius, Pastor alhijer die haer met reghte toegelaeten is te kennen
gevende hoe dat sij eheluiden uijt seeckere wightighe redenen ende consideratien
malcanderen die eene den anderen reciproque hebben begiftight in æternum in alle het geene
sij luiden tegenwoordigh sijn hebbende ende besittende, niet van allen uijtgesondert, der
gestalte dat den langhst levende het selve sal gebruicken ende genieten, ock keeren ende
wenden na sijn welgevallen, het welcke comparanten met handttastinge alsoo aen desen E.
Gerichte versocht ende begeert hebben ock sulcx haer uijterste wille ende meinonghe te sijn
dat dit alsoo moghe geprothocolliert worden
Sond: Arglt.
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134 recto
Op den 21 Martij 1664
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Hendrick Coops ende Lambart ten Bussche.
Erscheenen den Eerw: ende Godtsalighe Isaacus Umbgrovius, Pastor alhijer in Zelhem, ende
heeft in der bester ende bestendighster forme wijse ende manniere rechtens geconstitueert
ende volmaghtigh maeckt gelijck sijn Eerw: constitueert ende volmaghtight kraght deses den
eersaemen Jasper Haemer, om voor den Eed: have van Gelderlant sampt allen anderen
Richteren ende Gerichten te erschienen in saecke tegens de hoogh Eed: geboo: Vrou Vrou
Willemina van der Hell weedu: van wijlen den zalighen heer Schimmelpenninck in
919-0139
134 verso
leeven geweesen Amptman tot Bronckhorst uijt kraght van seeckere obligatie daer van sijnde,
alle tarmijnen van reghte te respirieren ende voorts alles generalick ende specialick te doen
ende laeten geschieden niet anders als off constituant selfs præsent sijnde eenighsins soude
moghen ofte behooren te doen, gevende den geconstitueerden mede volkoomen maght ende
gewalt om met gelijcke gelimittierde volmaght een ofte meer bij voor vallenden de
gelegentheijt te mooghen substutueeren de selve te revocieren, gelavende compa: alles wat in
dese sijne saecke van geconsti: sall gedaen ofte voorgenoomen worden voor aengenaem vast
ende van weerden te willen holden, allet cost ende schaedelooss Sond: Arglt.
135 recto
Op den 23. Martij 1664
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Lambart te Bussche ende Jan Lenselinck.
Erscheenen Hendrick Ketien ende seijdt als cessionarius van sijn vrouwen vaeder Isebrandt
Planten weghens geleverde winckelwharen ten agteren te sijn aen Berent Jaeltinck een soma:
van 9. gl 9. stu: 8. pen: vermoghens extract uijt des selfs reeckenboeck ende alsoo hij debitor
verscheiden maelen in der minne tot betalinghe der gemelter soma: is aengesproocken
geworden, edoch altans in mora is blievende soo is hij creditor genoodtdrinckt geweest der
ent halven middelen rechtens bij der handt te neemen ende sijnen debitor tegens huiden voor
desen
919-0140
135 verso
E. Gerichte te citieren, concludendo versoeckende dat gedaeghde Berent Jaeltinck bij
sententie van desen E. Gerichte magh worden verdampt den gewerden eijsch van 9. gl 19. stu:
8. pen: te voldoen met de costen daer over aengewent, ende alsoo den dagh tegenwoordigh is
dienende ende niet en blijckt van comparitie ginght in contumatiam met versoeck van
proclama.
Proclamatus 1, 2 et 3, aengeeijscht et non comparuit.
Compareert Garrit Venderkinck desen E. Gerichte remonstrerende hoe dat hij huiden een
maendt geleden in volgh prothocolle quo relatio hebbe versoght hoe dat Garrit Hoeghen de
welcke volgens relatie des dienaers voor hoofs niet kan
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136 recto
worden gebaedet ter oorsaecke de selve sich tellekes te soecken maeckt bij edict in gevolgh
landtr: Tit: 4 Arti: 4 soude worden gecitiert ende dat des selfs vaeder Harmen Hoeghen
laestleeden gerightsdagh begeerde dat met dese moghte worden ingeholden dat hij met sijn
soon over de saecke tot afmaeckinghe wilde spreecken, edogh de wijle nu door sijn
uijtblieven en non comparitie genoghsaem te kennen geft dat sulcx alles vergeefs, soo in
heriert men nochmael het versoeck van edictale citatie met begeerte dat de selve magh
worden geassigiert ter plaetse daer sulcx na constuimen van desen E. Gerichte gewoonlijck
ende exhibiert tot elucidatie van sijn reghtmatighe saecke twee documenten sub A: et B: ende
sulcx alleen ten fine den E. Gerichte kan sien ende oordeelen dat compa: in desen niet
temereelijck dese saecke is drievende.
919-0141
136 verso
Erscheenen Jan Jansen in Hummelo woonachtigh ende spreeckt aen na gerichtelijcke
voorbadinghe Garrit Smeeckinck ende sulcx om te hebben betalinghe ter soma: van
52. daeldr: uijt kragt van seeckere obligatie daer van sijnde.
Waer op erscheenen Garrit Smeeckinck ende belooft op aenstaenden Paesschen te betaelen de
soma: van 50. gl. tot verminderingh van de geseide obligatie allet onder poene van peindinghe
So: Arglt
Op den 4. April 1664
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerichtsluijden meijstr Lambart ten Bussche ende Jan Lenselinck
Erschenen Gosselijck op Cleeve ende Berent Barinck ijder de rato cavirende voor sijn
huisfrou ende erfgenaemen ende bekanden een erfvelijcke ruilunghe ende wisselinghe
geholden te hebben in voeghen als volght, eerstelijck soo
137 recto
heeft bekent compa: Berent Barinck voor hem sijn huisfrou ende erfven overgedaen te hebben
aen desen sijnen oom Gosselijck op Cleeve des selfs huisfrou ende erfgenaemen sijn gedeelte
van de heetmaete sijnde de gerechte helfte van deselve, ock mede sijn aenpardt aan het goedt
Cleeve allet soo hem van sijn zalighe beste moeder Wijsse op Cleeve is aengeerft ende
nagelaeten, hem bij deilinghe ende lettinghe toegevallen; hijer tegens soo bekent compa:
Gosselijck op Cleeve voor hem sijn huisfrou ende erfgenaemen aen voorno: Berent Barinck,
desselfs huisfrouw ende erfven wederom overgedaen te hebben sijn gedeelte van het
Meelandt, sijnde de gereghte helfte van het selve als ock mede
919-0142
137 verso
sijn aenpardt aen pass Jans Landt voor Cleeve geleeghen, hem door sijn zalighe moeder
Wijsse aengeerft ende nagelaeten ende hem bij deilinghe toegevallen, ende belooven
comparanten beide malcanderen den eenen den anderen op gesinne een erfvelijck transpordt
te willen doen voor den heer Landdrost deser Graefschap Zutphen ofte sijn hoogh Eed: gest:
Stadtholder ter plaetsen daer sulcx behoordt, allet onder verbandt van haer persoonen ende
goederen, wijders belooft Gosselick op Cleve dat desen sijne neefe Berent Barinck voor een
jaer sal gebruicken ende bewoonen de hutte en den hoff voor Cleve sonder ijdts daer van tot
paght te betaelen, maer soo hij de geseide plaetse langher wilde bewoonen sal geholden sijn
na ommeganck van dit jaer te accordieren voor soodanighe
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138 recto
paght als sij luijden als dan sullen overkoomen. Allet Sond: Arglt.
Op den 7. Maij 1664
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Hendrick Coops en Jan Lenselinck
Erscheenen Wolter ten Oldenboom de rato cavirende voor sijn huisfrouw ende bekande voor
hem sijn huisfrou ende erfgenaemen wel te dancke ontfanghen ende opgebuert te hebben van
Engelbart Muller, burgher binnen Doetinchem, de soma: van hondert daelder, den daeld: ad
30. stu: hollandts, welcke soma: compa: jaerlicx ende alle jaer belooft te verpentionieren met
ses der selver daeldr:, waer van het eerste jaer interesse verscheenen sal sijn op Maij des
compstighen jaers 1665 ende soo voorts te continueeren tot de
919-0143
138 verso
afloose toe, welcke looskundinghe een vierendeel jaers te bevooren sal moeten geschieden
wien sulcx niet langher moghte gelieven, voor welcke soma: ende intersse hij compa: voor
hem, sijn huisfrou ende erfgenaemen is verbindende sijn persoon ende goederen, geene
uijtgesondert, ende in’t besonder stellende en verbindende een stucke landts geno: het
Kuiperstucke, geleeghen in den Enck dighte voort hecken na Doetinchem, onbeswaert sijnde
om bij onverhoopentlijcke misbetalinghe soo der capitaler soma: als interesse sich cost ende
schaedeloos daer aen te moghen verhaelen, allet onder verbandt van allen heeren hoven
Richteren ende Gerichten, specialijcken den Ed: have van Gelderlandt ter realer executie
Sond: Arglt.
139 recto
Op den 11. Maij 1664
Coram Johan Ehrlich Richter tot Zelhem
Gerightsluijden Lambert ten Bussche ende Jan Lenselinck.
Erscheenen Pouwel Lettinck en bekande voor hem, sijn huijsvrouw ende erfven dueghdelick
schuldigh te sijn aen Hendrick Schooltinck op Wassinc de soma: van 21 gl hollandts, sijnde
verstreckte penninghen, welke soma: comparant belooft te betaelen op aenstaenden Lamberti
1664 ofte soo haest de boeckweite kan genooten worden ende soo veel boeckweijte te
leeveren dat de booven geno: soma: sal voldaen sijn, daer voor verbindende sijn persoon ende
gereede goederen onder poene van peindunghe
Sond: Arglt.
919-0144
139 verso
Erschenen Berent Jaeltinck ende belooft aen Hendrick Keltien onder poene van parate
executie te betaelen de soma: van 14. gl ½ stu: soo haest de boeckweijte uit de Sonne sal
kunnen gedorst worden, heeft sulcx bij handttastinghe aengenoomen.
Doctor Schimmelpenninck als bediende van Garrit Venderkinck wil noch voor ende aleer tot
extremiteit van versoghte citatie bij patent ofte edict tegens de persoon van Garrit Hoeghen
sal treeden, versoeckende dat voor de laeste wijse desen E. gerightsdienaer Jan Lenselinck
moghe gelast worden gemelt: Garrit Hoeghen aen sijner woonstadt ordinarie tegens
aenstaende gerights dagh te citieren met begeerte
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140 recto
dat bij (d)en E. Gerichte schriftelijcke gemelt: citatie hen Hoeghen worde toegesonden ende
offschoon de selve sich noch moghte te soecken maecken, dat de selve schriftelijcke citatie
aen den vaeder ofte andere domesticke moghe behandight worden.
Compareerde Jan Jansen Reidts versoeckt dat Garrit Smeeckinck sedente juditio sal hebben te
betaelen sijn aenbeloofde soma: van 50. gl ofte dat in gevolgh laestleden gerightsdaeghs
gerichtelijcke gedaene belofte de selve moghe worden geexecutiert ende dat de panden
realiter moghen worden opgehaelt ende gestelt om te vercoopen als landrechtens, alles met de
kosten hijer over aengewent als ock compa: versuijm over desen geleden.
919-0145
140 verso
Compareerde Aelbart Warnninck als volmaghtigher van Wessel Guerdinck ende samptlijcke
kinderen van zalighe Seeuwert Hallerdijck op het goedt Essinck overleeden van Harmen ende
Willem Ubbekinck overgeeft tegens Armgardt Hallerdijck weedu: van zalighe Willem
Weghgeler off Hallerdijck genoempt sijn aenspraeck cum annexis ende concludiert als daerbij
ende stelde pro litium expensis sijn persoon ende goederen soo voor hij in desen Richterampte
is geerft.
De weeduwe Hallerdijckx voor haer selver ende als moeder ende mombersche haerer
kinderen petit copiam et terminum na
141 recto
landtrechte idqe salvis exceptionibus et juris benefitijs quibus conqe sullende ten naesten over
het poindt van prætense geoffereerde cautie naeder recesseren.
1664 den 13. Maij heeft Garrit Smeeckinck aen Jan Jansen Reidts getelt de soma: van 25. gl
tot verminderunghe van de obligatie onder beloften de restirende 25. gl soo hij op Paeschen
soude betaelt hebben te willen betaelen aght daeghen na aenstaenden Pinckxteren sijn reght
van peindonghe voorbeholden.
919-0146

141 verso

Op den 16. Maij 1664
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsluiden Hendrick Coops ende Jan Lenselinck
Erscheenen Jan Warnsinck als vaeder van sijne ses kinderen ehelijcken geprocureert bij sijn
zalighe Idtien Wolterinck ten averstaen van Harmen Wolterinck Jan Wolterinck als oomen
ende mombaren van de booven geno: kinderen ende bekanden in eenen steeden vasten ende
onwederroopelijcken erfkoop eeuwelijck ende erfvelijck verkoft te hebben
142 recto
aen Harmken Warnsinck des selfs kinderen ende erfgenaemen de gerechte helfte van
Warnsinck Hooghemaete, schietende met het eene eijnde op Schooltinck Pass, met het ander
eijnde op Elsen Dijck, met de eene zijde langhes Weetinck Pass met de ander zijde bijlinck
Gijlinck Ackermaete streckende, voor vrij ende quijdt sonder eenighen uijtganck ofte beswaer
ende dat voor eene soma: van penninghen daer van sij comparanten haer goeder betalinghe
sijn bedanckende, der gestalte dat sij luiden en dese kinderen daer van ontreghtight ende de
coopersche haer kinderen ende erfgenaemen daer aen bereghtight sullen sijn ende blijven,
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gelavende ock op eerster gesinne de coopersche ofte haren erfven opdraght te doen voor den
heer Landtdrost deser Graefschap ZutphenFout! Bladwijzer niet gedefinieerd. off sijn
hoogh eed: gestr: Stadtholder ter plaetsen daer
919-0147
142 verso
sulcx behoordt daer mede sij coopers wel verwaert sullen sijn ende blijven allet onder
verbandt van haer parsoonen gereede ende ongereede goederen Sond: Arglt.
Op den 15. Junij 1664
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsmannen den eerw: ende Godtsalighe Isaacus Umbgravius, Pastor
meijstr Lambart ten Bussche ende Jan Lenselinck.
Alsoo eenighe questie ende eerrurighe woorden waeren gereesen tusschen de huisfrou van
meijster Hendrick Blueminc,
143 recto
Hendersken geno: ende meijster Claes Voets huisfrouw Trijne, welcke verschill ende questie
door tusschen spreecken van vreedelievende persoonen is vergeleecken, der gestalte dat de
eene op de ander niet weet te seggen als alle eerund dueght, ende soo daer eenighe woorden
bennen gesproocken, dat sulcx door haestigheijt is geschiet ende ter beiden zijden haer van
harten leedt sijn, ock sulcx niet meer te sullen gedencken alsoo dat dese questie int vuerder
lijffde is verbrandt, geloovende voortaen in alle vrindtschap met den anderen te willen leeven
bij een poene soo de eene off ander ter contrari moghte doen te verbueren en vervallen te
sullen sijn in eene bruecke van 10. olde schilden aen den heere te verbueren.
Sond: Arglt.
919-0148

143 verso
Op den 29 Junij 1664
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsmannen meijstr: Lambart ten Bussche ende Jan Lenselinck.
Aelbart Warnninck ende Hendrick Tenghberghen als volmaghtigers van Willem Obbekinck
cum consortibus staen en afwaghten wegens haer overgegevene aenspraeck op huiden sueven
weecken geleeden tegens de weduwe van Willem Hallerdijck
144 recto
waer van sij ofte haeren bedienden doenmaels copie versocht heeft handelinghe bij
handelinghe copie volgens landtrechten.
Armgardt Hallerdijck, weedu: van zalighe Willem Hallerdijck, geassisteert met haren soon
Geerdt Hallerdijck, overgeeft op en tegens Aelbart Warnninck in sijn qualiteit haer
andtwoordt exceptioneel concludiert als daer bij versoeckende sufficiante cautie pro litium
expensis sin secus salvissione protesterende
salvis.
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919-0149

144 verso

Op den 22 Julij 1664
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsmannen Hendrick Stoltelaer en Berent Agelinck.
Alsoo questie waer erresen tusschen Deesken Nienhuis, doghter van zalighe Tunnis Nienhuis,
binnen Wenterswijck in sijn leeven woonaghtigh ter eenre ende Warner Mullers off Claesen
ter andere zijden, soo ist dat soodanighe verschill en questie
145 recto
ten averstaen van goede dedinghs vrunden is bij geleght der gestalte dat hij Wanner Claessen
bekent soodane eerrurighe woorden, naementlijck dat sij Deesken waere een hoer en haer
kindt int beddestroo hadde verstopt off andere meer diergelijcke uijt puere dronckenschap
hadde gesproocken, bekennende vorder Claes Eeftinck en des injurianten moeder, als last
hebbende van meergemelte Wanner, dese ock duckgemelte Deesken niet anders als voor een
eerlijcke persoon te kennen dat hem Wanner ock leedt was soodane woorden gesproocken te
hebben, beloovende ock Claes Eeftinck bij handttastinghe onder poene van parate executie tot
vervall van gerightskosten en anders in den tijdt van een maendt te willen betaelen 13. gl 6.
stu: aldus sonder arglist.
919-0150

145 verso
Op den 23 Julij 1664
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsmannen Hendrick Coops ende Jan Lenselinck
Erscheenen Gosselijck op Cleeve ter instantie van Willem, geweesen bouman op Roesinck,
ende heeft sich als burghe verbonden soo voor de 56. gl 14. stu: als meijstr Aernolt Matthus
sijn restende wegens verscheenen weidepaght van Waerle Maete als mede voor de heeren
bruecke soo

146 recto
hij verschult is aen den heere Landtdrost deser Graefschap Zutphen, beloovende Gosselick de
geseide 56. gl 14. stu: als sijn eighen proopere schult te sullen betaelen op aenstaenden
Marthijni deses jaers 1664 ende oock de heeren bruecke soo na ende soo veer als hij met den
hoogh eed: gestr: heer Landtdrost sal kunnen accordieren, allet onder verbandt van sijn
parsoon ende goederen, de selve ter realer executie submittierende, waer tegens geno: Willem
belooft dese sijne burghe te indenniseren ende schadelooss te holden, daer voor verbindende
sijn parsoon en goederen, de selve submitterende alle heeren haven Richteren ende Gerichten
specialicken den Ed. have in Gelderlandt ter parate executie
Sond: Arglt.
919-0151

146 verso

Op den 28 Julij 1664
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsmannen Jan Willinck ende meijstr: Lambart ten Bussche.
Erschenen Garrit Eeninck ende Elsken Luesinck sijn huisfrouw ende bekanden voor haer ende
haeren erfven in eenen steden vasten ende onwerrropelijcken erfkoop eeuwelijck ende
erfvelijck verkoft te hebben aen de Opsienderen der Armen alhijer voor de selve een stucke
landts genoempt Eeninck Lusebosch
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147 recto
geleeghen in den Zelhemschen Enck bij de schaepschotten, met het eene eijnde schietende op
den Voerwegh, met het ander eijnde op comparanten landt, streckende met de eene zijde
langhes den Velsicker Veenen wegh, met de ander zijde langhes Berent Bolsenbroeck landt,
voor vrij ende quidt, sonder eenighen uijtganck ofte beswaer ende dat voor eene soma: van
penninghen daer van sij compa: haer goeder betalinghe sijn bedanckende, der gestalte dat sij
ende haeren erfven daer van ontreghtight end daer entegens den Armen daer aen bereghtigt
sullen sijn ende blieven, gelaeven sij compa: dit geseide stucke landts te staen waghten ende
wharen jaer dagh ende ten eeuwighen daeghe als erfkoop reght is, ock op eerster gesinne der
Opsienderen der Armen opdraght te doen voor den heere Landtdrost deser Graefschap ofte
sijn hoogh eed: gestr:
919-0152
147 verso
Stadtholder, daer mede sij wel bewaert sullen sijn ende blieven, allet onder verbandt als na
reghte
So: Arglt.
Op den 12. 8bris 1664
Coran Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsmannen Hendrick Coops ende meijstr: Lambart ten Bussche.
Erscheenen Berent Everhardinck ende Derick Everhardinck ende repetieren haer aenspraeck
laest leeden den 3. Februarij tegens Hendrick Barinck om te hebben betaelinghe ter soma: van
hondert daeldr: herkommende van seecker coop van
148 recto
Warners hoff geno. welcke betaelinghe hij doenmaels gerichtelijcken heeft belooft in tijdt van
14. daeghen teste prothocollo te willen voldoen, edoch den den selven alnoch in gebreeck
blijft, alhoewel daer voor inmiddels in der goede menighmael is aengesproocken, versoecken
derhalven peindonghe aen sijn gereede goederen volgens Landtrecht Tit 3 et 4, met versoeck
dat hem hijer van de gerichtelijcke weete moghe gedaen worden.
Op den 13. 8bris 1664
Relatiert Jan Lenselinck Hendrick Barinck dese peindunghe soo booven versocht te hebben
geinsinueert, gaff tot antwoordt het ginck hem niet aen, het ginck sijn Landheer aen.
Compareerde Marrie Borckens geeft toe erkennen hoe dat hares zalighe
919-0153
148 verso
mans ende haer kinderen jure repræsentationis comen tot de successie van Claercken
Clompemaeckers getrouwt gewesen aen Harmen Clompemaecker tot Zelhem versoeckt der
halven eerst ende voor all dat geene goederen daer aff ontvrempt ofte verbraght mochten
worden alsoo sij nomine liberorum daer toe soo nae pro quota, als anderen is bereghtight
salvis.
Bartolt Wennenborgh spreeckt aen nagerichtelijcke voorbadinghe Aelbart Hemmekinck als
burghe
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149 recto
voor Arent Banninck ende sulcx om te hebben betalinghe ter soma: van 15. gl 16. stu: ter
goeder reeckeningh, allet cost ende schaedelooss.
Aelbart Hemmekinck seidt dat Bartolt soude aenspreecken Arent Banninck.
Erscheenen Jan Jansen Reidts ende seght hoe dat hij voor dato deses alhijer heeft
gerichtelijcken aengesproocken op den 23. Martij 1664 Garrit Smeeckinck om te hebben
betalinghe de soma: van 50. gl, welke soma: Smeeckinck voorno: heeft aengenoomen tegens
Paesschen daer op volgende onder poene van peindunghe te sullen voldoen, ende

919-0154
149 verso
alsoo den selven den 13. Maij daer na volgende alleenlijck daer op heeft betaelt de soma: van
25. gl soo dat compa: alnogh restiert gelijck 25. gl voor welcke betalinghe hem menighmael
in der goede inmiddels heeft aengesproocken dogh daer van in gebreecke blieft, versoeckt der
halven peindunghe aen den geseiden Garrit Smeeckincx gereede goederen ende dat hem het
selve gerichtelijck moghe geinsinueert worden.
Op den 13. 8bris 1664
Relatiert Jan Lenselinck aen Garrit Smeeckinck in persoon dese versochte peindunghe hem te
hebben geinsinueert.
*140 recto
*de pagina-nummering verspringt hier van 149 naar 140
Op den [7] 9bris 1664
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsluiden meijstr Lambart ten Bussche en Jan Lenselinck.
Compareert voor desen E. Gerichte den E. Johan Planten Richter tot Hengelo hebbende op
gisteren doen gijsselen de persoonen van Jan Weeninck ende Willem van Raesvelt en
versocht op het nieuw arrest op ende aen de voorno: persoonen ten eijnde de selve niet en
moghten excipieren die feriato gearresteert te sijn, ende sulcx om te erlanghen reparatie van
eer, waer in compa: van gearresteerde door groove injuriense
919-0155
140 verso
woorden merckelicken gequest is, met versoeck dat hijer toe van desen E. Gericht een dagh
van exhibitie van justificatie moghe aengestelt worden ende gearresteerden in arrest moghen
verckeren ter tijdt bij genoghsaeme cautie voor het gewijsde sullen gestelt hebben.
Relatiert Jan Lenselinck op dato als booven dit bovenstaende versochte arrest die beide
boovengeno: persoonen te hebben geinsinueert.
141 recto
Op den 8. 9bris 1664
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsmannen den E. Quirinus Wolters Amptman ende Richter der heerlijckheijt
Lightenvoorde, ende Jan Schooltinck.
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Erscheenen Wilhelm Raesvelt ende Jan Weeninck beide rijckgeerfde ende gegoedete in dese
Graefschap Zutphen inwoonderen ende burgeren tot Bredevoordt die protesteerden quam
solemnissime van alle schimp ende injurie soo sijn E. de Richter tot Hengelo Jan Planten
alhijer binnen Zelhem bij forme van informele detentie ende prætens arrest met custodie van
vier
919-0156
141 verso
mannen op haer persoonen heeft aengeleght waertegens comparanten |: in cas van gene
desistentie :| sich alle middelen privilegien ende beneficien rechtens suo loco et tempore doen
reservieren, stellende dien volghens om relaxatie te hebben van die violente detentie voor
d’actie, bespreeck judicato, hender ende schaede, soo den h: Arrestant Plante op hun
comparanten susteneert te hebben, alhijer tot burghen Evert Tiebinck soo sich in limine
detentionis facta bereidts ock heeft geoffereert als immobili um notorius possessor ende
Lambart ten Bussche beide inwoonderen tot Zelhem, welcke onder verbandt haerer goederen
voor hun
142 recto
compa: voor het voorno: cavieren stipulata manu versoeckende die selve burghtocht voor
valid bij een E. Gerichte moghe worden agnosceert en aengenoomen, sonsten wilden compa:
juratoriam cautionem bij desen stellen ende den neghst acte van verbandt en hijpothecatie
haerer immobilen goederen in dese Graefschap geleeghen aen desen E. Gerichte, ad non
dectinanda hoc forum inbedonghen hebben, waermede sij compa: casu quo naer landtrechten
konnen volstaen, præsenterende compa: morgen over 14. daeghen acte van verbandt haerer
goederen voor den Bredevoordtsen Gerichte uijtgewerckt tot guarande der burgen in te
leeveren en allerdinghs haer voor desen Gerichte schaedelooss te houden, ock sij beide selfs
off eene harer beiden aen desen Gerichte in persona te sisteeren.
919-0157

142 verso

Op den 9. 9bris 1664
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerightsmannen Lambart ten Bussche ende Hendrick Coops.
Willem Ubbekinck ende Aelbart Warnninck qe qe overgeven andtwoordt op de exceptie op
ende tegens de weedu: van wijlen Willem Hallerdijck ende concludieren als daer bij met
versoeck de wijele het selve noch niet en is gemondiert dat den bedienden het selve maer een
dagh off twee magh bij sich beholden om als dan wederom in handen van’t Gerichte te stellen.
143 recto
Ex Adv: volmaght: van de weedu: Hallerdijckx ende der selver kinderen en kan geen
handelinghe gestaeden eers en bevoorens behoorlijcke cautie sij gestelt pro litium expensis,
tot dien fine inharierende sijn voorsse ende dinghtaelen daer over gedaen sijnde notoir dat
immobile goederen voor desen E. Gerichte in cas als vooren niet kunnen worden verbonden
noch reelijck geaffectiert gelijck sulcx noch onlanghs bij sententie van den hooghe
Appellations Gerichte deser Graefschap is worden verstaen, dewelcke men bij desen is
inbedingende, protesteert des weghen over de kosten dus verre gevallen ende de selve
gerefondiert sijnde, versoeckt als dan eventueel copiam.
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919-0158
143 verso
Ex Adv: seidt voor dato deses bij aenvanck van process pro litium expensis is burghe gestelt
meijnende daermede genoch te kunnen volstaen maer al de wijel parthije tegenwoordigh
naeder cautie versoeckt de welcke noch selfs geen burghe heeft gestelt ock te meer in een
andere jurisdictie getrouwt is behoorde burghe te stellen, ende het selve, soo versocht wordt,
gedaen sijnde præsenteeren alsdan genoghsaeme cautie te stellen pro litium expensis soo veel
noodigh.
Ex Adv: wordt geseght dat verweerdersche onder desen Richterampte sijn possessores
immobilium
144 recto
et mobilium welck mobilia pro judicato meer als sufficiant daer entbooven staedt te
considerieren dat de aenleggeren pro judicato als op huiden hebben versoght daer nochtans
notoiren reghtens, quod cautio talis debitat fieri ad petitione partis na de leere B:B: in pa: T:
qui sat: coguntur in gevolg van welkes dan men bij desen de selve is præsenterende,
Waer op gecompareert Steven Oortgijsen ende heeft de burghtoght pro judicato aengenoomen.
Ex Adv: waer op mede erscheenen is Jan Lenselinck ende heeft sich voor de aenleggers als
burghe pro litium expensis verbonden.
919-0159
144 verso
Nicolaes Hillebrandt volmaghtige van Jan te Woopenreijs, Jan te Pleckenpoel ende Garrit
Teerinck als het recht hebbende van Jenneken te Pleckenpoel ende Berent Conninckx de rato
cavirende voor haren absenten respective broeder ende swaeger Evert Gijlinck hebbende voor
desen uijtwijsens prothocoll sich als erfgenaemen verclaert van zalighe Claerken
Klompemaeckers ende het erfhuijs na Landtreghte verburght, waer entegens tot noch toe geen
wettelijcke oppositie van ijmande gedaen sijnde, oversulcx compa: ten principaelen in notoire
possessie versoeckt dat hem de
145 recto
selve moghe toe erkant ende de penninghen soo onder den E. Richter moghten berustende sijn
tegens alsulcke gepræsteerde burghtoght moghen uijtgekeert worden hier over judicis
officium implorirende.
Compareerde voor desen E. Gerichte Marriken Borcken naemens haere kinderen bij haeren
zalighen eheman Garrit Pleckenpoel geprocureert neffens Harmen Laeckens ende des selfs
vier susters ende broeders van Garretien Pleckenpoels Geritjen voorno: suster zali: nagelaeten
als mede voor Berent Pleckenpoel Jan Pleckenpoels nagelaetene kinderen samentlijcke
nichten ende neven respective van Claercken Clompemaeckers onlanghs sonder erfgenaemen
van desendente nagelaeten verstorven in
919-0160
145 verso
voeghen voorno: collatie der selven mede erfgenaemen sijn oversulx het erfhuis sijn
verburgende volgens landt: Tit 3 Art: 4 welck burghschap Hendrick Zeevalckinck ende
Berent Agelinck hebben te doen aengenomen onder verbandt als na rechten.
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Hendrick Zeevalckinck ende Berent Agelinck hebben haer als burghen voor de nalaetenschap
van zalighe Claerken Clompemaeckers verbonden.
Ex Adv: volmaghtigher versoeckt copiam
Ex Adv: wordt versocht staedt ende inventaris vant erfhuis om uit de selve te sien de
146 recto
vermogentheijt des selven in voeghen daer na de deilinghe aen te stellen dan bij cas van
verweigerungh wil men van onnodighe costen ende opentholt geprotesteert hebben.
Aelbart Hemmekinck gecitiert sijnde van Bartolt Wennenborgh den dagh waergenoomen
hebbende, ende geen comparitie van sijn tegenparthij verneemende protesteert van sijn
versuim ende costen ende daer over sich kost ende schaedelooss van de banck deser instantie
afbedingende met versoeck proclama.
919-0161

146 verso
Op den 23. 9bris 1664
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Coorgenoten Berent Dimmendael kerckm: en Hendrick Coops.
Erscheenen Doctor Goris als volgmagh: van Joffrou Anna Maria Schaep ende repetierde sijn
verwin bij poeindunghe ende aenherunghe gemaeckt op de gereede goederen van den paghter
op Eeninck wien volghens compa: bereidts al voor een geruimen tijdt heeft versocht
ophalinghe ende distractie van panden, maer

147 recto
tegens beloften van betalinghe daer mede tot noch toe still gestaen dan te vergeefs, versochte
der halven ten fine de werckelijcke executie authorisaetie op den onderschout om soo veel
koorens t’sij rogh off boeckweijte van den selven te laeten dorssen waer mede Joffrouw
Schaeps soo van haer aghter weesen als de gerights kosten voldaen sal kunnen worden, daer
aen hem sullen te goede koomen soodanighe 13. gl 13 stu: als hij op den 21. 10bris
laestleeden op reeckeninghe betaelt heeft.
Aelbart Warnninck qe: qe: staedt ende afwaght van Armgardt Hallerdickx handelinghe ende
comparitie
919-0162
147 verso
van haer selfs persoon sijnde moeder ende mombarsche van haer onmondighe kinderen bij
ontstentenisse van eene van beiden wel in contumatiam geaccuseert hebben met versoeck van
proclama.
Compareert Geert Hallerdijck voor hem selfs ende consoorten overgeeft sijn duplijcqe daer
bij inbedinghende als versocht, versoeckende octiduum off quatriduum ad mundandum.
Ex Adv: seght desen comparant noch sijnde niet mondigh qualick kan aenneemen om uijt de
naeme van sijn moeder sich alhijer te
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148 recto
præsenteeren maer om tot eijnde van de saecke koomende neempt bij provisie dese
comparitie mits dat hij sall ten naesten gerichte ratificatie van sijn moeder ende stieffvaeder
sall hebben bij te brenghen, kan ock niet toestaen die 8. off 14. daeghen ad mundandum de
schrifteure na sich te neemen noch ock inbedongene documenten, maer dat de selve soo als de
selve tegenwoordigh ingekoomen is bij den E. Gerichte sal verblieven ende van de selve
copie versoeckende.
Compareerden Berent ende Derrick Everhardinck ende inhærieren haere gedaene peindunghe
den 12. 8bris laestleeden aen de gereede goederen van Hendrick Barinck
919-0163
148 verso
ende daer van gerichtelijcke insinuatie ende seggen voorts, all hoewel dese saecke ses
weecken heeft stillgestaen op beloften van Doctor Dam ende Barinck om die geeijschte soma:
af te maecken dogh te vergeefs versoecken der halven aenherunghe aen den geseiden
Barinckx gereede goederen ende daer van gerichtelijcke insinuatie.
1664 den 28. 9bris
Relatiert Jan Lenselinck de versochte aenherunghe Hendrick Barinck in persoon te hebben
geinsinueert.
149 recto
Erscheenen Jan Planten Richter tot Hengelo voordraegende hoe dat hij in cas van injurie
hadde doen arresteeren Willem Raesvelt en Jan Weeninck ende ter wijlen op veele plaetsen in
dese Graefschap wel practicabel weesen dat de injurianten all eerst besonden ofte immers in
den Gerichte die selve de klaghte op staende voedt te moghen leesen werde gecommuniciert
ten eijnde om haer verclaringhe te doen tot afsnijdinghe van groote processen off sij haer
gedaene injurie woorden souden willen gestandt doen ofte niet, soo leidt compa: hijer bij over
sijne claghte met een document den selven beklaeghden toestaenden
919-0164
149 verso
de klachte te leesen om voor seijde verclaringhe all voorts te doen sunsten ende eventueelick
concludierende als bij de selve allet onder protest van kosten.
Ex Adv: Willem Raesvelt ende Jan Weeninck geassisteert met Doctor Smidts versochten
onder expressen protest van sich niet wijders als men na rechten geholden in te laeten ende
onder reserve van alle exceptien en beneficien reghtens der vermeijnter aenspraecke afschrift
ende tijdt gesinnende in middels van den vermeijnten arrestant genoghsaeme burghstellinghe
voor
150 recto
alle costen, schaede ende interesse in conformite vant’ landtreght T: 4. § 9. protesterende
mede solemnelijck van die tegens landtrechte detentie ende injurien soo haer comparanten die
in dese Graefschap ende specialick in den ampte van Bredevoordt genoghsaem sijn geerft
ende gegoedet ende oversulcx de præsumptie fugæ ofte dat sij luiden uijt den arrest souden
ontwijcken compa: te cesseren :| sijn toegevoeght om daer van suo loco et tempore
behoorlijcke reparatie te gesinnen.
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Ex Adv: claegher persisterende bij het voor geseide dient raeckende de versochte cautie dat
hij hijer onder het richterampt heeft is de
919-0165
150 verso
Landtwheers Maete, welcke erffenisse hij voor de kosten, hoewel onnoodigh laet verbonden
sijn, onnoodigh aen te raecken het protest waer tegens sunsten is manifest dat de arresten
moribus passum receptis niet alleen contra suspectu defuga maer sonderlingh profacilitate
conveniendi extra locum domicilij sijn aengenoomen.
Ex Adv: Raesvelt ende Weeninck segghen dat arrestant volgens landtrechte dicto Tit 4 § 8
schuldigh ende verbonden sij personeele cautie te prestieren ’t welck ock in cas subiect te
meer moet plaets gewinnen de wijle bij gearresteerden
151 recto
alhijer in dese provintie ummers soo veel goedts als den arrestant sijn besittende, ende des
onaengesien tot præstatie van vidie jus forc cautie sijnde kondighen rechtens quod actor non
debeat esse melioris conditionis quam reus astipulante æquitate Tit: de gesto: quod quisqe
juris in alium statuerit daer bij doende soo veel het laeste lidt van tegendeels recess doet
belanghende dat men niet in afreede is dat besaete off arrest sij een inganck van rechten
sustinerende nochtans dat die gealligeerde detentie alleen contra suspectum defuga off gelijck
het landtreght seidt de ommeweghen soeckt geensins werts contra sufficienter
possestrionatium plaets grijpt, protesteerde noch als voor de insufficientia cautionis et juris.
919-0166
151 verso
Ex Adv: wordt geseidt rechtens te sijn quod possessor immobilium satistere nonteniatur ende
terwijlen het landtrecht sijne interpretatien neempt uijt de beschreven rechten dat daer over
eenen arrestant in loco arresti geeft geen personeele cautie en behoeft te stellen, even gelijck
als ock een arrest verweerder in loco arresti interpositi tot sulcke cautie niet geholden is als
notoir ende sunsten met præjudicaten bewijsselijck woedaenigh de arresten alhijer in loco niet
geerft sijnde heeft den clagher vrijgestaen de selve tot dat hij sich verburghden alhijer in
gijselingh te holden gelijck in cas
152 recto
wanneer de gedreijghde beijverungh van dien sal voorgenoomen worden den clagher naeder
sal weeten daer te doen.
Ex Adv: Raesvelt ende Weeninck om kortelijck des ijegendeels recess nopende voor eerst het
poient van cautie te debattieren seghen de landtrechten stricte juris te sijn en dat de selve
vervolgelijck præcise moeten geobserveert worden, willende de reste per generalia
gecontradiciert hebben ende op sijnen kennelijcken onweerden laeten berusten.
Ex Adv: seidt wel soo te sijn dat de landtrechten sijn stricte juris maer niet soodanigh dat sij
geen interpretatien en souden neemen uijt de beschreven rechten
919-0167
nisi fortasse in exorbitantibus woedaenigh niet en is het poindt van cautie.

152 verso

Ex Adv: Raesvelt en Weeninck priora daer bij persisterende.
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Compareerde Derrick van Zelst, Richter tot Hummelo en Steenderen en seidt hoe dat hij
tegens huiden heeft doen voorbaeden Jan de soone van Garrit in Bronsveldt, sijnde erfuijter
van de nalaetenschap sijnes vaeders van welcke insinuatie van voorbaedinghe de relatie des
gerightsdienaers ten prothocolle, versoeckende om te hebben betalinghe ter soma: van 10 gl
herkommende
153 recto
van verdient solaris in saecke van injurie tegens Berent Voss voor den Varseveltsen Gerichte
geventeliert, welcke injurie op geheven ende het verdient solaris voor de geeijschte soma:
geaccordiert maer van betalinge de selve tot noch toe in gebreeck gebleeven is alhoe wel de
selve menichmael daer over aengesproocken is, is genootsaeckt geworden middelen van
rechten bij de handt te neemen, concludierende dat den gecitierden bij desen E. Gerichte sal
worden gecondemneert de geeijschte 10 gl aen den impetrant promptelijck op te legghen ende
te betaelen cum expensis ende bij geen comparitie van den gedaeghden accuseert
contumatiam met versoeck van proclama.
919-0168
153 verso
Den gerightsdienaer relatier(t) Jan in Bronsvelt ter goeder tijdt te hebben gecitiert.
Proclamatus 1, 2 et 3 aengeeijscht et non comparuit.
Den E. Derrick van Zelst, Richter tot Hummelo heeft geconstitueert ende gevolmachtight
generalick ende specialijck den E. Procurator Tenghberghen etc:
Erscheenen Doctor Rensen als volmaghtigher van Hendrick Ketien, laeckencooper tot
Doetinchem, versoeckt dat van desen E. Gerichte een dagh van executie om op de gereede
goederen van Berent Jaeltinck in gevolgh des selfs gedaene submissie uijtwijsens prothocoll
te moghen procedieren magh aengestelt worden met versoeck van weete, alles onder protest
van costen.
154 recto
Op den 7. 10bris 1664
Coram Johan Ehrlick Richter tot Zelhem
Gerichtsmannen Hendrick Coops en meijstr: Lambart ten Bussche.
Erscheenen Berent ende Derrick Everhardinck ende versoecken ophalinghe ende distractie
van panden van de gereede goederen van Hendrick Barinck.
Waer op erscheenen Hendrick Barinck ende heeft bij handttastinghe gerichtelijk belooft de
geeijschte soma: met de costen onfeijlbaer tegens aenstaenden Kersmis alhijer in den Gerichte
te willen voldoen ende betaelen ende bij ontstentenisse van dien dat eijschers sal vrij staen na
verloop van den beloofden dagh ophalinghe ende distractie te sullen sonder contra dictie
moghen doen.
919-0169
154 verso
Hendrick Tenghberghen, volmaghtigher van den E. Derick van Zelst, Richter tot Hummelo
ende Steenderen, staedt en afwacht van Jan de soone van Garrit in Bronsvelt purghie weghens
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verganghen gerightsdagh geaccuseerde contumatie, bij ontstentenisse van dien accuseert voor
de tweede reijse als noch contumatiam met versoeck van proclama.
Erscheenen Jan in Bronsvelt seggende van geen schult te weeten ende dat hem naeder bewijss
soude moeten getoondt worden, ock dat hij voor soodanighe schult wel eerder moght
aengesproocken sijn geworden ende alsoo hem sulcx moghte bewesen worden willigh te sijn
om te betaelen.
155 recto
Ex Adv: neempt aen ten minsten bewijss weghens de geeijschte soma: van verdient solaris ten
naesten in te brenghen mits nochtans voobeholdende sijne geaccuseerde contumatien.
Aelbart Warnninck qe qe ende Willem Ubbekinck versoecken renovatie van arrest aen de
parsoon van Armgart weedu: van Willem Hallerdijck om te deponieren op de vraegharticulen
huiden een maendt in gelevert ende doenmaels bij handttastinghe gelooft heeft ten naesten
Gerichte daer op te deponeeren dogh daer van in mora ende uijtgebleeven is.
Erscheenen Hendrick Kettjen seght op huiden hebben doen voorbaeden Jan op
Warnninckhaghe om te hebben
919-0170
155 verso
betalinghe ter soma: van 6. gl 14. stu: herkommende van verkoft laecken versoeckt betalinghe
bij geen comparitie versoeckt contumatia ende proclama.
Jan op Warnninckhaghe 1, 2, et 3, aengeeijscht sijnde et non comparuit Harmen Ubbekinck
door voorbadinghe van Hendrick Ketien belooft te betaelen de soma: van 9. gl 15. st: præcise
op aenstaenden vastelavondt onder poene van peindunghe.
Erscheenen Pouwel Lettinck op voorbaedinghe en belooft aen de huisfrouw van Roeloff
Mentinck wegens verdient loon
156 recto
te betaelen de soma: van 17 gl waer alles is ingereeckent ende sulcx in tijdt van 14 daeghen
onder poene van parate executie.
Hendrick Schooltinck seght hoe dat hij verganghen vastelavondt gekoft heeft van Pouwel
Lettinck een seecker koebeest het welck hij ock in contanto heeft betaelt doch bij versoeck
van leverantie hem het selve is geweighert welcke leverantie voor desen ock gerichtelijck
versocht is soo dat tegenwoordigh de betalinghe ende gerights jura belopen ter soma: van
21. gl versoeckt daer van restitutie van betalinghe ofte een kosten dagh van gerichtelijcke
beloften van de selve te sullen voldoen idque onder poene van parate executie.
919-0171
156 verso
Erscheenen Pouwel Lettinck de schult bekennende met præsentatie om deselve op
aenstaenden Jacobi te willen betaelen.
Ex Adv: Hendrick Schooltinck seght sijn uijtgeschooten penninghen niet te kunnen missen
doer dien den geciteerden de selve tot sijnen voordeel heeft uijtgegeven ende ter quader trouw
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met requirant heeft gehandelt versoeckt der halven als noch restitutie ofte ofte peindunghe aen
sijn levendighe haeve ende gereede goederen overmits de selve præsent gerichtelijck moghe
geinsinueert worden.
Pouwel Lettinck is dese versochte peijndunghe bij sittende gerighte geinsinueert.
157 recto
Erscheenen Jan Kerckhoff voorgebadet sijnde belooft te betaelen aen Peter Sessinck de soma:
van 25 gl 10 stu: præcise op aenstaenden Nieuwe Jaer onder poene van peindunghe.
Erscheenen Garrit op Hissinck ende belooft voorgebadet sijnde te betaelen 25. gl soo onder
hem staen van zalighe Harmen Klompemaecker, te weeten aen Peter Sessinck 12 gl 10 stu:
ende de ander helft aen den armen te weeten gelijcke 12. gl 10 stu: soo zalighe Claercken
Klompemaecker in haer doodt bedde aen den armen heeft gegeven op aenstaenden
vastelavondt onder poene van peindunghe

919-0172

157 verso
Op den 18. 10br 1664
Coram Johan Ehrlich Richter tot Zelhem
Coernoten Henrick Coops ende Lambert ten Bussche.
Erscheenen Gerrit Smeeckinck, Pouwel Lettinck en Gosselinck op Cleeve, haer sterck
maeckende voor haer huijsvrouwen kinderen ende erffgenaemen en bekanden alles met
malcanderen suever geliquidiert en met den anderen te hebben afgereeckent der gestalte dat
Pouwel Lettinck bekent suijver schuldich te sijn aen Gosselinck op Cleeve sijn Swaeger des
selfs huijsvrouw en erffgenamen de somma van hondert gl: tott 20 str: het stuck hollandts,
daer van Pouwell belooft jaerlicx tott interesse te betaelen 5. derselver gl. en sulcx te
continueeren tott de afloose toe, waer van het eerste jaer interesse verscheenen sall sijn op
aenstaenden S: Jacobi des compstigen jaers 1665, en malcanderen de loose een vierdendeel
jaer te vooren wien van weder zijden sulcx niet langer mochte gelieven aen te kundigen, wat
tusschen Pouwell en sijn broeder Garret Smeeckinck is staende, blijft bij het accoort tussen
haer beijden voor desen daervan opgericht.

158 recto
Wijders hebben comparanten met den anderen versproocken, sijnde swaeger en broeders met
den anderen, dat soo Godt Almachtigh een offte alle drie uijt dit leven mochte gelieven te
haelen, dat haer kinderen ieder sullen staen in de plaetse van haer luijden in alle haer lueden
goederen, en in specie wat haer lueden schier offte morgen mochte komen aen te erven en dat
soo eene offte van meer dese comparanten mochte komen aflievigh te worden dat het
aengeerfde van neijen offte anders onder haer sal deilbaer sijn en blijven willende dat dit
alsoo onder hen lueden en haere kinderen sall achtervolcht en naegekomen worden sonder
contradictie van ijemant hebben met haer drie comparanten dit met hanttastonghe ingewillicht
sonder argelist.
Op den 29. 9br. 1664
Coram Johan Ehrlich Richter tot Zelhem
Coernoten Henrick Coops ende Jan Lenselinck.
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Erscheenen Beernt en Derrick Everhardinck, haer mede sterck maeckende voor haer moeder
Aeltjen Lettinck, weduwe van zalige Hendrick Joolinck, als oock Garret Smeeckinck, en
bekanden voor haer en haren erven in eenen steeden vasten en onwederroepelijcken erfkoop
eeuwigh ende
919-0173
158 verso
erflijck verkofft te hebben aen Henrick Baerinck, sijn huijsvrouw Jenneken en haere
erffgenamen de gerechte helfte van Warners hoff daer Jan Lettinck op woont, geleegen in den
kerspell van Zelhem boerschap Heidenhoeck, en dat voor een somma van penningen daervan
sij comparanten haer goeder betaelinge sijn bedanckende, uijtgesondert 25. dall so Henrick
Baerinck bekent schuldich te blijven aan Jenneken Lettinck, belooven sij comparanten dese
geseijde helftt-scheijt van voornoemt Wanners hoff te staen wachten en waeren, jaer en dach
en ten eeuwigen daege als erffkoops recht is, en op eerster gesinne der cooperen naeder
opdracht en vestenisse te doen voor den heere Landtdrost deser Graefschap Zutphen, offte sijn
hoogh ed: gestrenge Stadtholder, daer mede sij cooperen verwaert sullen sijn en blijven, allet
onder verbant als naer rechten sonder argelist.
Op den 7. februarij 1665.
Coram Johan Ehrlich Richter.
Coernoten Lambert ten Bussche en Jan Lenselinck.
Erscheenen Harmen Hoegen en sijn huijsvrouw Marrijken Weesenborgh eheluijden als
ouderen van haeren soon Garret Hoegen en hebben haer als burgen verbonden voor desen
159 recto
haeren soon voor alles wat den heer wegens breucken voor desen gevallen alsmede dese
laeste breucke en voor alle gerichts kosten en meijsterloon soo daer op is gegaen en noch daer
wijders mochten op komen te loopen en sulcx om te moghen hebben relacsatie van gijselonge
van haeren soon Garret voornt: verbinden sij comparanten voor alles wat desen aengaende
haer personen en goederen geene uijtgesondert soo gereede als ongereede goederen d’selve
ter realer executie submittierende sonder eenighe contradictie hebben beijde comparanten als
ouderen dese burchtocht met handttasinge aengenomen sonder arcgelist.
Op den 8. Februarij 1665
Coram Johan Ehrlich Richter
Coernoten Henrick Coops, ende Jan Lenselinck
Erscheenen Harmen Nienhaeve en spreeckt aen nae gerichtelijcke voorbaedinge Garret
Smeeckinck en Jan op Nienhuesinck en sulcx om te hebben betaelinge ter somma van 18.½
dall. herkomende van hoijpacht nu voorgangen S: Martini een jaer geleeden all verscheenen,
versoeckt hier van te hebben betaelonge sampt kosten ende schaede met recht.
919-0174
159 verso
Erscheenen Garret Smeeckinck en Jan op Nienhuesinck, de schult bekennende ende belooven
in tijtt van 3. weecken a. dato deses onfeilbaer te betaelen onder poene van peindonge.
Erscheenen Tonnis Jansen in Hengeloe woonachtigh en spreeckt aen naer gerichtelijcke
voorbaedinghe Bernt Barinck en sulcx om te hebben betaelonge wegens verloopen en
verschenen pacht van Bonghers hoff ter somma van 16.dall. versoeckt hier van te hebben
voldoeninge allet cost en schaedeloos.

22 november 2011 /

Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 93 Transcriptie: © A. Lettink

ORA Landdrostambt Zutphen – Toegangsnummer 0217 – Inventarisnummer 919
Protocol van contentieuze en voluntaire akten
Richterambt Zelhem - Periode 1659-1670

Erscheenen Beernt Barinck en belooft in tijtt van 10. daegen dese geeijschte somma te
betaelen en bij onverhopentlijcke misbetaelonge heeft Lubbert Wennekinck sich als burge
verbonden onder poene van peindonge, heeft sulcx met handttastinge aenbelooft.
Doctor Cornelis Smits volmr: van Willem Raesvelt en Jan Weeninck, exhibierde in saecke
tegens Jan Planten Richter tott Hengeloe een exception schrijftt concludierende en
excipierende inholts en in vall ex ado: ijts mochte gedaen oftte gehandelt worden, versochte
copie om daer opten naesten te dienen naer behoeven
Ex ado de Richter Planten versoeckt van het ingekomene copie en tijtt.
160 recto
Op den 17. Februarij 1665
Coram Johan Ehrlich Richter
Ceurnoten Henrick Coops & Lambert ten Bussche
Erscheenen Pouwell bouwman op Lettinck derato cavirende van sijn huijsvrouw en
erffgenaemen en bekande voor hem sijn huijsvrouw en erven deuchdelick en wettelick
schuldich te sijn en opgebeurt te hebben uijt handen van Otto Sessinck die somma van
hondert dall ad 30 str: het stuck hollandts, voor welcke interesse hij compnt jaerlicx is
stellende een hoecxken lants gn Lettinck Camp soo Otto sal mogen gebruijcken mits het saeij
saet daer toe doende de darde garve daer van te laten staen en bij aldien het gewas den
interesse tott 5. van ‘t hondert niet konde goet maecken, belooft compar. soo veel daer te
sullen bij doen als den intersse beloopt, en sulcx te continueeren tott de afloose toe, welcke
loosskundinghe een vierendeell jaers te bevoorens sall moeten geschieden, voor welcke
capitaele somma sijnde 100 dall. met den gestelden interesse hij comparant voor hem en
sijnen erven bij onverhoopentlijcke misbetaelonge is stellende en verbindende sijn persoon en
goederen soo hij tegenwoordich is hebbende en besittende, off soo hem schier oftte morgen
moghte komen aen te erven, geene van allen uijtgesondert d’selve submittierende allen heeren
haven Richteren en Gerichten ter parate executie sonder Arcgelist.
919-0175
160 verso
Eodem die et Coram ijsdem
Erscheenen Garrit Smeeckinck sich sterck maeckende voor sijn huijsvrouw en erffgenaemen
en bekande duechdelijck en wettelick schuldich te sijn en opgebeurt uijt handen van Otto
Sessinck de somma van 100. dall ad 30. str. t’stuck hollandts, van welcke somma hij compa:
jaerlicx en alle jaer tot interesse belooftt te betaelen anderhalve vimme rogge en sulcx te
continueeren tot die afloose toe, welcke looskundinge een vierendeel jaers te bevoorens sal
moeten aengekundicht worden, voor welcke capitaele somma van 100. dall en den gestelden
interesse van dien hij comparant bij onverhoopentlijcke misbetaelonge voor hem sijn
huijsvrouw en erffgenaemen is verbindende sijn persoon ende goederen soo hij
tegenwoordich is hebbende en besittende, oock alle het geene soo hem schier oftte morgen
noch mochte komen aen te erven, geene van allen uijtgesondert, daer aen den voornoemden
Otto Sessinck oftte sijnen erven kost en schaedeloos sall mogen verhaelen, allet onder verbant
van allen heeren haven Richteren ende Gerichten, sonder archgelist.
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Op den 22 febru: 1665.
Coram Johan Ehrlich Richter
Coernoten Henrick Coops ende Lambert ten Bussche.
Doctor Smits volmr: van Willem
161 recto
Raesvelt en Jan Weeninck in judicio præsent gesindt van Jan Planten Richter tott Hengeloe op
die jonchste overgeven exceptionschriftt gebeurtlijcke handelinge bij mancquement van dien,
wil comparant tott alsulcken proffitt als lantrechtens gecontenteert hebben.
Ex ado de Richter Planten geeft over sijn antwoort op het exceptionsschriftt van Willem
Raesvelt en Jan Weeninck laest leeden gerichtsdach in gekoomen concludierende als daer bij.
Ex ado Doctor Smits versoeckt van ’t ingekomene antwoort copie en tijtt landtrechtens om de
selve inderbehoiren te debattieren.
Garret Willinck spreeckt aen nae gerichtelijcke voorbaedinge Harmen Wolsinck en sulcx om
te hebben voldoeninge van kosten soo voor den E:h: Stadtholder des Richterampts Doesborgh
is gepassiert wegens een peert soo hij compa: van Harmen heeft gekoftt.
Erscheenen Harmen Wolsinck en versoeckt copie tott den naesten.
Erscheenen Evert Terinck en spreeckt aen nae gerichtelijcke voorbaedinge Harmen te Barne
Smidt en sulcx om te hebben betalonge ter somma van 12. gl 2. str
919-0176
161 verso
hercomende van afgecoftt teendt saet en een gedeelte van een vedt beest, versoeckt van
geeijschte somma betalonge alles cost en schaedeloos.
Erscheenen Harmen te Barne de schult bekennende en belooft aen Evert Terinck de geeijschte
somma te betaelen in tijt van ses weecken onder poene van peindonge heeft sulcx met
handttatinge aenbelooft.
Op den 8. Martij 1665
Coram Johan Ehrlich Richter
Coernoten Henrick Coops ende Lambert ten Bussche.
Jan Planten Richter tott Hengeloe waght en waert op handelonge van sijne tegenparthije, bij
ontstentenisse dincht in contumaciam als landtrechtens.
Ex ado Doctor Smidts uijt den naem en als volmr: van Willem Raesvelt en Jan Weeninck naer
verleesinghe van des geexcipieerden antwoort op die exceptien, bevonden hebbend’ dat
d’selve bestaet in more dicenten en arcectien tegens rechten en notoire constueme deser
Landen oock tegens die waerhe teenenmael striedende de welcke mits dien nootsaeckelick
van selfs moeten komen te vervallen
162 recto
wil nochtans ten overvloet om den geexcipierden meer en meer van onwaerhe te overtuijgen
sich met genoechsaem bewijs versien en hett selve alhier gerichtelick overlegghen, gestalt de
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saecke in terminis probator ijs versierende den gexcipierden den tijt van ses weecken à die
habitu copie competeert, præsentierende niet te min sijne nootdruft ten naesten Gerichte over
te leggen.
Ex ado: seidt dat op die ingekomene naeckte exceptien hem nae landtrechten heeftt vrij
gestaen sonder eenich bewijs daer op te dienen van antwoort en so die tegenparthije mochte
vermeijnen daeruijtt voordeel sich te kunnen bereeckenen, is oirbiedich in sulcken case, dat
op het ingekomene, raeckende die exceptien recht geschiede, gemerckt dat na landtrechten op
eene soodaene onbekleede producte moet gehandelt worden ten naesten gerichtsdach, niet te
min terwijlen excipienten sich verbaeghen van bewijs daer toe de selve sich beroepen, sall
men om geene præcipitantie te toonen, dat selve met de producenten ten naesten afwachten bij
versteck.
Aelbert Warnninck qeqe neffens den procura: Henrick Tengbergen als volmr: in die saecke
exhibieren haers straffe met documenten tegens Armgart Hallerdick en concludieren als
daerbij, met versoeck alsoo d’selve niet is gemundert dat hij d’selve een dach 8. ad. 10. bij
sich mach beholden om reijn
919-0177
in handen des Richters in te leeveren.

162 verso

Ex ado versoeckt visie van wedersijts ingebrachte oftte soo noodich copie en tijtt.
Erscheenen Harmen Obbekinck ter instantie van Henrick Ketien en gelaeftt aen hem binnen
den tijtt van 14. daegen met renuntiatie van vacantie te betaelen de somma van 9. gl 15. str
met refusie van costen als voor desen aengelooft, onder poene van parate executie en pant
slietinghe.
Harmen Obbekinck aengehoort hebbende alsulcke aenspraeck als Hendrick Ketien
laakencooper binnen Doetinchem wegens burghtael van sijnen schoon soon Harmen Arents
aen doet en geconstringeert woort de geeijschte somma in tijtt van 14 daegen onder poene van
parate executie te voldoen soo is hij genootsaeckt geworden sijnen schoonsoon wederom in
waere te roepen om die geseijde somma met de opgeloopene kosten aen den geseijden Ketien
te voldoen, oftte dat hij sall genootsaeckt sijn met alsulcken hant als hem aengedaen wort te
rugge te tasten.
Daer op erschenen Harmen Arents belooftt sijn schoonvader Harmen Obbekinck schaedeloos
te holden onder verbant als versocht.
Ter instantie van Henrick Ketien erscheenen Jan op Warnninckhaegen en belooftt binnen den
tijtt van 3 weecken onder poene van datelijcke executie met renuntiatie van
163 recto*
*pagina nr 163 is 2x uitgegeven
vacantie aen hem te voldoen het geene wat hij wegens afgehaelde winckelwaer noch
schuldich is met voorgaende refusie van costen.
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Op dato als vooeren,
Coram Johan Ehrlich Richter
Coernoten Wilhem Egginck kerckmr tot Hengeloe ende Henrick Ketjen.
Erscheenen Henrick Coops en stelde sich als burge voor die gerichts costen van Jan Planten
Richter tot Hengeloe in saecken tegens Jan Weeninck en Willem Raesvelt voor soo veel het
selve boovens d’gestelde cautie soude cunnen of mogen noodich sijn tegens in demnisatie als
naer rechten.
Op den 3 Maij 1665
Coram Johan Ehrlich Richter
Coernoten Henrick Coops ende Lambert ten Bussche.
Doctor Rensen als volmr: van Armgart Hallerdicx cum suis soo men ten naesten bij brengen
sall exhibiert sijn debath bekleet met verscheijden documenten tott seven in’t getall soo tot
wederzijts naerichtinge dienen sullen tegens die ingekomene straffe van Aelbert Warnninck
cum suis maer alsoo dese overgelechte scarteres onder die brieven van den h: Rentmr:
Huijgens sijn berustende versoeckt dat die selve aen
919-0178
163 verso
volmr: voornot: mogen worden gerestitueert, onder beloftte dat de selve copieelijck aen
parthij adv: sullen worden uijtgevolcht mits inbedinchgende een dach 8. ad. 10. ad
mundandum concludiert als daer bij.
Ex ado Aelbert Warnninck qeqe ende Willem Obbekinck versoecken van die ingekoomene
schruftuere en documenten copie mede consenterende het versochte uijttstell ad mundandum.
Ex ado staet copie toe.
Erschhenen Jan Planten Richter tott Hengeloe en afwacht de behoirlijcke handelonge van Jan
Weeninck en Willem Raesvelt bij ontstentenisse van dien dincht in contumatiam ten profijte
als landtrechtens.
Ex ado Doctor Hengell volmr: van Hendersken Smits, weduwe van zall: Willem Raesvelt,
waervan de qualificatie wort in bedongen, en Jan Weeninck alhier in judicio præsent, overgaff
vel quasi tegens den E. Richter Planten een probatie onschrijftt cum annexis en terminum ad
mundandum ad triduum.
Ex ado wordt terminus ad emundandum protriduo toegestaen en eventueelijck versocht copie,
mits dat oock de volmacht neffens die producten ad prothocollum dan ingeleevert worde.
163(2) recto
Henrick Tengbergen als volmr: van Jan Gijsen, Richter tott Vorden inhæriert sijn gedaene
aenspraeck op den 20. 9br 1661, tegens Reindt Hoeninck en daer op gerichtelijcke
handttastinge en beloftten de somma te voldoen onder poene van parate executie en alsoo den
selven van betaelonge ten vollen in’t gebreck blijft versoeckt derhalven op haelonge van
panden en distractie van d’selve.
Reindt Hoeninck is bij den E. Gerichte tijtt vergunt van een maent onder pœne van parate
executie en distractie van panden.
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Op den 9. Maij 1665.
Relatiert Jan Lenselinck als geswooren gerichts dienaer op het versoeck van Aelbert
Warnninck als pachter van des Connincks impost Derck Wissinck aengesocht te hebben dat
hij soude comen en betaelen oftte met Aelbert accordieren wegens den geseijden impost.
Waer op Derck Wissinck tott antwoort gaff hij wilde die geene soo voor hem den toll in de
Landewer gehadt hebben daer over spreecken, in dien de selve van des Connincke impost
ijedts hebben gegeven, soo wilde hij des gelijckx doen en daervan betaelen als behoirlijcken.
Op den 24. Maij 1665
Coram Johan Ehrlich Richter
Coernoten Henrick Coops ende Lambert ten Bussche.
919-0179
163(2) verso
Erscheenen Willem Boeinck en Jenneken te Winckell eheluijden, bekanden voor haer en
haeren erven in eenen steeden vasten en onwederroepelijcke erfkoop eeuwelick ende
erfvelijck verkoftt te hebben aen den eerw: en Godtsali: Do: Isaacus Umbgrove Pastoir in
Zelhem Roelofken Tijssinck eheluijden en des selfs erfgenamen haer gerechte seevende
gedeelte van den Tubbencamp, alsmede haer gerechte seevende gedeelte van een stucke
landts gent: de Korte Vooren, allet voor vrij en quidt sonder eenigen uijtganck oftte beswaer,
gelegen in den scholtampte van Lochem in den boerschap Barckem en dat voor een somma
van pennin: voorhaer en haeren erven daer van sij compa: en eheluijden haer ten vollen
goeder betaelonge sijn bedanckende der gestalte dat sij en haeren erven daervan onrechtight,
en sij cooperen en haeren erven daeraen berechticht sullen sijn en blijven, beloovende oock sij
compa: dese gedeelten landts te staen wachten en waeren jaer dach en ten eeuwigen daege als
erfkoop recht is, en om den cooperen in desen coop aller dinchs genoech te doen soo hebben
compa: in der besten en bestendichste forme wijse en maniere rechtens geconstitueert en
volmachtigh gemaeckt gelijck sij doen kraftt deses den eersamen seer discreeten Engelbert
Sweeverinck, burger binnen Lochem, om van comparanten wegen te erschienen
164 recto
voor den hoogh ed: gestr: heer Scholtus tott Lochem oftte des selfs gestr: Stadtholder dese
geno: parceelen te cederen, transporteren en op te draegen voorts alles te doen en te laeten
geschieden wat nae erffkoop rechtens behoort, gelavende sij constituanten alles wat van
geconstituerden in desen gedaen oftte voorgenomen sall worden voor vast en van weerden te
holden onder verbant van haer persoonen en goederen, sonder arcgelist.
Op den 14. Junij 1665
Coram Johan Ehrlich Richter
Coernoten Henrick Coops ende Lambert ten Bussche
Doctor Smits volmr: van die weduwe Raesvelt en Jan Weeninck gesint van Jan Planten
Richter tott Hengeloe ummer naer verloop van den tijtt landtrechtens op deser zijts
overgegevene probations schrijftt behoirlijcke handelonge.
Ex ado de Richter Planten præsentiert in den tijt van 14. daeghen sijn duplicqe met de
documenten effectivelick te leveren in handen des Richters en versoeckt dat Doctor Smits sijn
volmacht ten prothocolle mach in senden.
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Doctor Smidt qeqe versochte der inbedonghe materie afschriftt en tijtt landtrechtens
belangende die geeijschte volmacht sechte dat de parthije ijeder tijtt sich alhier in
919-0180
164 verso
persoon hebbe gepræsentiert en dat mits dien biss hero onnodich geweest sij hett mandatum te
exhibieren, præsenterende niet te min ten naesten gerichtsdach genoechsaeme qualificatie in
te brengen
Aelbert Warnninck qualitate qua en Willem Obbekinck secht hoe dat huijden ses weecken
Armgart Hallerdijck heeft gehandelt van debath, maer de selve ad mundandum wederom nae
haer getrocken soo dat daer door onmogelijck is aen dese sijde tegens huijden te kunnen
handelen, maer beijder zijts bedienden over eengecomen te renuntieren van de vacantie om
daer in te mogen handelen en sententie te mogen laeten scheppen en pronuntieren.
Ex ado Armgart Hallerdijckx consentiert in totum.
Op den 28 Junij 1665
Coram Johan Ehrlich Richter
Coernoten Henrick Coops ende Lambert ten Bussche.
Doctor Smits volmr: van de weduwe Raesvelt en Jan Weeninck gesint overmaets van Jan
Planten Richter tot Hengeloe nae verloop van den tijtt landtrechtens ende volgens jonghs
gedaene præsentatie de inbedongene vermeijnde duplique cum annexis
165 recto
numeer realiter te exhibieren, bij manquement van dien contendeerde in contumaciam tot
alsulcken proffidt als landtrechtens met versoeck van proclama.
De Richter Jan Planten 1. 2. et 3. aengeeijscht proclamus non comparuit.
Op den 3. Julij 1665
Coaram Johan Ehrlich Richter
Coernoten Henrick Coops ende Jan Lenselinck.
Erscheenen Jan Planten Richter tott Hengeloe en seijde met verwonderinge vernoomen te
hebben dat Dr Smits verleden wonsdach gerichtelijck tegens hem in contumacie gedongen en
proclama verworven hadde, daer immers hij compa: niet schuldich was gerichtelijck te
handelen, maer ten voorgaenden gerichts daeghe verstaen was dat hij binnen den tijtt van
14. daegen sijn nootdruftt soude hebben in te leeveren aen handen des Richters gelijck hij dan
oock op wonsdach laest leeden sijne nootdruftt door een expressen overgesonden, en oock
den selven nae dat hij door eenige donderschoeren op den wegh een ruijmen tijtt verachtert
was, omtrent de Klocke Hoff die dese nootdruftt aen handen des Richters heeftt ingeleevert in
præsentie van die coernoten en oock
919-0181
165 verso
seker Dr Smits, allet ter goeder tijdt gemerckt dat dien dach was den veerthiensten bij dilaij
vergunt, in aensien dat den dach wanneer delaij vergunt wort, in termine niet gereeckent en
wort, gelijck uijtt die gemeijne practiqe te sien, bij Minsing Cent. 5. ob: 15. en oock compa:
met hem soo precipitantelijck niet gehandelt, wanneer hij op deser zijts antwoort exceptioneel
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sullende dienen van sijn nootdruftt niet alleen niet veerdich geweest, maer oock ter deser zijde
bij poene van versteeck hem vergunt sijnde ten naesten gerichts daeghe te sullen handelen, hij
eghter allweder in tijtt van drie dagen heeftt uijtstell versocht en oock becoomen, behalven
dat alwaer het schoon dat men deser zijts gerichtelijck hadde behooren te handelen, nochtans
nietdan met onvoegen hier contumacie tegens compa: gepreetendiert soude willen worden
geledt dat in stuck van soodaene gerichtelijke handelonge de tijtt niet en loopt de momento in
momentum als well rechtens is, is cas van appel, neen, maer nae onse landts constuimen de
banck bij klimmender Sonne gespannen sijnde het Gerichte den geheelen dach kan en mach
vaceeren tott parthijen saecken, jae oock op eenen dach niet afgedaen kunnende worden, den
166 recto
gerichtsdagh in diem sequentem continueeren, Zutphense Reforma: Tit 5. et 2. en is daer
omme dat wanneer op soodaene gerichtsdaege eenige acte van peindonge arrest inleidunge
oftte diergelijcken gepasseert en bij weete aen tegenparthije geinsinueert wort naer 14. daegen
op den selven dach tegens soodaene parthije niets met effecte in contumacie mach worden
voorgenomen soo wanneer die selve all noch voor sonnen onderganck kome doen sijne
gerichtelijcke tegenweer, der gestalte dat niet noodich sijn soude te remonstrieren dat
Dr Smidts noijt sijne prætense volmacht ten prothocolle heeft ingebroght, oock onaengesien
de gerichtelijcke bedinghen daer op telkens geschiet, gelijck hij nochtans schuldich was nae
landrechten bij nulliteit van ‘tgeene hij vermeijntlijck quam te handelen landtrecht Tit. 5. et 4.
soo dat in aensien van dien allet geen bij hem voor en naer gehandelt is blijft ondughtigh en
van geender weerden, consequentelijck off op deser zijts handelonge in contumaciam moet
worden recht gedaen oftte ten minsten den selven te laste worden geleidt sijne volmacht
alnoch in te brengen met condemnatie van costen, daer toe casu quo deser zijts oock
geconcludeert soude willen sijn, in cas van wijder opiniatriringhe alle het welcke compa: daer
omme tijtlick ten
919-0182
166 verso
prothocolle bekent heeft willen maecken, om te betoonen dat hij sijne tegenparthij soo veel
als mogelick ten allen tijde te gemoet is gekoomen, daer van expresselijck protesterende.
Op den 8. Junij 1666.
Coram Johan Ehrlich Richter.
Coernoten Berent Dimmendaell kerckmr: en Lambert ten Bussche.
Erscheenen Henrick Geltinck de rato cavierende voor sijn huijsvrouw Hendersken Mentinck
en sijn erffgenamen, bekande voor hem sijn huijsvrouw en erfgenamen in eenen steeden
vasten en onwederroepelijcken erfkoop eeuwelijck en erfvelijck verkoftt te hebben aen
Willem Boeinck Jenneken te Winckel sijn huijsvrouw en erffgenamen een stucke landts
omtrent een half molder gesaij groot, gelegen in die buerschap Oosterick, met het eene eijnde
op het Kolck stuck, met het ander eijnde op den wegh coomende van Wolterinck, met de eene
zijde langes Jan Everinckx stuck, met die ander zijde langes vercooperen stuck landts
schietende, voor vrij ende sonder eenigen uijtganck oftte beswaer en dat voor een somma van
penningen daer van hij compa: voor hem sijn huijsvrouw en erven sich ten vollen goeder
betaelonge is bedanckende, des gestalte dat hij en sijnen erven daer van ontrechticht en den
cooper en sijnen erven daer aen berechtight sullen sijn en blijven, belooven sij
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ongenummerd recto
vercooperen op gesinne der cooperen nader opdracht en vestenisse te doen voor den heere
Landtdrost deser Graefschap Zutphen daer mede sij cooperen well verwaert sullen sijn en
blijven, sonder arcgelist.
Op den 16. Junij 1666.
Coram Johan Ehrlich Richter
Coernoten den Ed: en Godtsa: Isaacus Umbgrovius pastoir alhier en Lambert ten Bussche.
Hebben Mr Henrick Coops en Wendela Egginckx eheluijden overmits haer Godt Almachtigh
met sieckte heeft besocht edoch bij goeden verstande sijnde, eenige dispositie willen stellen,
namentlijck dat sij eheluijden uijtt sonderlinge reedenen en consideratien aen haren soon,
Lambert Coops, overmits hij een impotent knecht is, die sijn leeden niet wel tott sijn
gebruijck is hebbende, uijt haere goederen voor haer andere kinderen vooruijt hebben gegeven
eene somma van vijff hondert gulden als mede aen haeren soon Jan Coops eene somma van
hondert en vijftigh gulden, overmits hij in den tijtt van des Bisschops oorlogh groot perijckel
heeftt uijtgestaen, welcke penningen beijde dese haere kinderen om aen getoogen reedenen
schier oftte morgen niet sullen gekortt worden maer liber en vrij vooruijtt sullen trecken en
genieten, wieders hebben beijde dese eheluijden vrijwilligh gegeven aen de kercke en armen
deses kerspels ijder
919-0183
ongenummerd verso
eene somma van 50. dall. waer van die kercke sall genieten 25. gl. en de armen 50. gl.; sullen
ider legaten nae een ieders doot betaelt worden, willende en begeerende bij handttastinghe dat
dit alsoo moghe geprothocolleert ende in kercken ende armen boeck geregistree(r)t worden,
sonder arcgelist.
Op den 4. Julij 1666.
Coram Johan Ehrlich Richter
Coergenoten Lambert ten Bussche en Henrick Zeevalckinck.
Erscheenen Jan Planten Richter tott Hengeloe en repeteerde sijne dupliqe exceptioneel den
28. Junij des voorleeden jaers ingecomen aen handen des Richters, wachte dien volgens en
waerde op behoorlijcke handelinge van Jan Weeninck, bij ontstentenisse van dien bedingende
in contumacie ten proffijte als landtrechtens, met versoeck van proclama en belangende de
saecke in reguarde van Willem Raesvelt alsoo d’selve gelijck oock naderhant des selfs
huijsvrouw als resemente des processes beijde in den heere gerustet sijn, soo versochte
comparant citatie ad resumendum processum aen Jan Gijsen als man en mombar sijner
huijsvrouw, mitsgaders aen de mombaren der onmundighe kinderen met namen Docter
Hengelo, ten einde om tegens den eersten gerichtsdach soo alhier geholden sall worden
167 recto
nae de aen staende vacantien te komen het process hervatten daer inne sien en horen doen
oock respectivelijck voor te neemen als naer landtrechte gebueren sall, maeckende over alles
protest van costen.
Jan Weeninck 1. 2. et 3. aengeeijscht et non coparuit.
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Op den 17. Julij 1666.
Coram Johan Ehrlich Richter
Coernoten Lambert ten Bussche en Jan Jansen.
Alsoo het Godt Almachtigh beliftt heeftt Jan Schooltinck op het bedde sijner kranckhe te
leggen en hem met een swaere sieckte te huijs is besoeckende, alsoo dat men niet seeckerder
heeft te verwachten als die tijtlijcke doot, doch de tijt en ure seer onseecker, heeft hij tastatuer
bij goeden verstande sijnde gedisponeert over sijne tijtlijcke goederen, in voegen dat hij dese
sijn tegenwoordige huijsvrouw Mettien Helmighs is begiftigende met alle het geene hij
tegenwoordich is hebbende ende besittende, soo gereede als ongereede goederen, niets daer
van uijtgesondert, edoch dat dese sijne tegenwoordige huijsvrouw, en sulcx uijt cracht van
hielicx voorwaerden, aen sijne naeste erfgenaemen sall hebben uijtt te keeren duijsent Carolij
gulden, waer mede sij haer sullen gecontendeert holden, sonder eenigh tegenseggen oftte
meerder prætensie te hebben oftte te holden, hierenboven sall dese sijne huijsvrouw soo Godt
de Heer haer
919-0184
167 verso
uijt dit leeven mocht comen te haelen aen sijnen jonghsten broeder Henrick hebben uijt te
keeren hondert der selver gulden, oock mede is sijnen will en begeeren dat die kercke nae
sijnen doode sall hebben 50 dall. en den armen 100. dall. soo bij dese sijne huisvrouw mede
uijtgekeert en betaelt sullen worden, dit sijnen uijtersten wille sijnde, begeerende dat dit alsoo
moghe naegecomen worden sonder tegenseggen oftte eenige contradictie bij poene |: soo
iemant ter contrarie mochte doen :| versteecken te sullen sijn van alle sijne naelatenschap,
willende dat dit alsoo moghe geprothocolliert worden, sonder arcgelist.
Op den 1. Augustus 1666
Coram Johan Ehrlich Richter.
Coernooten den erentfesten hooghgel: Johannes Schimmelpenninck, der beijde rechten
Doctor,
en Lambert ten Bussche.
Erscheenen Steven Oordtgijsen en bekande voor hem en sijn huijsvrouw deuchdelick en
wettelijck schuldich te sijn aen Garritjen van Wijck weduwe van zll: Otto Henricksen volgens
afreeckeninge ter somma van hondert drie en sestigh gl 8. str. 4 pennin: herkommende van
afgehaelde waeren, welcke somma van 163. gl 8. str 4. pennin: beloove te betaelen soo haest
het hem eenighsints mogelijck sall sijn, en bij misbetaelonge belooftt hij compa: Martinij over
een jaer 1667 behoirlijcken interesse
168 recto
daer van te betaelen, onder verbant van sijn parsoon gereede en ongereede goederen de selve
ter realer executie submittierende, sonder arcgelist, Zelhem den 1. Augustus 1666. en heeft
sulcx met hantastastinge aengenomen.
de weete.
Ick etc. laet u E. Jan Gijsen als man en mombair uwer huijsvrouw, mitsgaders Doctor Hengell
als momboir der onmundige kinderen van zall: Willem Raesvelt en desselfs zall: huijsvrouw,
hier mede ampts en gerichtswegen goedtlijck weeten, hoe dat op den 4. Julij 1666 voor mij
oirkunt gerichtsluijden Mr Lambert ten Bussche en Henrick Zeevalckinck erscheenen is den
E. Johan Planten Richter tot Hengeloo, en versocht citatie ad resumendum processum aen z E.
en de mombair der onmundighe voorgno: kinderen, ten eijnde om tegens den eersten
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gerichtsdach soo alhier geholden sall worden, nae de aenstaende vacantie te koomen het
process hervatten, daer inne sien en hooren doen oock respectivelijck voor te neemen als nae
landtrechte gebueren sall, maeckende over alles protest van costen waer van ick u E. dan
alsoo de weete doe, gelijck ick ampts en gerichts wegen te doen schuldich, om te erschienen
op den 10. des aenstaenden maens Octob: deses jaers 1666 als wanneer het ordonnaris
gerichte alhier sall geholden worden om te doen en voor te neemen als ghij luijden te raede
bevinden sult te behoiren, erschiene dan alsoo oftte niet, sall ick even wel op verner
aenholden van parthije moeten laeten ergaen als landtrechtens,
919-0185
168 verso
waernae u E. en die mombair kunt regulieren en schuttende schaede, in oirkont der waerhe.
etc datum Zelhem den 5 7br. 1666.
de volgende alinea is doorgehaald
Ex ado Johan Gijsen als man en mombair sijner huijsvrouw Anna Raesvelt mede als
conjuncta persona sijner noch minderjaerigen broederen en susteren, hebbende meede
speciale last van des selves mombair Dr Hengell, versoecht allnoch van des Grh Richter
Planten laest ingebrachte schrijfttuer copiam, preesentierende ex habita intra termium juris
statutarij daer op te dienen salvis per oia prioribus.
Op den 10. 8br. 1666
Coram Johan Ehrlich Richter
Coernoten Lambert ten Bussche en Jan Wilbrinck.
Stiene Slichtkemminck, overmits haer man niet tegenwoordich, belooft haer man tegens den
naesten preesent te sullen komen, en spreeckt aen nae voorbaedinge Reindt Hoeninck om te
hebben betaelonge ter somma van 4. gl 10 str en een hoen, sulcx voor hem wegens hoijpacht
aen zll. Joncker van Keppell betaelt, versoeckt hier van betaelonge allet cost en schaedeloos.
Erscheenen Reindt Hoeninck de schult ontkennende, seght aen haer man zll. Willem sulcx
betaelt te hebben.
169 recto
Op den 17. 8br: 1666
Coram Johan Ehrlich Richter
Coernoten Lambert ten Bussche en Jan Wilbrinck
Erscheenen Jan Allerkamp, de rato cavierende voor sijn huijsvrouw en erfgenamen en
bekande voor hem sijn huijsvrouw en erven in eenen steeden vasten en onwederroepelijcken
erfkoop ewelijck en erfvelijck verkoftt te hebben aen Eghbert Lintinck Enneken sijn
huijsvrouw en erven als mede aen Jan Muller sijn huijsvrouw en erfgenamen twee gerechte
darde parten van den Ruevenkamp, soo onder Kerckwijck gehoort heeftt, hier bij het Dorp
gelegen, van welcke twee darde parten Jan Muller en sijn erven het vierde part is
toebehoorende, daerop hij een huijs heeft staen en dat voor eene somma van penningen daer
van compa: voor hem en sijnen erven sich ten vollen goeder betalingh is bedanckende, der
gestalte dat hij en sijnen erven daer van ontrechticht en de cooperen en haeren erven daer aen
berechticht sullen sijn en blijven, beloovende oock compa: op eerster gesinne der cooperen
naerder opdracht te doen voor den heere Landtdrost deser Graefschap Zutphen off sijn hoogh
ed: gest: Stadtholder, daermede sij cooperen welverwaert sullen sijn en blijven allet sonder
arcgelist.
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Op den 22. 8br. 1666
Coram Johan Ehrlich Richter
Coernoten Frans van der Stegen en Henrick Everwenninck.
919-0186
169 verso
Compareerde Mechtelt Sessinck geassisteert met haer broeder Otto Sessinck haeren in desen
gecoren en toegelatene momboir heeftt in de beste en bestendichste forme rechtens
geconstitueert en volmachtigh gemaeckt, constitu(e)ert en maeckt volmachtigh mits desen, die
ed: Willem ten Holte, en Ambrosius Sluijsken der beijden rechten Doctoren, neffens Otto
Sessinck, sampt en een ijder in’t besonder, om alle haeren constituantinne saecken en rechtens
vorderinghen tam active quam possive contra quosinaqe voor aller heeren hoven, Richteren
en Gerichten te verdeden en waer te neemen, daerinne alle termijnen van rechten te
observeren.
170 recto
Op den 7. 9br 1666.
Coram Johan Ehrlich Richter.
Coernoten den E. Quirinus Verhuel en Lambert ten Bussche.
Erscheenen Jan Planten Richter tot Hengeloo repeteerde sijn bedinch van contumacie en
respective versoeck van citatie ad resumendum tegens sijn respective parthije den laesten
gerichtsdach voor de vacantie gedaen, waer van oock de weete wettelijck geexploteert sijnde,
wachte comparant van sijne respective parthijen op’t geene de selve sullen te raeden sijn, all
nu voor te neemen.
Ex ado Johan Gijsen als man en momboir sijner huijsvrouw Anna Raesvelt mede als
conjuncta parsona sijner noch minderjarige broederen en susteren hebbende mede speciale
last van den selven momboir Doctor Hengell versocht all noch des h: Richteren Planten laeste
ingebracht schrijfttuere copiam præsenterende eâ habitâ intera terminum juris statutarij daer
op te dienen, salvis per omnia prioribus.
Ex ado wort geseijt, dat off well den compa: in sijn aengegevene qualiteit all nu met sijne
producten hadde behooren veerdich te sijn, nochtans om tott spoediger eijnde te koomen, men
dan de selve versochte copie sal toestaen, mits dat den compa: ten naesten sall hebben in te
brengen bestandighe qualificatie van sijne mede consoorten alsoo nae
919-0187
170 verso
onse constuime de qualificatie als conjuncta personae qualick wil getolereert wesen.
Ende terwijlen Jan Weeninck alnoch niet en compareert oftte inbrenght sijn beeter recht, soo
bedincht compa: in contumaciam dat de selve van wieder in brengen sall versteecken sijn, en
op die ingecoomene tegens hem recht geschiede, versoeckende proclama;
Jan Weeninck 1. 2. et 3. aengeeijscht, proclamatus non comparuit.
Op den 5. 10br: 1666.
Coram Johan Ehrlich Richter.
Coernoten Henrick Zeevalckinck en Lambert ten Bussche.
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Compareerden Henrick Stortelaer ende Jan Schooltinck en hebben sich gestelt als burghen
voor Jan en Engele Tomas mitgaders voor Evert te Winckel, Jan Willemsen op Vreterinck en
Eefken Willemsen te saemen als erfgenamen van Tomas en Garritjen Lubbers op Boeinck om
te mogen erlangen der selver overleede naegelaten goederen bij uijtsaete wegens vaderlijck
goet haer toebehoort hebbende, daervoor wij voor alle ma[n]inge verbinden onse personen en
goederen, mits dat sij van die voorse: haere principaelen, aengaende dese burchetoght
171 recto
sullen sijn geindemniseert en schaedeloos geholden, sonder argelist.
Compareerde Willem Obbekinck ende Henrick Tengbergen als volmr: van Ae, 174vlbert
Warnninck en exhibieren tegens Armgart Hallerdick haer persistitt ende conclusione schriftt
bekleet met een docu: bidden en submittieren als daerbij en alsoo het selve noch niet is
gemundeert, versoeckt dat tegenparthije hem gelieve te vergunnen een dagh 5. a. 6. om het
selve te mundeeren.
Ex ado Armgart Hallerdick cum suis petit copiam et terminum mits consenteerende
jegendeels versoeck.
Op den 19. 10br. 1666.
Coram Johan Ehrlich Richter.
Coernoten Lambert ten Bussche en Henrick Stortelaer.
Erscheenen die E: opsienderen der armen alhier en hebben volgens relatie des dienaers doen
voorbaden Jan op Nienhuisinck en sulcx om te hebben betaelonge ter somma van ses gulden
soo die armen bij hem ten achteren bennen en overmits men van gedachde geen comparitie
verneemt versoecken comparanten proclama.
Relatiert den gerichtsdienaer 1. 2. et 3. Jan op Nienhuisinck te hebben aengeeischt et non
comparuit.
919-0188
171 verso
De Richter Johan Planten inharierende sijne voorgaende bedinghen wacht als noch aff
comparitie van de tegenparthije ende naerder voorneemen als die selve sullen te raede worden.
Ex ado Doctor Hengell, volmr: van Jan Weeninck alhier mede præsent, voorts Jan Gijsen qq
en die onmundighe kinderen van Willem Raesvelt, seijt aldereerst voor omtrent 3. weecken
copie van jegendeels laeste ingebrachte schrijftuere cum documentis omtrent 90. bladeren
groot genooten te hebben, bedinchde daerom tijtt landrechtens, niet te min præsenteert in die
aenstaende Kersdaegen resessum submissivum met annexe bewijsdommen realiter in te
leeveren, en dewijll bij verleesinge van jegendeels schrijfttuere wort mentie gemaeckt off
bijgebracht een prætense acte van revers, soo niet geauthenteseert en waervan de momboiren
der onmundighe kinderen ignorant sijn, soo versoeckt compa: dat den E: Richter Planten
d’selve acte in originali mach hebben bij te brengen ten naesten Landtgerichte off ad interim,
om voorts ad acta bijgebracht te mogen worden.
Ex ado staedt toe de versochte tijt ad mundandum en versoeckt eventueelijck copie.
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172 recto
Op den 22. Januarij 1667.
Coram Johan Ehrlich Richter.
Coernoten Lambert ten Bussche en Jan Wilbrinck.
Erscheenen Reijner Hendricksen de rato cavierende van sijn huijsvrouw Lijsken, liggende in
het kinder bedde, en erfgenamen en bekande voor hem en sijn huijsvrouw en erven in eenen
steeden vasten en onwederroepelijcken erfkoop eeuwelijck en erfvelijck verkoftt te hebben
aen Rijckelt Schooltinck, des selfs huijsvrouw ende erfgenaemen een seecker stucxken
bouwlandts geleegen alhier bij het dorp Zelhem aen het Venderkinck hecke, met het eene
einde schietende op des Richters nieuwe Landt, met het ander eijnde op het voorno:
Venderkinck hecken, met d’eene zijde langes een stuck landts sijnde Viccarien, met de ander
zijde langes den Voerwegh, voor vrij en quijdt sonder eenigen uijttganck oftte beswaer, en dat
voor een somma van pennin: daer van hij comparant voor hem sijn huijsvrouw en erven sich
ten vollen goeder betaelonge is bedanckende, der gestalte dat hij compa: en sijnen erven daer
van ontrechticht en den cooperen daer aen berechticht sullen sijn en blijven, beloove oock het
geseijde stucxken landts te staen, wachten en waeren, jaer en dach en ten eeuwigen daeghe,
als erfkoops recht, oock
919-0189
172 verso
op eerster gesinnen den cooperen naerder verseeckeringh te doen voor den h: Landtdrost deser
Grafschap Zutphen off sijn hoogh ed: gestr: Stadtholder ter plaetse daer sulcx behoirt,
sonder arcgelist.
Op de 23. febrij: 1667.
Coram Johan Ehrlich Richter.
Coernoten Lambert ten Bussche en Jan Wilberinck.
Erscheenen Beeltjen Ruesinck wedu: van zall: Henrick Beerntsen, geassistiert met beijde
haere stiefsoonen Reijner Henricksen, en Saeltjen Clumppenaer en bekanden, dat sij met
haeren zall: eheman Henrick Berntsen voorno: in eenen steeden vasten en
onwederroepelijcken erfkoop eeuwelick en erfvelijck verkoftt hebben aen Jan Weetinck, sijn
huijsvrouw en erfgenamen, een seecker stucke bouwlants geleegen in den karspell Zelhem bij
het Dorp in den Addinckhoeck geno: het Grijss stuck, met de eene sijde langes een kercken
stuck, met d’ander sijde langes Henrick Zeevalckinckx landt schietende, met het eene eijnde
op Hijssinck landt met het ander eijnde op den graeven, voor vrij en quijdt sonder eenigen
uijtganck oftte beswaer, en dat voor een somma van pennin: daervan sij compa: haer ten
vollen goeder betaelonge sijn bedanckende, dergestalte,
173 recto
dat sij en haeren erven daervan ontrechticht, en sij cooperen en haeren erven daer aen
berechticht sullen sijn en blijven, geloovende oock den cooperen op eerster gesinnen naerder
opdracht te doen voor den heer Landtdrost deser Graefschap Zutphen oftte sijn hoogh ed:
gestr: Stadtholder ter plaetsen daer sulcx behoirt, sonder arggelist.
Coram ijsdem
Erscheenen Aelbert Barvelts en Jan Weetinck, beijde geloofweerdige mannen alhier in het
dorp Zelhem woonachtigh, ter instantie van Reijner Henricksen en Saeltjen Clompenaer
getrouwt aen de suster van Reijner voorgeno: Beernt Henricksen en Garret Henricksen noch
onmundich sijnde, alle drie kinderen van zall Henrick Beerntsen en zall Sweerken ter Haap bij
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voornt: eheluijden bij staender ehe wettelick geprocureert, ende verclaeren getuijgen bij
mannen waerheijt haer seer well kennelijck en bewust te sijn, dat zall: Sweerken ter Haap
hebbe gehadt eenen broeder geno: Derck Garritsen ter Haap, soo tot verscheijden maelen
alhier sijn swager en suster is kommen besoecken, welcken Derck Garritsen ter Haap gelijck
wij als doen van hem verstaen hebben woonachtigh was tot Schedam in Hollandt, en alsoo
dese voorno: drie kinderen verstaen hebben, dat voorss: Derck ter Haap deser
919-0190
173 verso
werelt is komen te overlijden, van welcke nalatenschap dese kinder alleen wettelijck
erfgenamen sijn, als sijnde geweest haeren vleeschselijcke oom en moeders broeder, sij
luijden en kinderen voor. tot nu toe door lighaems swakhe van Godt Almachtigh besocht
sijnde geweest, hebben haer niet eerder nae Schedam kunnen vervoegen, om wegens haeren
zall: oom de nalatenschap in te vorderen, dese verclaeringe aldus gedaen sijn, getuijgen bij
haer mannen waerheijt, met præsentatie indien noodich tot allen tijden met eede te willen
beholden, dewijll men dan schuldich is des versocht sijnde de waerhe getuijgenisse te geven,
ten waeren oircunt hebbe ick Richter in glte: voorschreven dese met mijn handt en zegell
becrafttight, met dienstlijck versoeck dat die Ed: Aghtbaere Magestraet der Steede Schedam,
toonderen deses voor gebuer de behulpelijcke handt te willen bieden om tot een spoedige
expeditie te mogen geraecken, het welke ick in soodanigen oftte anderen voorvallende
gelegentheijt, eenen iegelijck des versocht sijnd’ sall wedervaeren laten Actum Zelhem.
174 recto
Op den 13. Martij 1667.
Coram Johan Ehrlich Richter.
Coernoten Lambert ten Bussche en Jan Wilbrenck.
Compareerde Evert op Clein Luickinck als man en momboir sijner huijsvrouw Garritjen op
Clein Luijckinck, gewesen ehevrouw van zall: Henrick Luessinck en geloofde onder poene
van parate executie tegens aenstaenden Pincxteren te betaelen de somma van 15. gl. 17. str:
soo haer zall: eheman wegens gecrediteerde winckelwaeren, aen wijlen Johan Engelen, in sijn
leven kerckmr: tot Doesborgh, noch ten achteren was, heeft sulcx met handtaftastinghe
gerichtelijck aenbelooftt.
Armgart Hallerdijck cum suis ende Aelbert Warnninck qeqa hebben met malcanderen
overkoomen ende beraemt een dach om de acten te collationeren die welcke wesen sall den
eersten saterdach nae Paesschen om als dan den glte acten aen onparthijdige rechtsgeleerden
te abligeren.
Compareert Aelbert Warninck qeqa inhæreerde sijn saecke tegens de weduwe Hallerdijcx en
voorige producten contradiceert tegendeels ingecomene contrapersistit op ergeneralia daer
mede in nomine dese saecke concluderende en het advijs van onparthijdige
919-0191
174 verso
rechtsgeleerden onderwerpende met versoeck van præfictie van een dach van collatie en
abligatie van acten.
Op den 18: Martij Anno 1667
Voor Johan Ehrlich Richter tott Zelhem,
oircont gerichtsluijden Lambert ten Bussche en Reiner Hendricksen.
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Sijn gecompariert d’Ed: Henrick van Basten, Mr Jan Waes en Isaack ten Isendoorn,
cavierende mede de rato van haere respective vrouwen, soo voor haer selven alsmede in qlte
als momboiren van die onmundighe minderjarighe naegelatene kinderen van wijlen Jan de
Holler en Maria Stennekes, echtlijck geprocureert, en bekanden van inhout deser obligatie,
soo ten insichte van capitael als interesse verneught en voldaen te wesen, in voegen de
debiteuren der selven daer van en een iederen dies noothebbende bester gestallt rechtens
hiermede quittieren, oock voor alle naemaeninghe haere respective persoonen en goederen
hebben verbonden, gelijck doen bij desen de selve submittierende in cas van noot allen heeren
Richteren en Gerichten, specialijck den Ed: have van Gelderlandt om sich cost en schadeloos
daer aen te verhaelen onder renuntiatie
175 recto
van alle exceptien desen eenighsins contrarierende, in oirkondt der waerhe hebbe ick Richter
dese neffens voorgemelte crediteuren selfs handich onderschreeven
Actum
Zelhem in dato als vooren.
Op den 2. Aprill 1667.
Coram Johan Ehrlich Richter,
Heeft Jan Wunninck in Hummello woonachtigh verbodt en toeslach versocht op de
penninghen soo onder Lambert Camperman sijn berustende, Garret Onstennigh
toebehoorende, en sulcx om te hebben betaelinge ter somma van elf daelder, hercommende
van verscheenen weijdepacht, en wort Lambert gerichtelijck gelast aen Garret voornt: geen
penningen te sullen tellen voor ende alleer desen Jan Wunninck voorschreven sij voldaen, en
Lambert ter contrarie doende sall hem voor geen betaelinge verstrecken.
Op den 4. Aprill 1667.
Relatiert den Onderrichter Jan Wilbrenninck dit versochte gerichtelijcke verbot en toeslagh
van geen penningen te sullen tellen aen Garret Ontstennigh voor en alleer dat desen Jan
Wunninck sij voldaen en betaelt, Lambert Camperman heeft aengenomen geen penninghen te
sullen uijtt tellen.
919-0192
175 verso
De Richter heeft mede Lambert Camperman door den Onderrichter laeten gelasten geen
penningen uijt te tellen voor en alleer dat Garret Onstennigh sijn heeren penningen aen die
Richter hebbe voldaen.
Op den 17. Aprill 1667.
Coram Johan Ehrlich Richter.
Coernoten Lambert ten Bussche en Jan Wilbrinck.
Erscheenen Garret Onstennigh met sijne kinderen Arent Gosselinck Jenneken en Willemken
Onstennigh, alle tot haer mondighe jaeren sijnde en alhier in judicio præsent, en bekanden in
eenen steeden vasten en onwederroepelijcke erfkoop eeuweligh en erffelijck verkoftt te
hebben aen die samptlijcke kinderen van zall: Derck Hummelinck sijne behuisinge staende op
Hackenhoff aen den Wigherinck Brinck in de boerschap Velswijck in het karspell Zelhem
geleegen, den hoff den cooperen toebehoorende, en dat voor een somma van penningen, daer
van wij vercooperen voor ons en onsen erven ten vollen goeder betaelinge sijn bedanckende,
der gestalte, dat wij en onsen erven

22 november 2011 /

Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 108 Transcriptie: © A. Lettink

ORA Landdrostambt Zutphen – Toegangsnummer 0217 – Inventarisnummer 919
Protocol van contentieuze en voluntaire akten
Richterambt Zelhem - Periode 1659-1670

176 recto
daer van ontrechtight en den cooperen en haeren erven daer aen berechtight sullen sijn en
blijven, en eegene prætensie desen coop aengaende meer te hebben oftt te holden maer ons
ten vollen als geseijt goeder betaelinge bedanckende, sonder arcgelist.
Op den 19. 7br: 1667.
Coram Johan Planten Richter.
Coernoten Johan Wilbrenninck en Harmen Wolsinck.
Erscheenen Coop ten Broijll inhærierende sijn gerichtelijck verwin op de goederen van Beernt
Wonninck, versoeckende dienvolgens aenpeindonge aen die gereede goederen van Beernt
Wonninck ten eijnde om te mogen erlangen vollencomen betaelonge van sijn zall: vaders
achter weesen aen Henrick Oortgijsen, van wiens wegen die geseijde pennin: onder gemelten
Beerndt Wonninck sijn berustende, met versoeck dat hier van de weete moge worden gedaen
onder protest van costen.
919-193

176 verso
Op den: 9. 8br. 1667
Coram Jude Johan Planten
Coernoten Lambert ten Bussche ende Jan Wilbrenninck
Dr Schimmelpenninck in qle als fiscus versoeckt van Mechtelt Sessincks genoechsaeme
burghstellinge voor die breucke soo den heer Competieit wegens d’injuriense woorden tegens
d’huijsvrouw van Hendrick Huethorst ten huijse van Steven Huethorst op verscheijden tijden
uijtgespogen, andersints versoeckt compnt qqa: dat d’injuriante alhier soo lange moge worden
gedetinert ten tijde sij die versochte cautie sal hebben geprestert.
Ex ado Mechtelt Sessinck g’assistert met haeren broeder Otto Sessinck versoeckt onder
expresse protestatie van sich niet verner inte laten als men naer rechte gehouden is, copie en
tijtt om tegens gemelte aenspraecke salvis quibus cuncqe exceptionibus haere defensie te doen
met bedinch van kosten.
Ex ado kan jegendeel geern copie toestaen soo nochtans dat die selve alhier sedente judicio
cautie stelle prolitis expensis als oock voor des heeren breuck, op dat
185 recto*
*de pagina-nummering verspringt hier van 176 naar 185
d’injuriante misschien fugitijff wordende, den heer van sijne breuck niet mach worden
gefrustreert, houdende sich comparant vergenoecht, indien des injurianten broeder Otto
Sessinck alleen aenbelove dese duckglte injuriante ten naesten weder te sistieren, in vall van
jegendeels wijder treinnissement soo exhibiert men tott verificatie van’t Inctum alhier .3.
contschappen sub A en B: als mede die acte van befeindonge sub. lit. C. uijt welcke
blijckelijck dat dese injuriante sich schriftelijck tegens haere brootvrouwe heeft misgrepen,
stellende wijder in facto tott voortkominge van alle exceptien dat dese injurie onder anderen
speciaell van injuriante is gesprocken inden roggenbouw deses jaers 1667. Afwacht decretum
judicij over dit rechtmatich versoeck van cautie onder speciall protest van kosten.
Ex ado persistert d’gedæchte haer voorige versoeck onder vorige protest met versoeck tott
toestaen van copie overgeleijde contschappen en befeindonge met bedinch als vooren.
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Decretum
’t Gerichte met advijs van een onpaertijdich rechtsgeleerde Jacobij Baercken J.U.Dr verstaet
dat d’injuriante geholden sij behoorlijcke cautie te stellen om ten naesten Gerichte wederom
te compareren.
919-0194
185 verso
Erschenen Otto Sessinck en heeft bij hanttastinge aengelooft en verburget om sijn suster
Mechtelt Sessinck ten naesten Gerichte wederom te doen compareren.
Dr Schimmelpenninck is ten achteren aen Gerret Venderkinck van verdient solaris in saecken
tegen Evert Huigen volgens dese sijne overgelechte specificatie 38. gls: versoeckt daer van
betaelinge cum expensis.
Is naegedaene citatie gecompareert Henrick Stortelaer als in gevolch opgerichte coopcedulle
van den 17. april 1667. coper van eenich holtgewas staende opt Goedt Wassinck, ende heeft
hij bij hanttastinge sub panâ parate executionis aenbelooft aen Jan Penninck voor sich selfs en
meede als volmachtiger van Jan Warnsinck, Nenne van Till en die wede: van zll: Jan
Weeninck te betaelen aenstaende S: Marten, edoch acht dagen onverhaelt een restoir van een
hondert 25 glt salvo calculo cum expensis.
Erschenen Tonnis inde Coevick en secht ten achteren te sijn aen Berndt Baerinck de somma
van 19 gll 14 stuijver van pacht van Bungershoff in Hengeloe gelegen, versoeckt daer van
betaelinge sin secq dincht in contumaciam met versoeck van proclama.
Ex ado Berndt Baerinck agnoserende de schult secht te willen betaelonge doen, mits dat hem
eerst worde voldaen tgheene hem belooft is.
186 recto
Erschenen Peter toe Warll en bekande aen Jan Rorssers in Vieracker schuldich te wesen
d’somma van 22 gl. volgens obligatie gelaevende die gelibelleerde somma met den interesse
van dien à die mael binnen korten tijtt aen geseijde Jan Rorssers te willen voldoen ende
betaelen,
Garret Venderkinck is ten achteren aen Arndt Hoeninck de somma van 12 dall: 18 st: mits
daer aen te korten dat daer op bewijselick betaelt sij: contendert tott betaelinge.
Daer op erschenen Arndt Hoeninck, agnoserende die schultt en heeft bij hanttastinge
aengelaeft als huijden over 3. weecken ten langsten over een maent de geseijde somma te
willen betaelen onder poene van parate executie.
Erschenen Coop ten Broijll inhærierende sijne verscheijdene gedaene arresten aen de
penningen soo Bernt Wonninck wegens Hendrick Oortgijsen onder sich is hebbende,
versoeckt dienvolgens dat geseijde Berndt Wonninck gelastet moge worden glte penningen
ten profijte van desen arrestant alhier in den Gerichte te tellen, op dat hij moge komen tott
volenkomen satisfactie ven ‘tgheene hem wegen ’t afgekofte peert als anders competiert,
mitsgaders van alle kosten schaeden en interesse.
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’t Gerichte concediert vorige versoeck, neffens dat glten Wonninck moge worden gedaen
behorlicke insinuatie.
919-0195

186 verso
Op den 23. 8br. 1667.
Coram Jude Johan Planten.
Coernoten Jan Wilbrenninck en Rudolph Horstinck.
Erschenen Luijloff Rijnvis, seggende hoe dat hij op huijden volgens relatie des Gerichts des
heeft doen voorbaeden Jan Smeeckinck, versoeckende bij desen E. Gerichte betaelonge van
glten: Smeeckinck uijtt kracht van obligatie de somma van vijff en veertigh gl. 10 str: hierbij
overgeleijt met de kosten 32. str. alle nae luijt en inhout van de selven, in val van geene
comparitie dincht in contumatiam met versoeck van proclama.
Daerop erschenen Jan Smeeckinck nam an die schult van die voorene overgeleijde assignatie
van 45. gl. 10. str. neffens die exponeerde kosten a. 32. str. op soodaene tijden en termijnen
als bij de selven geexprimert te voldoen alles onder verbant van parate executie; daer bij noch
aengelooftt, in val van manqement van’t eerste termijn sal mede vort tweede ende darde moge
g’excuteert worden.
Comparert Dr Jacobij Baercken in qlt als gecommittierde tot directie van saecken aengaende
het Heeren Veen, en seijt dat bij gemeendts luijden deses karspels Zelhem tott reparatie van
gedane onkosten over het impachten van het Heeren Veen als mede voor het gebruijck van’t
selve
187 recto
ingewillicht hebben eenige jaeren te betaelen, jaerlickx van een volle steede oftte erve 4. gl,
halven en quartieren naer advenant, en alsoo die bouluijden op Claepsinck, Baerinck, Lettinck,
Wissinck, beijde Garwardincks, Wolschott, Wennekinck, Weetinck, Terinck, Sessinck,
Eeltinck, Hoeninck, Cleve, Coop Varssevelt, Henrick gewesene bouwman op Baerinck,
verweijgeren sulcx te voldoen, niet tegen staende in der goede meermaels sijn aengemaent,
versoeckt Dr Baercken qte. qa. dat die boven glte. luijden met die bequamste middelen
rechtens mogen g’ordonnrt worden sulcx te præsteren met condemnatie van kosten soo hier
over worden aengewent.
Daer op erschenen Lubbert Wennekinck, Garret Terinck, Evert Sessinck, Wolter Eeltinck en
Reint Hoeninck, en hebben elck a’part stipulata manu aenbelooftt huijden over 14. dagen oftte
binnen glen: tijtt te betaelen ‘tgheene comparanten souden deswegen mogen wesen verschult,
en sulcx onder pœne van parate executie.
Erschenen Hendrick Weghorst en secht op huijden te hebben doen voorbaeden Jan Haijnck,
Cappers Hendrick, Tonnis Wussinck ende Harmen Ubbekinck ten eijnde om te mogen hebben
voldoeninge van soodane weijde pacht gent: den Schoelenborgschen Haegen, in pacht ende
daer uijtt het gras gekoftt gehadt hebben , resterende van Jan Haijnck 2. dall: Cappers
919-0196
187 verso
Henrick 5. dall: Tonnis Wussinck en Harmen Ubbekinck 35. dall: in val van gene comparitie
contendiert in contumatiam met met versoeck van proclama; maeckende expresse eijsch van
kosten.
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Cappers Henrick heeft stipulata manu aenbelooft die geseijde 5. dall: inwendigh veerthien
dagen cum expensis te voldoen en te betaelen, onder conditie nochtans, soo wanneer
Wussinck, Ubbekinck en andere quijtslagh kriegen, en sulcx dienen kan tott vermindere van
compet: Henrick Weghorst sijne schulde pachtpenningen van glte: weijde de
Schuelenbor[c]schen Haegen genamt, soo hij van de Rentmr: van den Schuelenborch in pacht
heeft, dat hem compet: soodanigh quijtslach mede pro quota te goede gedaen moge worden.
Johan Haijnck proclameij 1. 2. et 3. comparuit en versoecht de .II. citatie
Dr Schimmelpenninck versoeckt en doet bij desen omni meliori modo peindonghe aen de
gereede goederen van Garret Venderkinck om te hebben betaelonge van 38. gl verdient solaris,
van den 17. februarij 1664. en vervolchlijck tott den 23. Martij desselven jaers, presentierende
op tegendeels gesinnen daer van pertinente reeckeninge in te brengen, versoeckende dat van
dese poindonge acte van weete naer landtrechte gedaen moge worden onder protest van
kosten.
Dr Schimmelpenninck in qle als fiscij.
188 recto
vernemende dat Otto Sessinck sijne suster Mechtelt Sessinck ingevolgh decreet van leestleden
gerichsdach op heden wederom sistiert inhæriert ten profijte van den heer versoeck van
burgstellonge voor die breucke van de geperpetrierde verbaele injurie aen die huijsvrouw van
Henrick Huethorst, bij manquement van genoechsaeme burchstellonge, versoeckt all
wederom dat d’injuriante alhier corporelijck worde gedetinert, ten tijde d’duckglt: versochte
cautie sij geprestert, ondertussen protesterende van kosten, soo over des injurianten
treinnissementen ende verweijgeronge van cautie wort veroorsaeckt.
Ex. ado verschient Otto Sessinck en citert in gevolch lestleden gerichte den 9. deses maents
octobris ergangene decreet en naergedane hanttastinge sijne suster Mechtelt Sessinck,
sustinerende wijders voor alnoch tot geene handelonge gehouden te sijn, om redenen dat aen
sijden van Dr Schimmelpenninck sich aengevende als fiscij verscheijdene documenten sijn
overgegeven naer landtechte titulo 8. §. 7. in sulcken vall de verweerderse tijt heeft
6. weecken om haer tegenhandelonge in te brengen, belangende de versochte cautie secht
compet: daertoe niet schuldich noch te geholden te sijn, eer en bevorens ex. ado behoorlijcke
cautie off burghstellonge geschiet sij, als bij vervolch suo tempore naerder sal worden
gededucert, alles onder protest salvis exceptionibij quibuscuncqe.
919-0197
188 verso
Ex ado dat den fiscij geene handelonge versoeckt van den provisionelen borge Otto Sessinck,
dat hij oock niet als uijt vorich dictaet constert, ontkent dat Mechtelt Sessinck is worden
ingelevert, maer dat hij alleenich begeert ten profijte van den heer dat Mechtelt Sessinck als
notoire injuriante en alsoo ten hoochsten strafbaer, wijders voor die breucke behoorlijcken
sall cavieren, dat oock ongehoort dat den fiscij voor alle actien hem voorkomende geholden
solde sijn op allen plaetsen, tot gesinnen van pleijgierige opposanten burch te stellen, blijft
derhalven bij sijn versoeck van naerder cautie oftte bij versoeck van detentie.
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Ex ado seit onder vorige protest rechtens te sijn dat den actor soo wel als [.eg] gehouden is
burge te stellen prolitium expensis, dat dienvolgens den fiscij niet meer is worden
gepreviligeert ten respecte van burchstellonge als andere, dat over sulcx sonder sich in desen
verners in te laten, den aenlegger sall volkomen burch hebben te stellen ten genoegen van
verwrse: met bedinch als vooren.
Ex ado inharierende sijn voriges secht ongeriemt te wesen dat dese injuriante welcke hier niet
en is geerft ofte gegoedet en d’welcke oock allrede uijt het
189 recto
Richterambt Doutinchem, allwaer sij in huize was, nae dese gepleechde injurie buijten tijts is
verloopen en daerom alhier wederom suspecta de fuga sonder burchstellonge soude
eschapperen, versoeckt daeromme dat Mechtelt Sessincks alhier in judicio ofte ter naester
harberge worde bewaert, ten tijden die g’eijste burghstellonge sij geleistet, sullende andersins
aen den E: Gerichte moeten vehaelen soodanen schaede als sij compet: qlte qa soude koomen
te lijden.
Ex ado persistert bij sijn vorige versoeck, dat fiscij sal wesen geholden burge te stellen pro
litium expensis, oftt ander sints versoeckende over dit selfde subiject advijs van onpartijdige
rechtsgeleerden met bedinch als vooren.
Ex ado dat schoone den fiscij geholden was in allen voorvallen pro litium expensis burch te
stellen, dat doch sulcx alhier int minste niet kan worden g’obmoviert ter oorsaecke dat die
injuriante als in principie deses, g’arresteerde glte arrest gehouden is te verburgen, voor en
alleer den arrestant cautie behoeft te stellen en kan bijdes, dat hier over worde g’advisiert soo
nochtans dat d’injuriante tott d’uijtspraeck van onpartijdich advijs worde gedetineert oftt dat
de selve duck glte burchstellinge alhier behoirlijcken leijste ende dewijll in rechten notoir
quod expenso retardato litis ad finem litis reservantij
919-0198
189 verso
soo versoeckt compnt: dat bij d’onpartijdigen sonderlinge daer op gelettet moge worden naer
behoiren.
Ex ado persistert onder expres protest van kosten als voorens.
Daer op gecomparert Otto Sessinck en heeft stipulata manu aengenomen sijn suster Mechtelt
Sessinck ten naesten, wanneer het advijs van onpartijdigen over dit incident ingekomen sal
sijn en bij desen E. Gerichte worden gepronuntieert wederom te sisteren en in te leveren
Dr Schimmelpenninck in qte als fiscij versoekt, dat alle goederen van de soone van Wanner
op de Cappe en de soone van Tonnis Wussinck, en Aleff Sessinck mogen worden in arrest en
toeslach genomen, wegens de kosten soo over die geperpetreerde manslach van Jan d’soon
van groot Jan uijt den Toldijck van’s heeren breucke als anders comt te lopen en dat daer van
insinuatie aende olders en huijsvrouw van genoemde handdagie moge geschieden met verbodt
gene goederen van haer te laten volgen onder pœne als behoirt.
Jan Lenderinck voor sich selfs en als conjuncta p sona van sijn swaeger Tonnis in de Coevick
inhæriert sijne gedane aenspraecke tegens Berndt Baerinck van de 9. 8br. 1667 niet
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aennemende het genige glte. Baerinck dito tegens die schult als bij aenspraeck heeft
ingebracht ter oirsaeck dese pacht, zijnde liquide daertegens niet illiquide gesint is te
accepteren, verblijft
190 recto
daeromme bij versoeck als bij aenspraecke, ende afwacht hier op iegendeels handelonge
andersints dincht in contumatiam met versoeck van proclama.
Proclamatij 1, 2, et 3 et non comparuit.
Fiscij gesien hebbende d’’geprestierde burchstellonge van Otto Sessinck en dat de saecke
over het poinct van burchstellonge wegens het arrest bij onpartijdigen sal worden afgedaen
bedincht bij desen attestatie van de saementlijcke Richteren deses Landtdrosten ambts, oock
selfs van ’t hoge Lantgerichte wegens het genige van de burchstellonge van den fiscij voor
lange jaeren is gebruijckelijck geweest.
Compariert Matthijas van Groningen voor sich selfs en mede als conjuncta p sona van de
gesaementlijcke erfgenamen van zl Derck ten Broijl inhæriert het gedaene versoeck van
leestleden gerichtsdach van sijn swager Coop Broijl tegen Bernt Wonninck wegens
d’gearresteerde penningen van Henrick Oortgijsen ten prothocolle gebracht, afwacht alnu
volle consignatie der voorglte: penningen, andersints versoeckt dat noch onder poene voorne:
Wonninck worde gelastet in korten termijn glte penningen in gevolch lest leden gerichtsdaghs
decreet tot profijtt van comparant cum suis te consignieren, onder protest van kosten.
919-0199

190 verso
Op den 6. 9br. 1667.
Coram Jude Johan Planten.
Coernoten Jan Wilbrenninck ende Caerll Nijsinck.
Erschenen Jan gewesene bouwman op Nieuwenhuisinck, en seijt dat op huiden volgens den
gerichts ers: relatie heeft doen voorbaeden Wolter ten Oldenboom, ten fine om te mogen
hebben betaelonge van achterstendige weijdepacht de somma van sevenden halven dall. sin
secq dincht in contumatium.
Daer op erschenen Wolter ten Oldenboom, agnoscererde de schult, versoeckt den tijt van ses
weecken uijtstell en bij hanttastinge aenbelaeft heeft naer verloop van voor glte tijt die
geseijde 6½ dall: te willen voldoen bij pœne van parate executie.
Eodemdie
Hendrick Huethorst als man en momboir van sijn huijsvrouw exhibiert tegens Mechtelt
Sessincks klachte van injurie met een generaell document sub. L. A. met sulcken bedinch dat
in vall de gedaechde sich mochte imagineren eenige litis pendentie andt Doetichemse
Lantgerichte dat hij aldaer hett g’intentierde arrest op eenige mobile goederen, voor soo veel
het glte arrest aen belancht, van sints is op gesinnen des gedaechden wijder te prosequiren,
willende oock aen sijner sijde in ’t minste niet absoluit desistieren van glte arrest, dan
gedenckt sijnen schaede soo hij door’t ontijdich wechloopen
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191 recto
van Mechtelt Sessinck uijt haere huir heeft geleden ende waerom sonderlinge de mobilia sijn
gearrestert, te vervorderen begerende dat dese klachte hem 3. daegen om te mundieren, en met
het gedesidererde zegell, het welcke alhier niet te bekomen te bekleeden, mach worden
uijtgevolcht, præsentierende ten naesten prolitis expensis judicio sisti en non conveniende
alibi te cavieren naer behoiren, in vall gedaechde miet mochte compareren accusert desselfs
contumatiam met versoeck van proclama.
Ex ado versoeckt gedaechde copie van glte aenspraeck salvis quibus cuncqe exceptionibus
sonder te kunnen toestaen eenige tijt tott het munderen van d’aenspraeck alsoo den aenlegger
genootsaeckt is sijne aenspraeck naer behoiren aen te leggen en oversulcx ten allen tijden daer
mede veerdich te staen met bedinch van kosten.
Ex ado dat hij alhier sijne klachte injudicie vertoont absoluit verveerdicht te sijn dan dat
alleen het zegel van sesz str. alhier niet kan bekomen, waer van versoeckt attestatie des
Richters en verblijftt bij sijn versoeck van 3. daegen ad mundandum, andersints decretum
judicij affwachtende.
Ex ado persisteert bij sijn vorige.
Ex ado hebbende sijne klachte ingedient ende sijnde notoir uijt desz h: Richters confessie,
dattet zegel alhier niet en is te bekomen.
919-0200
191 verso
En dat nochtans tegens=bediende opiniatriert tegens d’applicatie van ’t zegell sijnde van sints
daer over onpartijdich advijs afte wachten, soo versoeckt compnt: dewijll hij noch præsentiert
desen dach glte zegell aen de clachte te willen appliceren, en datt tegendeell almede daer inne
niet wil accorderen dat op dese nodelose kosten gelettet moge worden en dat die selve ad
finem litis niet mogen worden gereservert, cum injure notum quod expensis retardate litis ad
finem non referentis uti gail en omnes practisi en dat bij onpartijdich advijs moge worden
verstaen dat comparant met sijne voorgedaene præsentatie selfs in gevolgh d’ordonnantie
van ’t kleijne zegell kan volstaen deweijll glte ordonnantie oock p mittiert wanneer geen zegel
is te bekoomen, dat selfs inden tijtt van acht daegen alle acten daer mede mogen worden
omhangen.
Ex ado peesisteert en referert sich tott voorn: ordonn: alsoo den aenlegger genochsaem tijtt
gehadt heeft, om de voorseide aenspraeck met een behoorlijck zegell te kunnen voorsien en
becleden, onder vorige protest van kosten.
Ex ado verblijft bij sijn præsentatie van acht dgen oftte selfs desen dach, die klachte met het
zegell te bekleeden.
Ex ado persitiert als vooren.
192 recto
Op den 20. 9br 1667.
Coram Jude Johan Planten.
Coernoten Johan Wilbrenninck Roedolph Horstinch.

22 november 2011 /

Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 115 Transcriptie: © A. Lettink

ORA Landdrostambt Zutphen – Toegangsnummer 0217 – Inventarisnummer 919
Protocol van contentieuze en voluntaire akten
Richterambt Zelhem - Periode 1659-1670

Henrick Huethorst g’assistiert met sijn bediende Dr Schimmelpenninck versoeckt openinge en
pronuntiatie van ’t decreet over ’t incident van leestleden gerichtsdach.
Ex ado versoeckt het selfde, mits behoirlijcke qualificatie van volmacht van Henrick
Huethorst worde overgeleijt, gelijck aen sijden van Mechtelt Sessinck albereits overgelecht,
oftte andersints versoeckt proclama, en dincht in contumatiam met expresse bedinch van
kosten salvis quibuscuncqe exceptionibij et defensionibij juris.
Ex ado Dr Schimmelpenninck secht notoir te sijn, dat sij in dese saecke als Advocaet is
bedient, dat oock niet anders en weet, alsdat sijnen princepaell alhier in’t Dorp present
geweest is, dat oock sunsten volmacht voor het Lantgerichte van Deutichem is gepassert,
welcke men presentiert ten naesten te exhibieren, waer voor comparant caviert, als oock
cavierende derato van’t ghenige op huijden wort verhandelt, sijnde belaggelijck dat tegendeel
versoeckt proclama, doordien op huijden niet en is terminij agendi maer datt alleenich
versocht wort openinge en pronuntiatie van seecker gedinch incident van’t genige leestleden
gerichtsdach is verhandelt.
919-0201
192 verso
Ex ado seijt notoir rechtens, dat niemant buijten gequalificierde volmacht injudicio mach
bestaen en persistiert derhalven bij sijn voriges.
Henrick Huethorst nu injudicio personelick præsent inhæriert hett versoeck van sijn advocaet
Dr Schimmelpenninck van openinge en pronuntiatie van’t decreet in saecken van Mechtelt.
Sessinck.
Ex ado versoeckt gelijckfals onder vorige protest.
decretum
Gesien en géxaminert etc.
Erschenen Jan de Cremer te kennen gevende hoe dat hij op den 20. 8br. deses jaers uijt dit
kerspel van Zelhem vervolcht gewegelacht ende doodtlijck van een peert met een greep ofte
gavell ter neder geslagen is, van Aeleff Seesinck, Frerick Wussinck en Lubbert op de Cappe,
versoeckt derhalven comparant nae gedane citatie volgens relatie soo inbedongen wort van
den gerichts dienaer verklaronge off sij gedaechdens gesint en genegen sijn, hem comparant
sijn versuijm pijn ende smerte als mede meijsterloon te willen betaelen, ander sints bij geen
comparitie accusert der selver contumatiam, met versoeck van proclama, met protest van
kosten.
192(2) recto
Ex ado versoeckt de gedaechde Aeleff Seesinck copie van gedaene aenspraeck salvis
quibuscuncqe exceptionibij onder expresse bedinch van kosten.
Ex ado staet en afwacht alnoch de vorige versochte verklaeringe, bij verweijgeronge
versoeckt daer over decretum enjus indicij als sullende hem ten naesten bewesen worden, bij
het factum geweest te sijn.
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Ex ado seijt gedaechde geensints tot verklaronge gehouden te wesen, alsoo het factum aen
wedersijts geensints bewesen wort, ende oversulcx tott de verklaeronge ongehouden,
naedemaell naer lantrechten notoir, dat alle klachten soo geschieden mochten, moeten worden
verburget, ’t welck als noch sedente judicio wort versocht, persistiert derhalven bij sijn vorige.
Ex ado secht dat comparant is een vremt persoon, en desz wegen met burge niet en is voorsien,
maer præsentiert ten naesten burch te stellen, persistirende bij sijn vorige versoeck, met
protest van kosten.
Ex ado seijt gedachde dat den aenlegger in desen richterambte niet g’erft zijnde sich
nootsaeckelijck met burghstellonge heeft moeten vorsien, oftte andersints verklaeronge te
doen van geene burch in desen richterambte genoechsaem geerft en gegoedet zijnde, niet te
hebben kunnen kriegen, persistierende derhalven bij sijn vorige affwachtende decrutum
judicij.
919-202
192(2) verso
Ex ado persistiert bij sij vorige ende neemt aen ten naesten burge te stellen, andersints met
eede te beloven sijn termijnen personelijcken waer te nemen, met protest etc.
Ex ado seit lantrechtens te sijn geene klachten te kunnen aengenomen worden, ten sij die
selve naer behoiren sijn verburget, persistiert derhalven bij sijn vorige neffens t’versocht
decreet, ’t welcke gedaechde is affwachtende.
Ex ado secht datt compnt: met sijne gedaene præsentatie volgens lantrecht kan bestaen en
persistiert als vooren.
Ex ado persistiert bij sijn vorige.
Ex ado persistiert gelijckfals.
’t Gerichte gesien hebbende d’aenspraeck oftte versoeck van Jan de Cremer als impnt. tegens
Aeleff Seesinck verstaet met assumptie van een onpartijdich rechtsgeleerde dat den impnt:
sall gehouden wesen sijne klachte bij behoirlijcken inganck van rechten te institueren sonder
dat die gedaechde geholden is op dese citatie verklaeronge van’t gerequirierde te doen en dat
als dan wegens het versoeck van burchstellonge sal worden geordonnert naer behoiren, die
kosten om redenen reservierende.
Jan Seesinck versoeckt copie.
193 recto
Erschenen Aeleff Sesinck en bekande op huijden met Jan de Cremer voor sijn actie waer voor
hij hem op deses daech gerichte hadde doen voorbaeden, nae luijt d’aenspraeck
vollentkomentlijck hadde geaccordert, voor een somma van 15. gl hollants, welcke somma in
korten tijtt aenbelooftt heeftt te willen betaelen, ten lanchsten op Christmis deses jaers 1667,
waer voor sich Aelbert Besselinck heeftt g’interponert en als burge in cas van mis betaelonge
g’obligeert sijn persoon gereede en ongereede goederen ter parate executie onder verbant als
naer rechte.
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Op den 21 9br 1667.
Coram Jude Johan Planten.
Coernoten Gosselick te Winckel en Caerll Nijsinck.
Comparierden Pouwel Lettinck neffens Gosselick op Cleve, deszelfs burge, en dede bij
hanttastinge aen beloven tegens toekomstigen maendach wegens de opgehaelde panden
vollenkomen satisfactie te geven aen de heer Rentmr: op den Schuelenborgh Henrick
Tenghbargen, in val sulcx niet geschiede sal den selvigen hebben te vervolgen sijne
behoirlijcke executie neffens d’kosten daerom aengewent en noch aente wenden.
919-0203

193 verso

Op den 4. 9br: 1667.
Coram Jude Johan Planten
Coernoten d’here Jacobij Baercken J.U.D. en Jan Wilbrenninck.
Dr Schimmelpenninck als volmr. van Henrick Huethorst kracht volmacht alhier injudicio
g’exhibiert, exhibiert tegens Mechtelt Sessincks designatie van kosten wegens
gepronuntieerde decreet van 20. 9br. 1667. met twee documenten sub. A. et. B. versoeckende
dat de declaratie en oock het document sub. A. met het zegell voor gebeur mogen worden
bemantelt en dat glte declaratie, om in den tijtt lantrechtens daer op te diminueren, haer
succumbante oftt des selfs volmr: moge worden ten handen gestelt, onder pœne dat andersints
op de minute in contumatiam tott taxatie moge worden geprocediert naer behoiren.
Comparierde Derck Heusinckfelt en Garret de Hoeve als burgen voor Steven Oortgijsen en
Aeltjen Jansen en versoecken ingevolge coopcedulle van den 22. Maij 1666 die uijt kracht
van d’selve albereits daer over voor den Borghsen Gerichte sij worden g’actionert dat den
voornt Steven Oortgijsen neffens sijn huijsvrouw Aeltjen Jansen dat sij echteluijden sullen
hebben te stellen twee suffisante waerburgen oftt andersints voornd: te guarandieren soo bij
desen E. Gerichte omni meliori modo
194 recto
tott genoegen van de burgen moge worden erkent, en alsoo den selven tegen heden is gecitiert
en bij geene comparitie versoeckt proclama, alles met protest van kosten.
Jan Wilbrenninck gerichts dr relatert dat hij de g’ exhibierde designatie van kosten wegens
gepronuntieerde decreet van den 20. 9br. 1667. met 2 documenten sub. A. et B. eijgenhandich
d’heere Dr Sluijsken hebbe overgelevertt.
Erschenen Willem Harsten en secht dat hij volgens relatie des gerichts drs heeft doen
voorbaden Bernt Jaeltinck ten fine om te mogen wesen voldaen voor een affgekoftt peert de
somma van 24. dall, in vall van geene comparitie dincht in contumatiam met met versoeck
van proclama en d’2. en 3. citatie.
Proclamalij non comparuit.
Jan Lenderinck inhariert sijn voor desen gedaene aenspraeck tegens Bernt Baerinck op
Mussenhoff en oock sijn erholdene contumacie in vall van wijder uijtblijven en geen
bancksuijveronge nochmals desselfs contumacie accuserende, met versoeck dat hij volgens
lantrechte als vollich gecondemnert moge worden cum expensis en dat vervolgelick de
panden realick mogen worden opgehaelt, soo wel voor de kosten als capitael.
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Alldeweijll Steven Ooortgijsen absent soo hebben
919-0204
194 verso
sich Jan Wilbrenninck en mr. Willem Kersten timmerman stipulata manu ten vooral als
principaell sich verbonden om binnen den tijtt van ses weecken à dato deses te voldoen
soodaene somma van penn: als uijtt kracht van coop cedulle van den 22. Maij 1666. Derck
van Kell ende Altjen Wijckinck van de burgen Derck Heusinckvelt en Garret de Hoeve sijn
prætenderende: cum expensis.
Op den 18. 9br. 1667.
Coram Jude Johan Planten
Coernoten Jan Wilbrenninck en Tonnis Cornelis.
Erschenen Willem Hartsen uijt Steenderen te kennen gevende hoe dat hij wegens een
affgekoftt peert noch ten achteren is Bernt Jaeltinck de somma van 24. dall. waer van
comparant bij desen E. Gerichte versoeckt dat gedaechde moge worden gecondemniert die
gelibellierde somma cum expensis binnen korten tijtt te betaelen, bij geen comparitie dincht in
contumatiam met versoeck van proclama, protesterende van die kosten.
Ex ado Bernt Jaeltinck agnoscerende de schult ad 24. dall en doet bij hanttastinge aenbeloven,
die geseijde somma aen voornt: Willem Hartsen te
195 recto
willen voldoen en betaelen en dewijll hij gedaechde tegenwoordich met geen penningen
voorsien oock van meininge naer ’t aenstaende hoochtijtt gerichtelijck erffhuijs te holden,
derhalven bij desen is versoeckende dat hem moge worden verleent den tijtt van verkopinge
sijner gereede goederen, uijt welcke penningen van d’ verkoftte sijner gereede goederen, hij
kan lijden en versoeckt, dat de Richter hem requiert Willem Hartsen moge betaelt maecken,
tot dien einde hij gedaechde sijn persoon en goederen daer voor bij desen gerichtelijck is
verbindende om in cas van noot sich met recht en parate executie te mogen verhaelen S.A.
Erschenen Henrick Huethorst te kennen gevende hoe dat hij voor een jaer gepassert aen
Lubbert Wennekinck heeft verkoftt een peert voor 20. ricxdall: waer van comparant noch
suijver restert d’somma van acht dall: hollants, versoeckt bij desen E. Gerichte dat gedaechde
moge worden gecondemniert d’gelibellierde somma van acht dall: binnen korten tijt aen
compnt te betaelen, bij geen comperitie dincht in contumaciam met versoeck van proclama en
protest van kosten.
Die pachteren van die bieren en wijnen deses karspels Zelhem hebbende op huijden doen
voorbaeden Claes Voet, en alsoo
919-0205
195 verso
glte Voet merckelijcken heeft gefraudert en buijten aengeven en kennisse van die geseijde
pachteren heeft uijtgetapt brandewijn, waer door de glte pachteren sonderlingen in haer pacht
worden gefraudert, versoecken derhalven dat gedaechde moge worden gecondemniert sich in
der goede te schicken tott een accoort met geseijde pachteren, andersints en bij ontstentenisse
moge verclaert worden schuldich te sijn en geholden worden tott betaelonge van de breuck
naer lantrechten den heere sijne breucke voorbeholden.
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Daer op erschenen Claesz Voet en secht dat sijnen soone wel een kan ofte 5. aen brandewijn
uijtgetapt heeftt, maer dat hij ’t selvige sich niet en krodiget.
Op den 30. Januarij 1668.
Coram Jude Johan Planten.
Coernoten Wilhelm Mentinck en Johan Roeterdinck.
Erschenen Henrick Stortelaer derato cavierende voor sijn huijsvrouw en bekande van seeckere
coopmanschap van bier soo compnt: tot sijn contentement wel ontfangen aen Bernt Haeck
burger binnen Bredevoort
196 recto
noch ten achteren en deuchdelijck schuldich te sijn nae luijt obligatie d’somma van 53 gl 1.
str. welcke somma hij compnt. mits desen aenneemt en stipulata manu gerichtelijcken
aenbelooftt aen requit. Bernt Haeck ofte desselven g’ordonnerde onfeilbaer binnen 14. daegen
a dato deses te betaelen onder pœne van peindonge en parate executie S.A.
Op den 5. februarij 1668.
Coram Jude Johan Planten.
Coernoten Jurrien Beecker en Jan Wilbrenninck.
Doctor Schimmelpenninck is ten achteren aen Jan Oosterinck van verdient salaris 6. gl,
versoeckt daer van betaelonge cum expensis.
Daer op erschenen Jan Oosterinck en seijt d’heer Dr Schimmelpenninck in sijnen dienst niet
aengenomen te hebben, dan soo hij soude schuldich wesen hem maer halff aen te gaen en
halff Aelerinck.
Ex ado Dr Schimmelpenninck præsentiert bij eede te verclaeren dat Jan Oosterinck hem
alleene in desen heeft versocht, dat hij oock geenen Henrick Aelerinck oijt gekent heeft, blijft
daer omme bij sijn concluisie, in vall van wijder oppesitie versoeckt hier over decretum
judicij.
919-0206
196 verso
Ex ado secht dat hij binnen Deutekum bij d’Lantsrs will gaen en soo d’Lantsrs compnt: Dr
Schimmelpenninck niet en voldoen, sall hij gedaechde komen en mett compnt: accorderen,
oftte maecken dat hij sall te vreden sijn.
Eodemdie
Erschenen Tonnis Wussinck en Garret Eelerinck en hebben bij haeren mannen waerheijt in
plaetse van eede ter instantie van Evert Jaeltinck geattestert en verclaert, gelijck sij doen bij
desen dat bij ’t affsterven van Jan Assinck, Coop Obelinck gestorven, den soone Evert voornt:
bij maeggescheijt is uijtgesett en gemaeckt voor sijn kindtsdeel en vaderlijck versterff eene
vijfftich dall: zijnde 100. dall: met sijn moeder, welcke kintsdeel a 50. dall: hem Evertt ten
allen tijden voor uijtt soude competeren en hebben te pretenderen.

22 november 2011 /

Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 120 Transcriptie: © A. Lettink

ORA Landdrostambt Zutphen – Toegangsnummer 0217 – Inventarisnummer 919
Protocol van contentieuze en voluntaire akten
Richterambt Zelhem - Periode 1659-1670

Voorts attesteren en verclaeren glte: attestanten Tonnis Wussinck en Garret Eelerinck dat
geseijde Evert Jaeltinck van sijn bestevaders versterff hem aengestorven en aengeerft is
d’somma van 50. gl. S.A.
197 recto
Op den 7. februarij 1668.
Coram Jude Johan Planten.
Coernoten Jan Luijcken ende Reijnt Warninck.
Erschenen Beernt Jaeltinck, stieffvaeder van Evert Jaeltinck en dede omni meliori modo
bekennen en verclaeren nae luijt de attestatien van Tonnis Wussinck en Garret Eelerinck van
den 5 feb: 1668. alsoo waer te sijn, dat namentlijck compnt: tegenwoordige vrouwen soon
Evert Jaeltinck van sijn vaderlijcke versterff sall hebben 50. dall: en van sijn beestevaders
Court op den Grauwe Camp zl: versterff 50. gl. en dat glte penningen onder compnt: en sijn
huijsvrouw alnoch sijn berustende, en om bij desen glte penningen te vollen aftte leggen en
die te [voldoen] doet compnt: derato cavierende voor sijn huijsvrouw sijnen stijffsoon Evert
cediren ende transportieren het geene hij op den Grooten Camp aen rogge albereits geseijtt
hebbe, als mede op het groote stuck inden Enck en wat op glte groote stuck noch onbeseijt is,
dat het selfde bij Evert sal mogen toegeseijtt ende suo tempore in’t geheell, behalven Lantsrs
3 d’garven genoten worden, waer mede hij Evert als dan sal wesen voldaen van voorschreven
50. dall: en 50. gl. t’samen 125 gl. houdende glte Evert Jaeltinck sich mits desen bevredicht
en gecontenteert, alsoo hij oock met hanttastinge heeft bevestight. S.A.
919-0207

197 verso

Op den 19. februarij 1668.
Coram Jude Johan Planten.
Coernoten Johan Ellerdinck ende Jan Wilbrenninck.
Dr Schimmelpenninck in qte als volmr. van’t hooch graeffss: huis Bentheijm, versoeckt dat
Willem bouwman op Bossinck de quota van gelt en saetpacht tott glte. huijs Bentheijm
gehoorende, gelast sall worden te brengen ten huijse van desen compnt: oftte andersints ten
huijse van Tonnis Coeners om redenen belovende sij compnt: glten. bouwman op Bossinck
voor allen schaede en kosten te willen instaen, daer voor specialijcken verbindende glte quota
van’t erve en goet Bossinck om sich in allen gevalle daer aen te mogen verhaelen.
’t Gerichte kan lijden dat het zaet onder voorgestelde cautie van Willem Bossinck uijtgevolcht
en ten huise voorschreven gebracht worde.
Erschenen Gosselinck op Cleve te kennen gevende hoe dat hij in qte. als burge van Pouwel
Lettinck voor die pachten als anders tott nu toe well 8. a. 10. maelen van den heer Rentmr:
van den Schuelenborgh wegens Pouwel Lettinck voornt: gependet is, en off well compnt.
197(2) recto
met alle goetlijcke middelen heeft soecken omme te gaen en verwacht gehatt, dat Pouwel
Lettinck soude immers noch volgens d’laetste gerichtelijcke stipulatie in dato den 21 9br.
1667 vervolcht ende d’heer Rentmr. van den Schuelenborgh voor d’achterstendige pachten
genoech gedaen hebben, t’welck niet geschiet zijnde, heeft compnt. geen anderen wegh
rechtens wetende inne te gaen, op huijden met communicatie ende bewilligonch van duckglte
heer Rentmr. van den Schuelenborgh den dagh gelecht volgens placcaten bij de respectieve
schoolmren binnen Hengeloe en Zelhem gepubliceert in ’t openbaer aende meestbiedende te
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verkoopen d’bouwerije van’t goet en erve Lettinck, bestaende int meestrecht en wat daer toe
behoirt, om het selvige aenstont op Petrij ad. Cathedram aen te vangen, het geene van’t
boulant noch onbeseijt is te mogen meesten, bouwen, seijen en tott sijn schoonsten te
gebruijcken, mits stellende 2 suffisante burgen daer’t Gerichte mede te vreden is, welcke
coops penningen van den comstigen koper sullen moeten worden erlecht en betaelt op den
eisch ende vorderonge van’t Gericht tot entlastinge van compnts burchtocht en
verminderonge van den achterstant, alles in volgende conditien en voorwaeren.
Conditien en voorwaerden, waer naer een iederhem kan en sall moeten reguleren.
919-0208

197(2) verso
1.
Het sal een iegelick vrijstaen het bouwrecht van het goet Lettinck so hoogh en leech inne te
setten naer believen.
2.
Wie den toeslach krijcht sall daer van hebben te betaelen den dall. met 32 str. en een oortjen
voor den armen, alsoo men niet als met dall. sall mogen heugen.
3.
Die cooper wort sall gehouden wesen 2 suffisante burge te stellen tott vergenoegen des
Gerichts.
4.
Nae gedaene toeslach sall het Gerichte vrij staen soo ‘t niet heeft gegolden naer behoiren, op
d’instantie van comprt. aen sich te holden.
5.
In vall den coop wort gestadicht en hij Pouwel sich wilde wel comporteren en met den
toekomstigen cooper konde accorderen, om aen een hoeck van ’t huijs oftt in’t schott te
blijven wonen sall hem vergunt worden, mits dat hij Pouwel sal hebben burge te stellen voor
misconportement hinder interesse ende schaede.
Op den : 4 Martij 1668.
Coram Jude Johan Planten
Coernoten Henrick Tengbergen Richter en Jan Wilbrenninck.
Jan Jolinck seijt ten achteren te sijn
198 recto
aen Jan op groot Warnninckhage wegens een afgekoftt peert de somma van negen dall.
versoeckt daer van betaelonge met protest van kosten.
Jan op groott Warnninckhaege agnoscerende de schultt heeftt stipulata manu aenbelooftt die
gelibellierde somma van 9. dall. binnen den tijtt lantrs. oftt 6. weecken te betaelen onder pœne
van parate executie.
Henrick Huethorst hadde versocht datt Mechtelt Sessincks ingevolch opgerichte acte wegens
d’injurie sijn compnt. huijsvrouw aengedaen, solde hebben naegekoomen, maer alsoo die
selve daer van blijft in gebreecke, versoeckt dat die selve alhier in den vollen Gerichte glte.
acte sall hebben te agnosceren en alle contentie in de selve begrepen sall approbieren,
aldewijll sulcx in glte. Mechtelt Sessincks absentie en alleen ten overstaen van haer broer

22 november 2011 /

Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 122 Transcriptie: © A. Lettink

ORA Landdrostambt Zutphen – Toegangsnummer 0217 – Inventarisnummer 919
Protocol van contentieuze en voluntaire akten
Richterambt Zelhem - Periode 1659-1670

Otto Sessincks is opgericht, in vall van geen comparitie alsoo deselve hier toe wettelick is
gecitieert accusert deszelfs contmacie mett versoeck van proclama.
Otto Sessinck in qte als volmr van sijn suster Mechtelt Sessinck versoeckt van ingekomene
copie.
Op den 15. Aprill 1668.
Coram Jude Johan Planten.
Coernoten Dr Gerhardt Huetinck en Jan Wilbrinninck.
Henrick Huethorst inhæriert sijn versoeck
919-0209
198 verso
van den 4. Martij 1668. daer bij doorgaens persistierende in saecken tegens Mechtelt
Sessincks en aldewijll haer broeder Otto Sessinck van de doenmalige handelonge heeft copie
gesonnen, versoeckt mede inbrengen van tegen handelonge, andersints accusert desselfs
contumacie tott profijtt als lantrs. is, in vall van uijttblijven versoeckt proclama.
Ex ado Otto Sessinck secht dat naerderhant sijn suster Mechtelt Sessinck op’t versoeck van
Henrick Huethorst alhier personelick g’arrestiert is, waer door compnts persoon verlaten en
van dese instantie bevrijdt is, de relatie van’t gedaene arrest bij desen in bedingende ende
contendierende tott kosten schadelose absolutie.
Den Onderrichter Jan Wilbrenninck relatiert die persoon van Mechtelt Sessinck naemens en
ten versoecke van Henrick Huethorst in’t begin van de gepasseerde weeck g’arrestiert te
hebben.
Wijenvolgens versoeckt den voornt. Otto Sessinck dat voor all aen zijden van Henrick
Huethorst suffisiante cautie alhier inloco judicij naer lantrechte gestelt moge worden, daer toe
mitsdesen almede contendierende, quibuscuncqe exceptionibij en defensionibij salvis en
onder protest van kosten.
199 recto
Ex ado datt aengaende hett geprætenteerde arrest, en daer uijtt qualijck geformeerde
concluijsie alhier tott die gevorderde satisfactie des contracts niet kan opereren, dat oock daer
uijtt geene novatie kan worden gesmedet, ter oirsaecke hett arrest alleenich is g’intentiert om
te hebben voldoeninge en perfectie van’t opgerichte accoort, hett welcke immers van geenen
volmr. dan alleenich van die persoon selfs d’welcke d’injurie hadde geperpetrert, conde
voldaen worden, datt oock ditt versoeck van cautie ter laeter tijtt van desen compnt wort
geeijscht ter oirsaeck het selfde ingevolch lantr: tit. 5. art. 12. primo vel 20 termino à principio
deses hadde gevordert moeten worden, en datt tegendeell volgens glte. lantr: loco allegato
daer van nu is versteecken, hoewell men nochtans met dese niet sich soude opholden, maer
wanneer bij tegendeell genoechsaeme cautie pro litis expensis en insondergh pro judicato sij
geleijstet, solde sich edoch niet verner als naer rechte geholden, gelijckfals […]ten vinden
naer behoiren en inhæriert alsoo overmaels sijn versoeck van voltreckinge des duckglten.
opgerichten contracts en personele comparitie van d’injuriante, dewelcke alsoo sonder
burchstellonge voor het bij tegendeell geallegierde arrest is geechappiert, versoeckt tegens die
selve citatie bij edict om eenmaell te geraecken tott meerglte
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919-0210
199 verso
voldoeninge van’t opgerichte accoort en in vall tegendeell mochten verweijgeren het project
ten voorschijn te brengen versoeckt dat op de saecke ten principal hen moge recht worden
gedaen naer behoiren, door dien aen dese zijtt geen weerkleedt daervan is beholden, en
protestiert well expresselick van dese kosten, bij iegendeell door het niet voldoen van’t
accoort veroirsaecktt.
Ex ado versochte copie van tegendeells dictamen, bestaende in verscheijdene opgeraepte
poincten om daer op’t sijner tijtt naer behoiren te berichten, de expensis iteratirelijck
protestierende.
Ex ado dat tegendeell voor desen hebbe copie versocht, waer op op huijden handelonge wort
verwacht, andersints denuo contumatiam accuserende sonder sich wijders over verner
handelonge in te laten.
Ex ado secht genoechsaeme zijndersijts voor allnoch gehandelt te hebben ende dewijll ex ado
veele ambages ingeworpen worden, dat hij nootsaekelijck sich over het eene en het ander
moet informieren om daer op inscriptie oftte andersints naer bevindinge behoirlijck debats te
doen, ’t welcke naer geene rechten kan verweijgert worden
200 recto
invall van wijdere contradictie, submittiert dit poinct ad habendam copiam en wijders niet tott
decisie van onpartijdige rechts geleerden, onder over maelich protest van kosten.
Ex ado afwacht nochmaells verklaeringe van d’injuriante oftt’ sij gesint waere het duckglte
accoort te achtervolgen als zijnde van haeren broeder Otto Sessinck en ter præsentie van
eerlijcke luijden opgericht en oock oftte sij hett selfden wolde voldoen en invall van gheene
personele comparitie verblijftt bij sijn versoeck van citatie bij edict, overmaels protestirende
dat d’injuriante, dewelcke onlanchs als bij tegendeels inconfesso was gearrsestieert, waer van
oock het versoeck en acte van arrest soo aen den E. Richter oftt deszelfs schulte is worden
gesonden sich op huijden niet personelijck sistiert en dat die selve sonder verburginge des
ar[res[tes is, als gesecht g’echappiert daer voor als noch persistierende.
Ex ado persistiert bij sijn vorige versoeck ende secht dit nieuwe dictamen hem comparant niet
aen te gaen, om redenen ten deele hiervoor geallegiert en bij het vervolch noch wijders bij te
brengen, moetende in alle gevalle tegendeell sich selfs imputieren, bij alldien sijn voornde
suster noch mochte sijn, dat hij de landrechtelijcke middelen van behoirlijcke gijsselonge
versuimt heeft, quo casu de jurisdictie aen den Richter arrestant
919-0211
200 verso
niet wijders en competiert p notoriam en als, allmede suo tempore soo nodich ex jure sall vast
gemaeckt worden, maer alsoo het selfde gelijck oock het voldoen van’t accoort all noch te
præmatuir is, gedencht sich comparant niet wijders in te laten als vooren sullende in allen
gevalle wanneer sijn glte suster naer behoiren hieromme wijders mochte versocht worden, dat
het selfde accoort volcomentlijck affgedaen sij, soeckende tegendeell niet anders als compnt
en die sijnige te bejegenen en te difexeren hetwelcke soodaenich sal daer gedaen worden dat
d’heeren consulenten het selfde allsoo oogenschijnlick sullen bevinden, interim verbleeff ut
ante bij versoeck van copie en daertoe nochmaels contendierende.

22 november 2011 /

Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 124 Transcriptie: © A. Lettink

ORA Landdrostambt Zutphen – Toegangsnummer 0217 – Inventarisnummer 919
Protocol van contentieuze en voluntaire akten
Richterambt Zelhem - Periode 1659-1670

Ex ado versoeckt gelijckfals copie van iegendeels gerecessierde, om sich daer nae regulieren.
Rijck Niuwenhoff heeft verkoftt aen Jan Smeeckinck een beest voor 13. dall welcke Jan
Smeeckink belooftt heeft op Karsmis lestleden te voldoen, het welcke hij bij desen afwacht,
met protest van kosten, in vall van geene comparitie dicht in contumaciam met versoeck van
proclama.
Erschenen Jan Smeeckinck agnoscerende die schult, edoch met sijn drijen
201 recto
hem aen te gaen, belooftt naer verloop van drije weecken tijtts die gementioneerde 13. dall.
onfeibaerlijcken te betaelen onder pœne van peindonge en parate executie.
Eodemdie
Alsoo Henrick Huethorst hadde versocht gijsselonge op de persoon van Mechtelt Sessinck
soo relatiert Jan Wilbrenninck in qte als gerichtsde dat sij de selve uijt last des Gerichts
allerthalven te hebben gesocht en niet hebbe kunnen vinden.
Eodemdie
Coram Jude Johan Planten
Coernoten Johan Coopts ende Johan Luijckinck
Erschenen Albertt Warninck ende Garret Huijgen en hebben ter instantie van Jan
Wilbrenninck bij haer mannenwaerhe in plaetse van eede verclaert dat Derck van Kell,
woonachtigh in Silvolden, waervan Steven Oortgijsen binnen Zelhem woonachtigh, in’t jaer
ses en sestich seeckere behuijsinge gekoftt heeftt, en daer van noch ten achteren is, soo dat
eenigen tijtt voor oftte omtrent middewinter deses afgeweeckenen jaere 1667. glte Derk Kell
binnen Zelhem ten huijse van d’wede van zl. Richter Eerlich geweest en door tusschen
spreecken van goede mannen bij Derck Kell meerglte. g’accordeert en toegestaen is
919-0212
201 verso
dat wanneer geseijden Steven Oortgijsen bijnnen 14. daegen tijtts naer geseijde tijt van
accoort konde betaelen en over brengen d’somma van 25. gl. dat als dan glten Steven soude
respijt hebben om de restierende coopts penningen te betaelen tott aen Maij 1668. Soo
duckglte Steven Oortgijsen voorgeeft en verclaert, sijnde in judicio present, de selve 25. gll.
voornt. betaelt te hebben, jae oock noch daer boven overgebrocht en betaelt te hebben
d’somma van acht silvere ducatons, ’t welck comparanten ten allen tijden met haeren
lijffelijcken eede te willen verclaeren allsoo waer te sijn stipulata manu hebben aengelooft.
S.A.
Op den 10. Junij 1668.
Coram Jude Johan Planten.
Coernoten d.E hr. Ambrosiij Sluijsken J.U. dr
Jan Wilbrenninck ende Harmen Nieuwenhaeve.
Aerndt Banninck inhæriert sijn verscheijden arresten op die penningen onder Bernt Aegelinck,
Luesz Luijcken toestendich, berustende, dienende voor justificatie dat die voorgevoerde
somma is heerkommende van een aen hem verkoftt
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202 recto
ende gelevert jarich vullen, kunnende de deuchdelijckheijt van dese schult bij eede oftte
sunsten mett suffisante getuijgen worden bewesen, versoeckt daromme dat den borge Lucas
Enserinck p emptoire worde gelastet, den arrestant onder pœne van parate executie claegeloos
te stellen, sonsten versoeckt aenstaenden gerichtsdach citatie met versoeck van insinuatie
deses.
Aelbert Warninck exhibiert tegens Trijsne Busch wed: Cleuvers oftt tegens deszelfs burge Jan
Wilbrenninck justificatie van arrest en klachte van injurie met een document sub verbo patet,
concludert als in fine van de klachte te sien is, ende alsoo geen bezegelt pampier was te
bekoomen, versoeckt dat de justificatie met het zegell van 6. str. en het document met het
zegell van 3. str. voor gebeur mach worden omslagen, in vall van geen comparitie versoeckt
proclama.
Daer op erschenen Jan Wibrenninck en secht dat de gearresteerde ende gegijsselde Trijne
Cleuvers ten overstaen van Jan Willinck, Lambert ten Bussche en Henrick Vels voor all het
geene haerentwegen desen aengande mochte overkoomen hem compnt. daer voor en tott
guairande dede submitteren en verbinden haer verwin soo sij op de Landeweer was hebbende
en doch op haer recht weggegaen is. Versoeckt daer bij copie van het ingekomene.
919-0213
202 verso
Dr Schimmelpenninck volmr. van Henrick Huethorst versoeckt nochmaels citatie bij edict op
die persoon van Mechtelt Sessinks, te fine als voor, en alsoo den E. Richters daer over sich
heeft beleert, versoeckt daer van openinge, in vall van tegenhandelonge versoeckt copiam.
Decretum
Gesien het versoeck uijt naeme van Hendrick Huethorst, q.q. gedaen en daer op geexaminert
dese prothocollaire acten van den 4. Martij en den 15. Aprill 1668, tusschen den selven en
Otto Sessinck |: sich qualificierende als volmr van Mechtelt Sessincks :| gevallen over die
citatie p edict ad valvas tegens die voorschreven Mechtelt Sessinks. ’t Gerichte mett advijs
van onpartijdige rechtsgeleerden verclaert dat den reqnt int selve sijn versoeck niet en is
ontfanckelijck, de kosten hier over gevallen tott uijtdracht der saecke reserverende.
aldus geadviseert bij ons onderschreven binnen Zutphen den 17. april 1668.
onderstont
Johan Vos
Dr Pet: van Diemen.
Erschijnt voor desen E. Gerichte Otto Sessinck en overgeeftt tegens Henrick Huethorst
inhæsijff reces in scriptis doende en contenderende als daer bij, met versoeck van copie, bij
aldien ex ado ijetwas gehandelt
203 recto
oftte vervanckelijck gedictert mochte worden, om daer op ter sijnen tijtt naer behooren te
berichten en in vall den selven niet en mocht compareren, accusert deszelfs contumacie ten
profijte lantrechtens mett versoeck van proclama. Allet onder protest van kosten.
Eodem die Coram ijsdem [1668].
Erschenen Harmen Niuwenhaeve olt sijnde 70 jaeren en Peter op Garwerdinck olt omtrent 50
jaeren en deeden ter instantie van Henrick op Lettinck bij hanttastinge verclaeren dat sij
compnt. Henrick op Lettinck en sijne voorouderen heel wel hebben gekent voor goede
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onbesproockene luijden ende aen dieto Henrick noch goede kennisse hebben, hebbende
bouwman geweest op Baerinck soo die wed: van zl. Burgemr: dan toekomt, en nu op sijn
eijgen is woonende.
Op den 24. Junij 1668.
Coram Jude Johan Planten.
Coernoten Jan Wilbrenninck en Willem Kersten Timmerman en Jan Banninck.
Dr Schimmelpenninck volmr: van Henrick Huethorst is op huijden niet geholden in saecken
tegens Otto Sessinck als volmr: van sijn suster Mechtelt Sessinck te handelen van nootdruftt,
aldewijll ingevolch lantr: tit. 1. de Bancke hadde
919-0214
203 verso
moeten gepannen worden bij climmender sonne, sall sich daeromme ten naesten laeten vinden
naer behoiren.
Ex ado Otto Sessinck geassistiert met sijn Advocaet Dr Holte konde om die geallegierde
redenen sulcx toestaen, edoch peremtorie quibus cuncqe salvis.
Aernt Banninck inhæriert sijn verhandelde van lestleden gerichtsdach tegens Lucas Enserinck
in qlte. als burge van Luesz Luekes, versoeckt daerop antwoort, andersints contendiert
deszelfs contumaciam met versoeck van proclama, in vall van handelonge versoeckt copie.
Lucas Enserinck secht cortelijck hoe dat sijn principaell Luesz Lucas dese prætense schult
vorderongh ontkent heeft, weshalven , alsoo dese saecke om den selven te difexieren alleen
aengevangen wort, soo versoeckt compnt. voor all behoirlijcke cautie prolitis expensis,
sullende sij voorn: principaell præstita tali cautione suo tempore daertegens voornemen en
berichten als rechtens, exeptioniby en defensionibij quibus cuncqe salvis onder protest van
kosten.
Ex ado dat dit versoeck van burchstellonge ten laeter tijtt wordt voorgewendet, omdat het
selve solde sijn een dilatoir exceptie, d’welcke volgens ons
204 recto
lantr: tit. 5. art. 13 1e termino moet worden geobmoviert, versoeckt daeromme behoirlijcke
tegenhandelonge, andersints verblijftt bij sijn voorich versoeck onder protest van kosten,
sijnde sunsten oock deserzijts prætensie een deuchdelijcke schult sufficiant voor die geeiste
cautie prolitis expensis, welcke tot dien fine in quantum opus worden verbonden.
Ex ado dat een aenlegger naer notoir lantr. cautie te præstieren schuldich is, en dat alnu 1e
terminij is, om deserzijts te handelen, men will geswigen dat het selve oock in 2e termino en
sunsten naer bevindinge van de saecke kan en mach versocht worden, dat oock een
verweerder niet geholden is te antworden eer en bevorens all sulcke cautie suffisantelijck
gelijstet sij, dat all mede de schult niet en wordt gestendicht, oversulcx verblijvende bij sijn
voriges.
Ex ado will tegendeell over het ontkennen van dese schult den eedt distrieren en sunsten den
selven acceptieren juxta L: manif. dig de L. jnr. soo die alte onbedacht van desen burge de
wettelijckheijt van dese schult soude worden ontkent en persistiert overmaels bij sijn voriges.
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Ex ado dat sulcken voorgeven als die saecke ten principaelen aengaende
919-215
0204 verso
alhier nochte præmatuer is en verwacht deszhalven voorall die versochte cautie qua præstita
sall sijn principaell oftte well compnt. het sij in exceptivis oftte ander sints naer gelegenthe
daer op weeten te berichten.
Ex ado persistiert, sullende ten naesten daer op doen naer behoiren.
Henrick op ter Gunne Jan Niuwenhuijs cum suis hebben van Willem Karsten aengenomen om
te huiren 48. stuck holts naer Doesborgh, het stuck voor twee gulden, alles ingevolch
opgericht accoort alhier overgegeven, met versoeck dat hett zegell van 3. str. daeromme moge
worden geslaegen, en alsoo sij daervan geen betaelonge erlangen kunnen versoecken dat
Willem Karsten mach worden gecondemniert, het bestaende holt ingevolch overgeleijde
accoort te betaelen cum expensis, alle bewijsselijcke betaelonge den selven nochtans
validerende.
Ex ado Willem Karsten exceptionibij et defensionibij quibuscuncqe salvis potebat. copiam et
terminum competentem.
205 recto
Dr Schimmelpenninck volmr: van ‘t hooch graeflijck huijs Bentheim versoeckt omni meliori
modo peindonge aen die gereede goederen van Willem Bussinck, ten fine om te hebben
betaelonge van ’t jaer1667 op Martini verschenen, met versoeck van insinuatie onder protest
van kosten.
En is d’ insinuatie op huijden als versocht volgens relatie van den gerichts dienaer geschiett.
Exhibit den 13. augustus 1668.
Compariert Gosselick op Cleve seijt hoe dat hij op den 18. Maij 1668. leste protocollo
getransportiert ende overgesett heeftt de bouwinghe ende pacht van het Goet Lettinck aen
Henrick Baerinck, waer ovor Otto Sessinck als mede pachter van die wederhelfte, request aen
de heeren van de Reeckenkaemer gepræstiert, waer op bij haer Edel Mogende vermogens
appostil hier nevens overgeven vercregen, dat voorss: Otto glte. Hendrick Baerinck voor
mede paghter sal erkennen en de gepretendirde mellioratie bij erkentenisse van het Gerichte
hem Otto voorss: betaelt sal worden en nu door voorss: Henrick Baeringh geinportuniert wort
wegens de leverantie van’t voorss: halve Goet, is te raede geworden voorss: Otto op huijden
te citieren
919-0216
205 verso
om sijn verbeteringe schrijftelijcken in te brengen, waer mede hij op huijden behoort verdich
te sijn, in cas van neen versoeckt compnt. dat hem belast moge worden bij pœne van versteck
in 4 daegen in te brengen, om bij den E. Gerichte daer over erkent te mogen worden naer
behoiren, mitsgaeders Henrick Baerincks meijntonierend en die contraventeure te belasten
glten Baerinck met bouwen en mesten voor sijn gedeelte gheene bespieronge te doen ende
langer op te holden, maer naer vereijsch van tijtt en ’t lant te mogen ondernemen ock doen
soo en alst behoirt
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Otto Sessinck seijt dat hij eerst gisteren tott alsulcken fine is gecitert en in soo korten tijtt niet
heeft kunnen veerdich wesen, versoeckt derhalven den tijtt van 14 daegen; belangende die
bouwinge ende mestinge kan daer op niet seggen, maer wil sich daer op naerder bevraegen.
’t Gerichte consenteert Otto Sessinck den tijtt van 8. daegen om met sijn declaratie aengaende
die verbeteronge veerdich te sijn, en aen handen des Richters in te leveren, om bij den
Gerichte daer over erkent te mogen worden naer behoiren bij pœne van versteck.
206 recto
Op den 30. 7br. 1668
Coram Jude Johan Planten.
Coernoten Jan Wilbrenninck en Jan die Muller.
Henrick op der Gunne cum consortibij versoeckt inbrengen van handelonge van Willem
Kersten wegens ’t aenbestaede en gevoerde holt alles op sijne voor desen gedaene
aenspraecke, bij mancqement van sulcx accuseert contumatiam met versoeck van proclama.
Aelbert Besselinck afwacht van Trijne Cleuvers off deszelfs burge Jan Wilbrenninck
behoirlijcke handelonge in saecken van de geperpetreerde verbaele injurie, bij mancquement
van sulckx accuseert deszelfs contumatiam en versoeckt proclama, in vall van handelonge
begeert copiam et terminum lantrs.
Ex ado Trijene Cleuvers is ter instantie van Aelbert Besselinck door den Onderrichter Jan
Wilbrenninck geproclamiert 1. 2. et 3. en niet gecomparert.
Erschijnt Otto Sessinck inhærerende alle vorige acten en affwacht van Henrick Huethorst op
sijn voor desen ingecomene inhæsijff reces behoirlijcke handelonge en versoeckt in sulcken
vall copie en tijtt lantrs.
919-0217
206 verso
het welcke compnt. :|: de welke als verwijsz het leste schrijvens notoirlijck toecomstt niet
kan afgesneden worden, sin secq en bij mancquement van handelonge wil compnt. deszelfs
contumatie g’accuseert hebben ten profijte lantrechtens, met versoeck van proclama, soo
nodich onder protest van kosten et quibuscuncqe. salvis.
Willem Karsten Timmerman versoeckt aldewijll Henrick op der Gunne niet præsent naeste
oock geen volmacht gebleecken deszelfs proclama:
proclamatus et non comparuit.
Aernt Banninck inhæriert sijne gedaene aenspraecke tegens Lues Luecken wegens ‘t restoor
van het vercoftte vullen, secht naer allen aengewenden vlijtt ghene personele burge te kunnen
bekomen, sustineert derhalven met juratoire cautie te hunnen volstaen exhibiert sijn bewijss
tott stabilissement van sijn eijsch en versoeckt copiam.
Erschient Lucas Enserinck als burge van Lues Lucassen inhærierende ’t ghene sijner sijts
leestleden gerichts dach in saecke tegens Aernt Banninck ten prothocolle gedictiert is en
versoeckt nochmaels voor als nae en nae als voor behoirlijcke cautie prolitis expensis;
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207 recto
sullende nae gepræsttierde genoechsaeme cautie als dan wijders voornemen als naer
gelegenthe van de saecke sall behoiren, bij ontstentenisse van dien accuseert des selfs
contumaciam ten profijte lantrechtens en in vall ex ado ijetwas mochte gehandelt worden
versoeckt daer van copia omme daer op ten naesten te berichten sonder die saecke voor als
noch tott eenich decreet te submittieren, onder protest van kosten en schaeden.
Lambert Aelberts als volmr. van Fenneken Keijen wed. Zelhorst cracht volmacht alhier
vertoont, secht dat zl Matthijas Zelhorst op obligatie heeftt verstreckt een somma van 300. gl
waer voor tott onderpant was gestelt seecker stucke lants het Vlaslant gent: welcke lant alsoo
bij deijlonge is te deijll gevallen Wendele Eggincks wede: Coops en alsoo nu compnts
principaell dese penningen voor lange heeftt opgesecht ende daer op alleenlijck sijn betaelt
100. dall. soo versoeckt compnt. dat genoemde wede: Coops gerichtelick mach worden
gehouden die restierende 100. dall. met die verlopene interesse præsente judicio te betaelen,
sal andersints met behoirlijcke inganck van rechten deselve moeten vervorderen naer behoiren.
Jan Wilbrenninck Onderrichter relatert datt hij in maniere als versocht de insinuatie hebbe
gedaen aen die wed: Coops, welcke tott antwoort gegeven hadde dat se wel wilde betaelen,
doch op staende voet niet en konde, edoch wilde met haer broeders daer van sprecken om ijts
daertegens te verkoopen.
919-0218

207 verso
Op den 21. 8br 1668.
Coram Jude Johan Planten.
Coernoten Dr Gerard Huetinck en Lambert ten Bussche.
Dr Schimmelpenninck als volmr: van Henrick Huethorst gesien hebbende hett geposierd’ bij
inhæsijff reces van den 10. Junij 1668, bespeurt dat niet schrijftelijck debattierens weerdich
daer in wort bevonden door dien men niet van sints is sich wederom in proces in te laten dan
datt alleenich versoeckt voltreckinge van’t accoort, bij ontstentenisse protesteert wel
expresselijck dat hij gelijckfals van glte accoort refiliert, begerende dat d’aencomende heeren
consulenten op het wederzijts gehandelde en op deserzijts conclusie ten fine van de klachte
genomen gelieven te sonlentieren als nae rechte behoirt, sullende als dan wegens die
geeijschte burchstellonge sich laten vinden als men naer recht geholden is.
Dr Schimmelpenninck als bediende van Henrick op der Gunne cum suis secht dat Willem
Karsten onbevuecht was huijden 3. weecken contumaciam te accuseren, doordien noch
geenen terming als tegens lantr. strijdich conde wesen, versoeckt daeromme dat sulckx voor
genoechsaeme purge moge worden aengenomen, andersints sonsigniert voor soo veel als men
geholden is 2. str cum solida olblatione om sich
208 recto
immers in desen niet op te holden en versoeckt in brengen van handelonge op deser zijtts
ingecomene aenspraeck, andersints accuseert contumaciam met versoeck van proclama.
Aelbert Besselinck inhæriert sijne erholdene contumacie tegens Trijene Cleuvers, afwacht van
de selve purge, andersints deszelfs contumaciam accuseerende, versoeckende dat die selve
van wijder in brengen sall sijn versteecken en dat in contumaciam op deser zijts clachte cum
annexo moge worden recht gedaen. In vall dat nae gedaene bancksuijveronge door haer
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g’arrestierde oftte door deszelfs burge ijetwas mochte worden gehandelt, versoeckt daervan
copiam, andersints aenstellonge van een dach van collatie een abligatie van acten met bedinch
ut juris.
Dr Schimmelpenninck als bediende van Aernt Banninck verblijft bij sijn verclaeronge van dat
hij nae allen aengewendeden vlijtt geen burge kan becomen, dan stelt tott cautie sijn persoon
en goederen, willende wel acta van verbant van den Hengelschen Lantgerichte inleveren,
sonsten persistiert bij sijn gepræsentierde cautie juratoir, in bedingende tott naerder
stabilissement van sijn eijsch 3. contschappen sub. A et B met protest van kosten.
919-0219
208 verso
Lucas Enserinck als burge van Lues Lucas inhæriert en repetiert nochmaels all hetgeene sijner
sijts in passibij utilibij contra Aernt Banninck ten prothocolle gebracht is en versoeckt voor all
genoechsaeme burchstellonge pro litis expensis, te meer dewijll den voorss: Banninck dese
actie uijt pure lichtveerdicheijt aengevangen heeft, en daer toe in’t minste niet berechticht is,
sullende compnts principaell tali cautione prius præstita willich sijn om den gedefereerden
eedt realiter te præsteren, maer als voorn gesecht dewijll tegenparthije gants niet gefundeert
en soo men verstaet nihil in bonis heeft, afwacht compnt voor all behoirlijcke cautie om sijne
en sijnes principalen costen daer aen te verhaelen, sin secq will die a pertissima nullitate et
pertialitate geprotesteert hebben, de c’ætero verblijft bij sijn voriges sonder in het minste ad
decretum huj in judicij te submittieren, en in exentum versoeckende dat prævia collatione
actorum bij wijder opentholt dese saecke onpartijdigh rechtsgeleerden moge ablegeert worden,
de expensis iterative protestando, en in vall van eenige handelonge copie versoeckende; bij
geen impnts: comparitie wil gedaechde kosten ende schaedeloos van dese bancke affgedongen
ende proclama versocht hebben.
209 recto
Ex ado petit copiam.
Ex ado seit geen copie te kunnen gestendigen ten sij Dr Schimmelpenninck volmacht van
Aernt Banninck volgens lantr. heeft getoont, blijvende bij sijn versochte proclama.
Proclamatus 1. 2. et 3. et non comparuit.
Jan Wilbrenninck repetiert soodaene burchstellonge als Trijene Cleuvers bij arrest en
gijsselonge tott sijn guarrande heeft gedaen, met verbintenisse van haer recht van prætensie,
als sij aen de Land’weer mochte hebben, en versoeckt copie tott g’arrestieerden en schaede als
rechtens.
Ex ado versoeckt præmissivelijck bancksuijveronge en dien volgens handelonge sin secq
verblijftt bij sijn vorige reces.
Ex ado verblijftt bij sijn vorige versoeck.
Erschenen Egbert Kerckwijck en secht ten achteren te wesen aen Jan Smeeckinck d’somma
van 6. dall. 10. str. 8. pennin: heercomende van verdient loon aftreckende nochtans
bewijsselijcke betaelonge en alsoo compnt. indergoede geen betaelonge heeft cunnen erlangen,
is genootsaeckt geweest glten. Jan Smeeckinck op huijden te doen citieren en te concludieren
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dat gedaegde van desen Ed: Gerichte mach worden gecondemniert die gelibellierde somma
aen compnt. op te leggen en te betaelen, bij geen comparitie accuseert contumaciam met
versoeck van proclama.
Den Onderrichter relateert Jan Smeeckinck voor hoofts voorgebadet te hebben.
Proclamatij 1. 2. et 3. et non comparuit.
919-0220
209 verso
Dr Sluijsken in qlte. als volmr. van Trijene Cleuvers soo bij desen in judicio vertoont, seit
interveniendo in sijn qteit voor Johan Wilbrenninck dat die versochte copie moge worden
toegestaen alles salvis quibuscuncqe exceptionibij et defensionibij jurie, om daer op ten
naesten bericht te doen, alles met expres bedinch van kosten.
Ex ado verblijftt bij sijn versoeck van purge, en dat vervolchlijck de volmacht van heere Dr
Sluijsken naer lantrechte moge worden geregistriet, bij ontstentenisse daer over decretum
judicij oftte t’advis van onpartijdige rechtsgeleerden affwachtende.
Ex ado seit genoechsaem te sijn hett versoeck bij den voorgl. volmr. gedaen, t’welck naer
lantr. den selven niet kan verweijgert worden verblijftt derhalven bij sijn voriges.
Ex ado segt premissivelick dat in gevolch lantr. tit. 5. art. 4. alle volmachten ter eerster
comparitie ten signate moeten gebracht worden, t’welck derhalven in desen expresselijcken
wort versocht, op dat uijtt die selve moge blijcken off sij oock specialicken adhane causam
sich is extendeerende alles nochtans onder bedinch van de versochte purge de welcke den
heer volmr. niet kan ontgaen volgens lantr. tit. 4. art. 2.
210 recto
Ex ado seit nae consignatie van 2. str. cum ablatione sotita, dat dense[lve] is verblijvende bij
sijn vorige versoeck.
Erschenen Henrick Sevalckinck in qlte als kerckmr. alhier seit hoe dat hij op huijden volgens
relatie des gerichtsdr. heeftt doen voorbaeden Gerret Smeeckinck ten fine om van den selven
naemes die kercke te mogen hebben betaelonge van achterstendige rente van seecker capitaell
ad 50. gl. bij geen comparitie dincht in contumaciam met versoeck van proclama.
Proclama 1. 2. et 3. et non comparuit.
Otto Sessinck verblijft bij sijn vorige versoeck leestleeden gerichtsdach gedaen.
Op den 4. 9br. 1668.
Coram Jude Johan Planten.
Coernoten W.e: Gerard Huetinck J.U.D. Gerard Entinck. Jan Wilbrenninck.
Erschenen Jan Smeeckinck agnoseert de schult van Egbert Kerckwijck van’t verdiende loon
voor ½ jaer soo voor 6. dall in’t jaer en dan noch toebaet geaccordert was, doet mits desen
stipulata manu aengeloven die halfscheijt van voornt. 6. dall als oock die halfscheijt van de
toebaete aenstaende Christmis onfeilbaer te betaelen met de costten daeromme aengewent,
bereeckent tott 4. gl. en 6. str. onder verbant als nae rechte ende peene van parate executie.
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919-0221
210 verso
Aelbert Warninck sall sijne declaratie van kosten over erholdene contumacie en daer op
gevolchde bancksuijveronge in acht oftt 10. daegen inleveren, mett versoeck dat als dan de
selve tegenparthije oftt deszelfs volmr. moge worden ten handen gestelt, en sall suo tempore
wanneer d’kosten van contumatie sijn refundiert, antwoort ten principaell afwachten, alles
met reserve van wijdere kosten.
Otto Sessinck geassistiert met sijn advocaet e.w.
Dr Schimmelpenninck volmr. van Henrick Huethorst inhæriert sijn protest van verleeden
gerichts dach, staet oock veerdich soo veel als hij gehouden is, enter oirsaecke dese actie met
nieuwe instantie is aengevangen daer voor te stellen cautie prolitis expensis judicio sisti et
non conveniendo alibi, waer toe mijtt voor desen onwillich sich heeftt getoont, wanneer maer
sulx a’parte adversa waere geeijscht, met den bedinch nochtans dat wanneer hij geen
personele burge mochte kunnen becomen, waer toe niettemin allen behoirlijcken vlijt sall
soecken aen te wenden, dat hij met juratoire cautie sall mogen volstaen.
Ex ado tegendeels reces voor soo veel het selve mach strecken tot deser zijts voordeell in
quantum pro aennemende,
211 recto
verblijftt bij sijn vorige reces en kan lijden dat super punctis submissis ingevolgh van’t
voorglte. inhæsijff reces erkent moge worden als rechten, des wegen prætia collatione
actorum afsendinge der acten versoeckende en persisterende als vooren.
Henrick op der Gunne cum suis inhæriert alle handelongen voor desen ten prothocolle
gebracht, speciael dat hij, noch den sijnigen noijt de sustineerde assignatie op Geurt
Tengbergen invoegen als wort voorgegeven hebben g’accepteert, dat oock glten. Tengbargen
deselve niet en agnoseert, daeromme hij impnt. cum consortibij gevoecht was der verweerder
als d’welcke de saecke ten principaelen is zoeckende te besprecken, concluderende voor als
noch tot betaelonge cum expensis.
Ex ado sonder sich in dese saecke eenichsints in te laeten nisi quate nij et inquantum,
inhærierde d’missiven van de heere Lantrentmr. Schimmelpenninck aen desen Gerichte
geexhibeert, en bat[.] nochmaels copie om met welglte. heere naerder te communiceren, in
allen gevalle soude tegendeell voor all schuldich wesen behoirlijcke cautie prolitis expensis te
præstieren, deswegen als mede wegens d’g’obtineerde contumacien bij’t vorige verblijvende
en bancksuijveronge voor all gesinnende.
919-0222
211 verso
Ex ado inhæriert ’t gegevene tott bancksuijveronge leest=leeden gerichtsdach is gehandelt,
sall sich ten naesten aengaende die burchtoch sich laten vinden als naer rechte behoirt.
Op den 18. 9br 1668.
Coram Jude Johan Planten.
Coernoten Derck Aelbers, Jan Wilbrenninck en Rijck Niuwenhoff.
Albert Warninck exhibiert tegen Trijene Cleuvers designatie van contumaciale kosten,
versoeckende dat die selve haeren burge Johan Wilbrenninck p copiam ad diminuendum
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moge worden ter handen gestelt, en sulckx in den tijtt lantr. oftte dat andersints op
d’ingekomene minute in contumaciam moge worden geprocediert tott taxatie.
Aernt Banninck approbierende en ten vollen ratificierende het gheene docter
Schimmelpenninck leest leeden gerichtsdach als oock doorgaens in saecken tegens Lues
Luecken is gehandelt, inhæriert voor als noch wegens iegendeels geprætendeerde cautie sijn
vorige verhandelde, als namentlijck dat hij naer allen aengewende vlijtt tott geen personele
burge kan geraecken, versoeckende wijders datt sijn inbedongen bewijs informa de acten
212 recto
moge worden bijgevoecht, uijt welcke no[.] ter constert, als uijtt de depositien van Jan
Averenck art. 2. et 3. dat Lucas Luijcken van een gekoftt vullen noch schuldich was 5. dall.
want off wel dese 5. dall. van genoemden deponent wegens het gekoftte peert van glte.
Luijcken aen compnt. souden worden betaelt, soo is doch geseijde peert hem Luijcken terstont
wederom terugge gebracht, en alsoo hij Luijcken het selve peert wederom heeft aengenomen
en beholden was Jan Haijckinck ongeholden die selve 5. dall. aen impnt. als doorghaens uijt
de depositie sub. tt. A. ad 3.am en uijt de depositie sub. B. ad 5.am, 6.am en speciael ad 7.am
art.am te sien te betaelen, soo dat hij compnt. desen Jan Haijckinck als doen wegens die
g’assignierde 5. dall. niet konde besprecken, maer was gevoecht sijnen originelen coper,
welcke noijt alhier te lande eerder heeft kunnen aentaelen, als nu bij arrest sijn penningen, soo
worden bevonden dat hier waeren uijtstaende, te detinieren versoeckende concludendo dat
d’gearresteerde sall worden gecondemniert d’gelibellierde 5. dall: te betaelen
919-0223
212 verso
cum expensis, dat dien volgens verclaert sall worden, dat gedaen is een goet arrest en
daerentegens een quaede oppositie, in vall van geen comparitie accusert contumaciam en
versoeckt proclama.
Proclamatij 1. 2. et 3. et non comparuit.
Evert op Niuwenhuijs, als mede interessent van Hendrick op der Gunne staet en affwacht van
Willem Karsten behoirlijcke handelonge, andersints ut juris in vall handelonge versoeckt
copie.
Willem Karsten exhibert reces in scriptis.
Dr Schimmelpenninck als volmr. van Henrick Tengbargen Rendtmr. op den Schuelenborgh
versoeckt eenmaell reele distractie idqe sedente judicio aen die gereede goederen van
Gosselick op Cleve ten fine om te mogen geraecken tott betaelonge van 181. gl. salvo calculo
cum expensis.
213 recto
Op den 2: 10br: 1668.
Coram Judice Johan Planten.
Coernoten Willem Egginck en Jan Wilbrenninck.
Aelbert Warninck afwacht van den volmr. oftte burge van Trijene Cleuvers in brengen van
diminutie, op dat hij moge geraecken tott refusie van kosten door iegendeels contumatie
veroirsarckt, volgens lantr: bij mancquement dat op die voor 14. daegen ingediende minute in
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contumatiam tott taxatie moge worden geprocedert, ten welcken fine begeerende dat bij
sittende Gerichte glte. minute met alle die vorige verhandelde recessen tott verificatie der
gedeclarierde posten naer collatie moge worden g’ablegert, oftte dat sunsten den Richter sich
mochte bemoeijen dese contumatiale kosten bij onparthijdighen te laten taxeren.
Dr Sluijsken in qte. als volmr.
919-0224
213 verso
van Trijene Cleuvers exhibiert debath loco diminitionis, met die g’annectierde overgegevene
copijelijcke designatie cum annexis documentis sub num. 1o et 2o en concludert gelijck daer
bij te sien.
Ex ado gelesen hebbende het ingecomene debath van den volmr. van Trijene Cleuvers in
plaetse van diminutie bevint datt aldaer wort gesustieert datt ter oirsaecke bij die clachte geen
gezegelt papier was g’apbliciert, hij alhier dese kosten vermeint te ontgaen, daer doch notoir
ex actis præcedentibij dat gerichtelijck is bedongen en versocht, ter oirsaecke geen verzegelt
papier voorhanden was, hett selfde voor gebeur mochte worden g’apbliciert, gelijck oock het
Gerichte noch kundich dat sulck gelegen papier alhier aen den Officier is gesocht, soo dat in
vall hier over eenige difficulteit bij iegendeell solde gesustineert worden, het selve bij den
burge Jan Wilbrenninck in primo termino
214 recto
wel soude sijn voorgebracht zijn geheel absurt en ongeriemt datn[..] ex illis quӕ palam fiunt
et omni fraudis suspitione carere dieunt soodaene sinistre voorgeven soude willen stabilieren,
sullen alle rechtsverstendige moeten oordeelen, datt offschoon bij die clachte geen gezegelt
papier waer bedongen, als nochtans jae, dat daer door in ’t minste dese contumaciale kosten
niet kunnen worden ontghaen, om datt met applicatie van zegels hiermede niet heeft de
minste gemeinschap, dan dat alleen de gecontumacierde oftte beclachde ex illo capite
gevolcht was bij vervolch van dese proceduire en sulckx ten principaell teding[..] tot rejextie,
ter oirsaecke van mancquement van dit zegell, hett welcke men van tegendeell t’sijner tijtt
geern sall afwachten en alsdan betonen quo fundamento die beclachde alhier in desen is
gefuecht, en dat sal worden bewesen, dat aengaende dit zegell bij de clachte de heeren van
den lande is genoch gedaen en dat het zegell tijtlijck genoch is
919-0225
214 verso
geapplicert, kunnende oock tegendeell van desen niet relevieren, sijne caele expractiseerde
van purge van lijffs noot, door dien leste prothocolle Jan Wilbrenninck als burge van die
beclaechde en alsoo interesseerde bij desen, welcke oock in primo termino behoorlijck hadde
gecompareert, al weder relatie ad prothocollum niet alleen int Dorp Zelhem is woonachtigh
maer oock all schultes zijnde van desen Gerichte, selfs tampore accusatœ contumaciœ is
present geweest, derhalven hij Jan Wilbrenninck alweder 2o termino hadde kunnen
comparieren, doende oock niet tott tegendeels expurgatie haer geallegierde kranckheijt, door
dien solde kunnen worden bewesen dat sij beclaechde ten tijde dese contumatie [in marge:
alhier is erholdens friss en well wesent, wordende het contrarie] niet bewesen met het
document sub. No 2o aldewijll de selve niet alleen van haer naest bestaende bloet verwanten
solde sijn geteickent, si credere fas sit, maer dat oock die selve is onbe-eedicht en daeromme,
om
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215 recto
dese beijde geallegeerde oiraecke verworpelijck, daeromme concludende inhæriende sijne bij
vorige reces conclusie tott taxatie addiert naer præmissive begeeren van attestatie des Richters,
off niet terstont naer exhibitie van clachte [in marge: het inbedongen zegel gente de clachte]
is g’appliceert, dar vervolchlijck deser sijts debath moge worden gerejectert en als vooren
bedongen in contumaciam de kosten mogen worden getaxert.
Ter instantie doe hier mede attesteren dat inconfimite van’t versoeck bij d’ingediende clachte
van Aelbert Warninck tegens Trijene Cleuvers het inbedongen zegell die glte clachte is eo
tempore g’applicert quod testos
getekend:
J Planten
1668
Ex ado versoeckt van iegendeell gedicteerde copie om daer tegens behoirlijcke tijt te dienen.
Ex ado datt in poinct van declaratie van kosten en diminutie deplano wort recht gedaen en dat
andersints den cleger off declarant
919-0226
215 verso
gevoecht was van iegendeels schrijftelijck debath cum annexis te versoecken copie maer dat
alleenich tott abbreviatio van saecken bij mondelinch reces in desen is geconcludeert sonder
wijder termijnen van rechten in desen te willen observieren en kan daerom geen copie alhier
toestaen, maer verblijftt bij sijn voriges, andersints almede dit poinct ad impartiales
submittierende.
Ex ado seijt datt naer lantr. gebruijckelijck niemant te kunnen verweijgert worden copie van
aenspraeck, antwoort, bericht en contra bericht, te meer alsoo aen sijde van een aenlegger
langhteemich is worden gedictiert, niet anders soeckende als die verweerdersche door
soodaene gelegenthe in haer recht te versteecken, verblijftt derhalven bij sijn vorige versoeck
oftte andersints affwacht daer over decretum judicij.
Ex ado dat men alhier versiert in puncto declarationis et diminutionis soo dat tegendeels
allegaten
216 recto
in desen int allergerinchtse geen plaets kunnen hebben daerom verblijftt bij sijn voriges.
Ex ado verblijftt van gelijcken bij sijn voriges.
Ex ado afwacht ten naesten hier over sententie.
Ex ado verwacht hier over decretum judicij.
Aernt Banninck inhæriert sijne erholdenen contumatie tegens Luesz Luecken verclaerende
datt hij medio juramento dandorum et respondendorum sijne voorg’allegeerde positie hebbe
ingedient, als oock hett geene tot purge van iegendeeels geaccusierde contumatie was
geallegiert, mede inhærierende accuseert de novo iegendeels contumaciam met versoeck van
proclama en dat vervolchlijck in contumaciam op deser zijts aenspraeck en daer bij gevoechde
documenten moge worden recht gedaen met express bedinch datt tegendeel in de kosten over
desers veroirsaeckt, moge worden gecondemneert.
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919-0227
Proclamatus 1. 2. et 3. et non comparuit.

216 verso

Doctor Sluijsken exhibiert specificatie van kosten solaris en verschott, verdient in saecken opt
versoeck van Evert toe Winckel als andere en sulckx om te hebben betaelonge een somma van
95. gl. twee strs. salvo calculo, voor welcke pennin. oftte het quota van dien Evert toe
Winckel is worden gecidiert met versoeck dat den selven soodaene somma oftte sijn quota
sall hebben te betaelen, sin secus, accusert des selfs contumatie met versoeck van proclama,
onder protest van costen.
Henrick op der Gunne en Jan Wassinck vernomen hebbende dat lestleden gerichtsdach geene
suffisiante handelonge was ingekomen, inhærieren haer voriges soo ten aensien van die
versochte cautie, welcke quo ad juratoriam sijn bereit te præsteren, door dien de selve naer
allen aengewenden vlijt geen personele cautie kunnen becomen, verclaeren met solemnelen
eede dat sij
217 recto
het aennemen van het vueren van het holt alleen op den naem van Willem Karsten hebben
gedaen, gelijck oock dat bij den selven absolute is belooft, dat hij dit voerloon hadde
aengenomen te betaelen, wordende dese impetrant oock selfs wegens het weggelt
besproocken als hier bij sub A. soo dat sij op niemant anders in desen hebben gesien als op
den originelen aenbestheder [doorhalingen] sijnde ongerijmt, dat dese impetrant van dit haer
soo suijr verdient loon souden worden gefrurstrert, weswegen alnoch verblijven bij haer
voorgenomene conclusie, met bedinch van kosten, versoeckende hier over decreet van desen
E. Gerichte, soo nochtans dat in vall d’ Richter sich in desen mochte willen beleren met
onparthijdigen, well expresselick alle advocaten binnen Zutphen in desen worden geexcusert,
met protest van kosten.
919-0228
Mr Willem Karsten Timmerman versoeckt wegens sijn heer principael copie.

217 verso

Ex ado dat men geenen principalen kent als alleenich desen compnt ten waere de selve konde
doceren d’suffisanti mandato.
Evert toe Winckel seijt op het gedicteerde van E heere Dr Sluijsken, dat hij tott betaelonge
van glte heere Dr sijn pretensie van solaris als anders niet meer geholden is als andere sijne
mede confrs, [in marge: versoeckt derhalven daertoe behoirlijcke tijt om sijn mede confrs.]
daer over te mogen sprecken en aenmaenonge doen tott betaelonge, wat hem compnt
aenbelancht, belooft sijn devoir neffens d’andere te doen naer behoiren.
Wilhelm van Zelst onverhopentlijck vernomen hebbende dat Jurrien Beecker het pacht saet
van den Aedinckhoeck, sonder dat hij was eijgenaer oftte pachter dan dat hij allenich nomine
uxoris volgens pachtcedulle van den 12. 8br 1666. hoe wel buijten
218 recto
haer prætensie opgericht, expur[ge] affectu hadde ingelaten, glten Beeckers vrouwen naem
was aengetrocken in rubric van de pachtcedulle, versoeckt dat die pachters als Steven
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Oortgijsen, Jan Wilbrenninck en Berndt Wonninck mogen worden gelastet compnts quota
van’t zaet van den Aedinchoeck te restitueren oftte sal sunsten genootsaeckt wesen te hove
daerover te doleren, cum expensum protestatione.
Op den 16. 10br. 1668.
Coram Jude Johan Planten.
Coernoten Luloff Rhijnvis ende Johan Wilbrenninck.
Erschenen Sens Sillevolt ende heeft geconstituert en volmachtigh gemaeckt, gelijck de selve
constitueerde en bevolmachtighde kracht deses d’Ed: Christiaen Stump, Lantsr: tott
Lichtenvoorde, om uijtt constituants naeme inder minne oftt bij forme van rechtens tott
Enckhuijsen oftte elders in te vorderen
919-0229
218 verso
allsoodanen achterstant als hij compnt aen Derrisken Eskens wede: van zll: Willem Garritsen
in sijn leven muller binnen Zelhem oftt deszelfs erfgl. alnoch ten achteren is ter somma van
70. gls. neffens daer op gelopene interresse en kosten, gelavende compnt: alles watt in desen
bij geconstitueerde soude mogen gedaen worden, voor goet vast en van weerde te houden als
oftt constituant selfs præsent zijnde, soude hebben kunnen oftte mogen doen, penningen te
ontfe. daer van te quiteren, mits daer van doende reeckeninge en reliqua met beloftte den
geconstitueerde schaedeloos te holden en soo desen aengaende eenige specialer volmacht
mochte van nooden sijn will constituant mits desen g’expresseert hebben cum potestate
substetiendi. S.A.
Erschenen Jan Smeeckinck secht aen Ott Sessinck verkoftt te hebben een seecker stuck
roggen geseij te weeten die 2/3 hem compnt. toecomende om het selvige tegens aenstaende
roggen oost in Ao. 1669. het selvige vrij en onbespiert te mogen afftrecken en sulckx voor een
somma van penn:
219 recto
ad acht en veertigh Car: gl. soo hij Jan Smeeckinck bij accoort aen Lulof Rhijnvis van
winckelwaeren schuldich is en hij Otto Sessinck bij desen stipulata manu aenneemt die selve
48. gl. tegens aenstaende St Martini 1669. als sijn eijgen proper schult aen glte Rhijnvis
onfeilbaer te willen betaelen. Blijft niettemin Otto Sessinck voorbeholden in vall hij met die
voorglte 2/3 rogge niet toekonde komen oftt die 48. gl. meerglte daer uijtt maecken, sall Jan
Smeeckinck moeten suppleren datt daeraen mochte deficieren onder verbant als naer rechte.
Erschijnt Otto Sessinck, kunnende noch willende gheenige wijdere handelonge, het sij mont
oftte schrijftelijck insaecken van Hendrick Huethorst in’t alderminste toelaten, alsoo den
selven op deser zijts inhæsiff reces al voor eenigen tijtt montlijck geconcludeert heeft, en
contendeert oversulcx bij alldien ex ado ijetwas verner daer tegens mochte voorgenomen
worden, tott rejectie en niet aenneminge van het
919-0230
219 verso
selvige, verblijvende firmissime bij sijn voriges, sonder daer van te gedencken aff te wijcken
en stellende het selvige tott decisie van onparhijdige rechtsgeleerden, met nochmaelich
versoeck, dat tott sulcken eijnde en ten fine als meermaels versocht is, een dach tott collatie
der acten aengestelt moge worden, sinsecq will compnt van opentholt en kosten als mede
denullitatie denegata justitia geprotesteert hebben, salvis.
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Ex ado Dr Schimmelpenninck volmr. van Huethorst inhæriert gelijckfals het gheene ten
opsicht van versochte cautie voor desen is ten prothocoll gebracht, sullende ten naesten daer
doen, hoedanigh Otto Sessinck als burge voor sijn suster Mechtelt is gefundeert.
Ex ado blijft bij sijn vorige sonder sich in desen wijders in te laten.
Aernt Banninck inhæriert doorgaens sijn erholden contumacie tegens Lues Luecken en
nemende door dese contumacie pro confesso, dat deser zijts g’accuseerde contumatie tegens
recht was g’obtineeert en
220 recto
ten deser zijde genoechsaem gepurgeert, contendeert als nu tott absoluit versteck van wijder
in brengen des g’arrestierdens, begeerende dat contumaciam bij den Gerichte met assumptie
van onparthijdige rechtsgeleerden moge worden rechtgedaen alst behoirt met protest van
kosten.
Erschijnt Mr Willem Karsten Timmerman en overgeeft innaeme van sijn heere principaell
d’heere Jacob Schimmelpenninck van der Oije tot Holthuijsen recessum in scriptis loco oralis,
versoeckende en doende nomine sni domini intervenientis als daer bij, maeckende wel
expressen eijsch van kosten met versoeck dat het zegell van 6. str. binnen behoirlijcken tijt
moge worden geannectert.
Ex ado petit copiam salvis quibuscunqe.
Ex ado versoeckt in brengen van behoirlijcke qualificatie sinsecq, accusert contumatiam met
versoeck van proclama, bij comparitie versoeckt op huijden intermino cautie prolitium
expensis.
919-0231
220 verso
Ex ado secht daer partijen sijn præsent dat daer geen volmr: van noden is, voor die rest blijft
bij sijn voriges, andersints contendeert bij sijn voriges, andersints contendeert volgens
quartierlijcke resolutie van dit reces in scriptis, als zijnde bij geen gepromovierden
rechtsgeleerden onderteijckent en protestert expresselick van deses dages kosten.
Ex ado verblijft bij sijn voorgaende versoeck van cautie onder expressen eijsch van kosten.
Ex ado gelijckfals tot rejectie van ’t ingebrachte reces in scriptis.
Doctor Sluijsken als volmr: van Trijne Cleuvers versoeckt nochmaels decreet van desen E.
Gerichte over het poinct van antwoort Aelbert Besselinck wegens het gereresseerde lestleden
gerichtsdach gesonden, om te mogen hebben copie sonder int minste daer van te wijcken en
soo ijetwas mochte buijten sijn kennisse sijn gepasseert, is ten hoochsten daer over
protestierende.
Ex ado versoeckt gelijckfals inbrengen van taxatoire sententie, en dat speciael op deses dages
kosten mach worden gelettet als wordende onnodich veroirsaecktt.
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221 recto
Op den 27: Januarij 1669
Coram Jude Johan Planten
Coernoten Henrick Ketjen en Johan Wilbrenninck.
Erschijnt Willem Karsten noe suif domini intervinientis, en secht kortelijck tegens die
dictamina aen zijden van ter Gunne cusuis op den 16. xbr. 1668. alhier impertinentelijck ten
prothocolle gebracht, aengaende de subscriptie van den Advocaet, dat het reces sijnersijts
doenmaels overgegeven bij den heere Doctor Wilhelm van Holte eijgenhandich geschreven is,
weshalven dan cum paria sint scribere vel subscribere, het bedinch ter contrarie gedaen,
notoirlijck komt te cesseren, behalven dat oock het selvige gheene schrijftuere dan alleen een
bloot reces geweest is, dat mede ex ado daer van genoechsaem affgeweecken is, en sunsten
deswegen gheene nullitert gecommittert is om averst alle cavillatien voort te komen en desen
Ed: Gerichte te vertonen datt soodanen reces met die eijgenhant van den voornoe: inheimsen
rechtsgeleerde geteijckent is, heeft den selven ten
919-0232
221 verso
overvloet dit tegenwoordige geteijckent, daer uijtt het voorglte. attenta comparatione
characterum genoechsaem aff te nemen is, voor de rest aengaende d’contumatie het poinct
van cautie en andersints verblijft compnt bij sijn voriges, met expressen bedinch dat die acten
niet anders als naer voorgaende behoirlijcke collatie in præsentie van deser zijts bedienden en
nominatie van een onparthijdigen ordeldrager sullen mogen afgesonden worden, sin secus de
nullitate et denegata justitia quam solemnissime protesterende, allet met iterativen eijsch van
kosten.
salvis
onderstont Wilhelm van Holte Dr m
legerstont.
Het wort versocht dat dit reces ten prothocolle moge geregistriert worden met verclaeringe
van het Gerichte off dit en het vorige reces van den 16. 10br. 1668. niet deselve hant sij. S.
’t Gerichte g’examineert hebbende dit voorne: ingediende reces
222 recto
met het van den 16. 10br. 1668. ingekomen gestaet dat het een en desel[ve] hant zij.
Quod testos
ondertekening: J. Planten
Erschijntt Lucas Enserinck als borge van Lues Lucas te kennen gevende, hoe dat hij met
bevreemdinghe in ervaeringe gekomen is, datt Aernt Banninck achterbacx eenige
vermeijntlijcke contumatie tegens hem compnt qualitate prædicta soude geaccusert hebben,
daer nochtans ter contrarien hij compnt. all voor lange tegens den voorschreven Banninck
behoirlijcke landtrechtlijcke contumatie en proclama g’obtineert heeftt, uijtt wijesens den
prothocolle quo relatio, waer door alsoo met notoire landtrechten tegenparthije schuldich
waere geweest te refundieren alle die onkosten eer en bevoorens de selve mochte gehooirt
oftte tott een nieuwe handelonge g’admittiert worden, soo protesteert compnt van soodaene
nulle en invalide versoeck oftte accusatie van contumatie en contendeert ter contrarien well
expresselick tott die voorss: refusie van kosten door iegendeels eijgens
919-0233
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contumatie van te voren veroirsaeckt en super noe puncto noch wijders te veroirsaecken,
kunnende lijden dat bij verweijgeronge van dien hier over bij onparthijdige rechtsgeleerden
erkent moge worden, edoch niet heimlijcker wijese, neen maer naer voorgaende behoirlijcke
collatie van acten en nominatie van een onparthijdigh oirdeeldrager, sin secus d’apertissima
nullitate et denegata justitia protestando p voor d’reste persistierende bij sijn voriges s.
Comparert Henrick Ketjen, seijt hoe dat hij in anno 1666. hebbe gelevert in’t erffhuijs van zl.
Metjen Helmans oftte die afgestorvene vrouwe van Jan Schooltinck, soo aen lijck laecken,
rouw kleeren als anders, ter somma van 84 gl. salvo calculo, waer voor compnt.
tegenwoordigh heeft doen citieren de naegelatene soon van zl. Metjen als van sijn moeder
gent. Lucas Enserinck als d’eenichste van dien erffhuijse noch overigh, versoeckt daer van
betaelonge.
Ex ado versoeckt copie sonder sich in desen verner in te laten als hij nae recht geholden.
Alsoo tusschen Aernt Banninck
223 recto
en Luesz Lucas wegens seecker peert questie geresen en alhier aen desen Gerichte
rechthenchgig gemaeckt en bij vervolch soo verre bedisputeert was dat parthijen hadden
gecontendeert de saecke in exceptivis te willen laten affgaen, soo ist dat door tusschen
spraecke van vreed’lievende luijden parthijen sich onderlinge hebben gecompromittiert
gelijck sij doen bij desen aen d’heere Balthasar van Haegen schepen binnen Doetinchem,
d’heere pastoir Ombgrove en d’Richter in loco Johan Planten en hebben glte.
compromissarien nae dat sij d’saecke secundum aqum et bonum hadden overwogen, verstaen,
dat die gedaechde Lues Lucas mits den eischer telle quelle bewijs van sijne schult hadde
ingebracht, edoch bij den verweerder soo bij præsentatie van rede als oock met bij brengen
van naedere contschappen te straffen belooftt, aen Aernt Banninck sall betaelen eens voor alle
drije dall. 30. str. t’stuck. Waermede parthijen haere saecke ten beijden zijden sal zijn
opgeheven, referrierende nochtans Lues Lucas sijn restant soo hij aen de persoonen waerop
hij Aernt Banninck hadde geassigniert, om dat te sijner tijtt naer sijn believen te eischen: de
kosten hier over gevallen consensierende: Aldus gepronuntiert in den Gerichte den
27. Januarij 1669.
ondertekening: J. Planten.
919-0234

223 verso
Op den 10. Februarij 1669.
Coram Jude Johan Planten.
Coernoten Aelbert Davidts en Johan Wilbrenninck.
Erschenen Evert de knecht op Hummelinck, versoeckt van tgheene tegens hem wort
overgegeven oftt’ ten prothocolle gedictert copije en tijtt als hem naer landtrechte toekomt.
Frerick en Jan Camperman versoecken van het gheene tegens haer mochte worden
overgegeven, alle exceptien voorbeholdende, copije.
Aelbert Warninck versoeckt in saecken tegens Trijene Cleuvers oftte des selfs burge Jan
Wilbrinck openinge ende pronuntiatie van taxatoire sententie, in vall dat tegenbediende
d’heere Dr Sluijsken swaericheit mochte maecken dese pronuntiatie toe te staen, affwacht
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wederom daervan advijs van onparthijdige rechtsgeleerden, onder express bedinch nochtans
van dese dachs kosten.
Erschenen Berent ten Oever en Joannes Bruenes voor sich selven als mede
224 recto
conjuncta persona van sijn moeder exhibierende eisch en aenspraeck tegens Evert
tegenwoordich knecht op Hummelinck en Jan en Frerick Hueghen, concluderende als daer bij
alleenlick versoeckende triduum vel quatriduum ad mundandum, om alsdan d’selve admanus
judicis te leveren, afwachtende des gedaechdens comparitie sin ming. Sl.
Ex ado Doctor Sluijsken als bediende van Trijene Cleuvers staet en affwacht all noch
decretum van versochte copie bij Aelbert Besselinck sijn bediende gerecesseerde
contradebath, als exactis præcedentibij te sijn, sonder sich ten reguarde van taxatoire sententie
in te laeten en soo dien aengaende ijtwas buijten kennisse van voorn. Doctor Sluijsken oftte
desselfs principaelinne mochte gedaen wesen oftte affgesonden sijn is ten hoochsten daer over
dolerende en protesterende, met express bedinch van alle nodelose kosten.
Ex ado versoeckt gelijkfals openinge van decreet t’sij soodaenich als het moge wesen.
Ex ado verblijftt bij sijn vorige gerecesseerde sonder in’t minste oftte geringhste daer van te
desistieren, mett voorgaende protest.
919-0235
224 verso
Henrick Ketjen kerckmr. inheeriert sijne aenspraeck tegens Lucas Enserinck en daer op
versochte copije, staatt en affwacht behoirlijcke handelonge en bij handelonge petit copiam en
bij ontstentenisse van dien, accusert contumacie met versoeck van proclama.
Lucas Enserinck neemt aen de schultvorderonch van geleverde waere van die kerckmr. Ketjen,
voorbeholtlijck datt compnt. over seecker, bij Rijckelt Schooltinck affgehaelt, cleedt eerst
moge spreecken d’wed: van zl. Jan Schooltinck alsoo compnt. sustineert tott betaelonge van
glte. cleedt ongeholden oock daer van ten naesten sall kunnen dienen van bericht naer
behoiren.
Op den 19. februarij 1669.
Coramme Johan Planten, Richter.
Coernoten Henrick Ratstaeck en Derck Costher.
Erschenen Bernt Aelderinck en dede op huijden in judicio aen handen van Garret Aelderinck
ontfangen een somma van Een hondert en vijff en twintigh Carl: gl. ad 20 str. t’stuck,
225 recto
voor welcke bij Garret Aelderinck opgenomene pennin: te weten den jaerlicksen interesse van
dien hij Bernt Aelderinck op huijden, dat is van stonden aen in’t gebruijck sall nemen en
beholden voor den voornen: jaerlicksen interesse seecker stuck lants te weten comparanten
Garret Aelderincks aenpart van het stuck tusschen in het landt van’t Goet toe Borcken en
oock ter zijden van Henrick Aelderincks lant in Zelhem buerschap Winckels hoeck gelegen,
ongeveer groot 11 schepelsaet voor compnts gedeelte mits dat hij Garret Aelderinck jaerlicx
aen gelt uijtkere 8. str. desz sall den glte Bernt Aelderinck de jaerlijcxsche verpondinge alleen
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draegen en in vall dat iemant van beijden hett niet langer gelegen quaem sijn gelt oftte sijn
lant te missen, sall het een iegelijck die het eerst believen mach, vrijstaen die loskundinge een
vierendeel jaers van te vooren, en dan d’restitutie naer behoiren geholden zijn te doen, edoch
sall den gebruijcker Bernt Aelderinck in gheenen deele in sijn als dan noch hebbende
mestrecht gefrustrert oftt vernaedeelt worden, maer het selvige uijtbouwen
919-0236
225 verso
mogen als’t naer constueme locael gebruickelijcken, en ten einde dit van compnt. ingegaene
contract te beter effect sorteren, en ten beijden zijden naer gekomen moge worden,
naervolgens die conditien voorbeschreven, hebben comparanten de rato g’caviert voor haere
respective huijsvrouwen haere personen en goederen desen en allen anderen Gerichten
gesubmittiert sonder exceptie arch oftte listen.
Op den 24. februarij 1669.
Coram Jude Johan Planten.
Coernoten Johan Luijckinck en Johan Wilbrenninck.
Erschenen Johannes Bruenes q.q. afwachtende van Evert knecht op Hummelinck en van Jan
met Frerick Hueghen handelonge, sin secq accusert deszelfs contumaciam met versoeck van
proclama, in cas van comparitie oftte oppositie versoeckt suffisiante cautie bij judicio sisti et
judicatum solvi, gelijck compnt. oock soo naer rechte geholden is præsenterende.
226 recto
Ex ado secht Evert knecht op Hemmelinck en Jan en Frerick Hueghen dat naer landtr. een
verwr: competi[ert] den tijtt van 14. daegen om sijn nootdruft tegens den aenlegger in te
brengen en datt nu teste prothocollo iegendeels eisch en aenspraeck eerst realiter is g’exhibiert
op den 13. februarij 1669, daeromme dan vooreerst expresselijck protesteren van deses
daeghens kosten daer op en over van den Gerichte oftte onparthijdige rechtsgeleerden recht
zijn verwachtende, dienende wijders sonder nochtans in ’t Gerichte van voorige protest te
refilieren, dat Evert voorn: voor sijn vaders versterff wasz uijtgesett een somma van 50. dall:
en sulcx all voor den tijtt van 15. ad 16. jaeren [alle] gerichtelijck gelijck bij gerichtelijcke
acten, indien deselve noch mochten voorhanden zijn, off sunsten met contschappen soude
kunnen daergedaen en bewesen worden, seggende mede Jan en Frerick Hueghen, dat sij
gedaechden nu voor ongeveer twee jaeren geleeden van den bouwman hadde gekoftt het
zaetgewas soo tegenwoordich bij haer is worden gehaelt, sonder dat haer bewust was oftt
iegendeels bouwman van het Erve en Goet Jaeltinck geltpacht oftte sunsten de garve moste
uijttkeeren oftte betaelen, versoeckende dat van
919-0237
226 verso
bouman selfs in den Gerichte moge worden afgehoort off niet dese pennin: soo hij voor dit
voorsn: saet heeft ontfe: tott verlichtinghe van die schulden van meerglte Goet aen dessen
eijscher qq heeft betaelt, kunnende daeromme, dewijll de gedaechde sijn bona fidei
possesores, soodaene conclusie als bij eisch tegens haer int Gerichte niet worden genomen,
dewijll deselve van eenich arrest oftte diergelijcke noijt wete gedaen is, en dat haer niet
anders is bewust, als dat sij het gheene haer naer goddelijcke en civile rechten toequam, tam
quam proprietarij hebben genoten, in allen gevalle præmissivelijcken recht versoeckende over
dese præmatuire extorsie van antwoort en die kosten van desen dach veroirsaeckt.
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Ex ado verblijftt bij sijn versochte cautie soo hier compnt op versoeck van tegenparthije naer
landtr: sedente judicio sall stellen en sulcx voorgegaen zijnde versoeckt sub salvis copije.
Ex ado versoeckt voor als noch decreet over deses daeges gecausierde kosten en dattet
versoeck van cautie is te præmatuir, en tegens rechte strijdiigh, dewijll een aenlegger voor
eerst prolitium expensis judicio
227 recto
sisti et non conveniendo alibi is geholden te cavieren voor en alleer hij een verwaerder daer
toe moge constringieren uti videres niet alleen bij lantr. tit. 5. maer over in L. 12. favorabiæs.
ff. de reg. jura voor als noch decreet oftt advijs van onparthijdige rechtsgeleerden
affwachtende.
Aldeweijll eenigh different ontstaen en geresen wasz tusschen Bernt ten Oever en de wede
van zl: Burgemr. Bruenes tegens Jan en Frerick Hueghen wegens seecker zaetgewasz van’t
Goet Jaeltinck affgehaelt soo is ’tselvige gecompromittiert aen ’t Gerichte, ’t welck voor recht
wijst dat voorn: gedaechdens sullen hebben te restitueeren het voorss: zaetgewas soo het selve
[bij] gedaechdens is opgehaelt met compensatie van kosten.
Aelbert Besselinck versoeckt onder protest en voorbeholdtt van leestleeden gerichtsdach
gedaene kosten nochmaels in saecken tegens Trijene Cleuvers oftte desselfs burge Johan
Wilbrenninck openinge en pronuntiatie van ’t decreet oftt sententie.
Ex ado volmr. van Trijene Cleuvers persisteert bij sijn vorighaende versoeck en protest
lestleeden gerichtsdach gedaen sonder int mintste oftte gerinchste sich wijders in te laten met
expresse protest van alle nodelose kosten.
919-0238
227 verso
Ex ado persistiert bij sijn voriges, sullend andersints ande macht van een verweerder sijn
hondert en meer jaeren pronuntiatie van een wettelijcke sententie op te holden, en in vall bij
den Gerichte wijers met pronuntiatie moste worden getreiniert, sall d’geinjurierde oftte
declarant genootsaeckt zijn sich te hove over verweijgerongh van justitie te beclaegen,
derhalven als vooren.
Ex ado persistert bij sijn voriges.
’t Gerichte verstaet, alsoo sich selvige bij onparthijdige heeft beleert, en daer over decreet oftt
sententie van onparthijdige voorhanden is, dattet selvige op perijckel van parthijen sall
geopent en uijttgesproocken worden.
De volmachtiger Dr Sluijsken versoeckt copie van de gepronuntieerde sententie met d’
redenen sonder in’t minste te refilieren van’t voorgaende protest.
Henrick op der Gunne cum consortibij inhæriert sijn vorige product insaecken tegens Willem
Karsten speciael t’geene tott vernoot sinninge van’t vermeinte contumacie is ingebracht
dictierende dat behalven het genige tott voldoeninge van de versochte cautie is gesecht
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228 recto
als namentlijck dat sij geen personele burge onder desen richterambte Zelhem konden
bekomen, waeren geerft en gegoedet in der richterambte van Deutinchem, sorterende beijde
dese richterambten onder anderen onder eenen Over Richter, naementlijck den heeren
Landtdroste, en dat sij in genoemden richterambte van Deutinchem sijn geerft en gegoedet
welke haere goederen als oock personen sij bij desen prolitis expensis [per] sijn verbindende,
sustineren in allen gevalle met dese burchstellonge te kunnen volstaen, en inhærieren alsoo
haere conclusie bij aenspraeck speciaell mede bij desen repetierende dat quo ad causa
principalem sij noijt op eenen anderen int aenbesteden van dit voerloon hebben gesien, als op
dese gedaechde, kunnende lijden dat hier over bij den Gerichte oftte onparthijdigen
rechtsgeleerden worden erkent tott sulcken fine versoeckende afschrijftt en abligatie van acten
en dat aenstaenden gerichtsdach ten sulcken einde dach van collatie moge worden aengestelt.
Ex ado Willem Karsten versoeckt gelijckfals dat aenstaenden gerichtdach met collatie en
abligatie van acten moge voortgevaeren worden.
919-0239
228 verso
Lucas Enserinck seijt aen Henrick Schooltinck uijtt kracht van obligatie ten achteren te wesen
een somma van Een hondert dall. waer op betaelt sijn 25. gl. welcke pennin. all op lestleeden
St Marten in anno 1668 souden sijn betaelt geweest, en all noch daer van blijftt in gebreecke,
versoeckt derhalven aen desen E: Gerichte dat die gedaechde moge worden gecondemniert
binnen een maent tijtt à dato deses den requirant te betaelen de resterende penn. soo de
gedaechde van die voorss. somma noch ten achteren en schuldigh is, en sulcx onder pœne van
peindonge en parate executie onder protest van kosten.
Henrick Schooltinck erkennende die gelilibellerde somma van pennin. neemt aen tegens
aenstaende Paesschen 1669. die selve onfeilbaerlijcken te voldoen cum intere[ss]e die mora
oock onder pœne van peindonge ende parate executie.
Die heere pastoir Is: Umbgroeve seijt dat op huijden wegens verstreckte pennin: van den
Armen aen Garret Wissinck ofte deszelfs voorsaet, glte Garret wegens achterstendighe rente,
om daer van
229 recto
te mogen wesen betaelt volgens relatie des gerichts drs was gebaedet, versoeckt derhalven bij
geen comparitie proclama, onder protest van kosten.
Proclamatij 1. 2. et 3. et non comparuit.
Erschenen Jasper Claepsinck heeft met hantastinge aengenomen en verburget sijn persoon en
goederen gesubmittiert litium expensis et judicatu solvi voor Henrick Huethorst tegens
Mechtelt Sessincks.
Op den 10. Martij 1669.
Coram Judice Johan Planten.
Coernoten Johan Wentinck en Johan Wilbrenninck.
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Dr Sluijsken in qlte. als volmr: van Trijene Cleuvers exhibiert diminuatie op tegenbediendes
declaratie van kosten, ingevolgh sententie van den 24. febrij: 1669. met versoeck dat d’selve
door een onparthijdich oirdeldrager impartiales moge worden afgesonden.
Ex ado versoeckt gelijckfals en dat sulcx sedente judicio mach geschieden.
919-0240
229 verso
Aelbert Warninck exhibiert naerder designatie van kosten tegens Trijene Busch weduwe van
wijl: Henrick Cleuver ingevolgh decreet van den 24. februarij 1669. haer weduwe te laeste
gecomen, mits dat in den tijtt van 3. daegen admanij judicis sall worden ingelevert,
versoeckende dat als dan deselve ad diminuendum haer succumbante oftte deszelfs burge
moge worden ten handen gestelt, om in den tijtt lantr. onder pœne als behoirt te diminueren,
daer in bedingende het daer over ergaene decreett.
Henrick Ketjen versoeckt in gevolch gerichtelijcke beloftenisse van aengenomene schult van
Lucas Enserinck dedato den 10 febuij 1669. ter somma van 84. gl. aenpeindonge van deszelfs
gereede goederen, edoch in vall bij den selven kan worden bijgebracht suffisiante reedenen
waeromme hij tott het rouwkleet, bij Rijckelt Schooltinck affgehaelt en bij Jan Schooltinck zll.
genoten, als man van sijn overledene huijsvrouw Metjen Enserinks, sall daer in ondernemen
als naer rechte behoirt, montierende sich dit rouwcleet ter somma van 29. gl. 2. str. met
versoeck van insinuatie deses, onder protest van kosten.
230 recto
Lambert Aelbers volmr: van die weduwe Zelhorst heeft lange verwacht dat ingevolgh
iterative gedaene promissen van die erffgen. van zll. Jan Egginck solde sijn ordre gestelt tott
deses comparants principalinnen voldoeninghe, maer alsoo in deser voegen niet siet tott einde
te geraecken, soo versoeckt ten naesten formele citatie op die weduwe van zl. Henrick Coops
dat hij eenmaell ten effect van de beloften moge komen onder bedinch van kosten.
Erscheenen Reint Hoeninck en bekande uijtt cracht van obligatie van den 1. Julij 1666.
opgenoomen te hebben de somma van vijftigh Caroli gl. en indato noch vijftigh gl. te samen
Een hondert gl. en sulcx van die weduwe en erfgenamen van zl. Engelbert Muller, gelaevende
de selve Een hondert gl. te verbant gelden met 6. ten hondert jaerlijcx tott de aflosse toe,
stellende tott een waer en seecker onderpant seecker stuck bouwlants het Weenlandt genaemt,
bij Roesinck hecke in Zelhem gelegen, met eene zijde langhs de wegh, met d’ander sijde op
Connincks korte voeren, met het eene einde op Roesinck wegh, met het ander einde op die
wegh naer Aegelinck schietende, sijnde vrij allodiaell en onbeswaert, om bij
onverhopentlijcken vall daer aen kost ende
919-0241
230 verso
schaedeloos te mogen verhaelen, daer neffens sijn persoon en gereede goederen verbindende
onder submissie desen en allen anderen Gerichten, en off het geviell dat den eenen den
anderen niet langer gelegen quam dese penningen langer te laten staen oftte te holden, sall het
ieder een vrij staen de loskundige ½ jaer van te vooren te doen en dan oock geholden wesen
de pennin. te restitueren onder verbant als vooren.
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Op den 24. Martij. 1669.
Coram Jude Johan Planten
Coernoten den Ed: Georgh Scharff Schultus en Johan Wilbrenninck.
Henrick Ketjen inhæriert sijne laestleeden gerichtsdach gedaene aenpeindonge aen d’gereede
goederen van Lucas Enserinck, versoeckt volgens lantr: aenhaeringe aen deszelfs gereede
goederen met insinuatie, als oock gerichtelijcke aenstemminge van een dach van ophaelonge
van panden en distractie van die selve.
Aelbert Warninck affwacht van Trijene Cleuvers oftte deszelfs burge inbrengen van diminutie
231 recto
op sijn jonchs ingediende designatie van kosten, begerende dat die selve met die voorige
declaratie en daer op ingecomene diminutie gelijckelijcken adtaxandum moge worden
g’ablegiert.
Doctor Sluijsken volmr. van Trijene Cleuvers exhibiertt sijne diminutie tegens Aelbert
Warninck, met versoeck dat die voorgaende declaratie simulacsemel moge worden
affgesonden en dat daerinne een onparthijdich oirdeeldrager moge worden genominiert.
Ex ado bemerckende dat den diminuant alweder cavilliert dat d’ingediende declaratie met
geen zegell solde sijn omslagen, soo ist doch datt die selve is een appendix der voriger
declaratie, immers procedierende ex uno et eodem capite, edoch om met sulcke cavillen sich
niet op te holden, soo versoeckt men datt dese declaratie als sijnde copije van’t origineell
sedente judicio met een zegell moge worden omslagen.
Ex ado seijt dat die overgeleijde declaratie hadde behoiren kunnen behoirlijcken tijtt versien
te worden met het zegell volgens deser Graefschaps placaet en dat over sulcx het versoeck
met t’omslach van ’t zegell te laten tijtt wort versocht persistert alsoo bij sijn voriges.
919-242
231 verso
Ex ado verblijftt bij sijn voriges dat naementlijck dese beijde declaratien procedieren vanwege
die selve quæstie, dat oock dese is copie der originele declaratie dat deser zijts Advocaet bij
’t oversenden aen sijn principaell hadde versocht dat mocht worden bestelt datt die declaratie
met het zegell mochte worden gemuniert, en datt doemaels geen zegels waeren te becomen,
als in vall van noott naer rechte solde kunnen verifieren, dat daeromme d’insicht van
d’ordonnantie en ten fine waeromme die selve is geemaniert, wort genoech gedaen, mits dat
men niet en soeckt eenichsints het lant en’tgemeene best te fraudieren, mits alnoch
applicierende oftte in allen gevalle betaelende het recht van sesz stuijver soo men tott dien
fine alhier prosigillo is betaelende, daeromme dan jegendeell geen interesse in desen
kunnende prætendieren geheel calumnieus is sich met dese futiliteijten te behelpen en solde in
allen gevalle op dese nulliteit niet mogen worden gelettet voor en alleer ter Caemer van haer
Ed: Mog: ingevolch de ordonnantie omtrent in fine daer over, als sullende sijn een saeck van
grooten gevolge, waer explicatie gegeven en persitert over sulcx bij sijn voriges.
232 recto
Ex ado dat dese laeste ingecomene declaratie is geschiet niet op een en die selve tijtt maer den
anderen gerichtsdach daernaer niet kunnende oversulcx relevieren den declarant dat den
selven soude versoecken een zegell daeromme te doen en daernaer tegens ordonnantie te
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versoecken applicatie van hett zegell neffens die præsentatie van betaelonge der pennin:
daervoor, maer dat den selven ter behoirlijcker tijtt te weten binnen den tijtt van 8. daegen het
selvige daeromme hadde behoiren te staen, niet doende almede tott relevatie van de versochte
explicatie, andersints d’ordonnantie van tijtt tot tijtt soude moeten worden verandert en naer
appetijt van alle parthijen haer Ed: Mog: moeten veerdich staen, persistiert over sulcx bij sijn
gerecesseerde.
Ex ado alsoo tegendeell niet anders soeckt als tott groote kosten van parthijen van een proces
meer te maecken soo versoeckt men datt in vall d’aenkomende heeren taxanten eenigen
scruepell mochten maecken over dit gerecessierde, datt alleen op d’eerste ingecomene
declaratie mogen bij forme van taxatie recht doen, sullende ten naesten tegendeell
schrijftelijck soodanigh weten te bejegenen dat d’selve sall verneemen
919-0243
232 verso
hoe ongefundiert sij alhier sijn parthije op kosten soeckt te drijeven, tott dien einde affschriftt
en copije versoeckende, begeerende dat niettemin den heer Richter moge attesteren, off sijn E:
is versien met een zegell van 6. stuijver præsenteerende niettemin ten profijte van’t gemeene
beste, d’jura van’t zegell te voldoen, sijnde sonsten oock considerabell, dat een huijsman niet
alleen ignorantia facti, maer oock ignorantia juris excuseert, uti gloss. ad. tott tit ff. d’juris et
facti ignorantia, in allen gevalle persistierende bij sijn versoeck van copie ten fine als in dit
laeste reces is versocht.
Ex ado vernemende dat tegenbediende niet anders soeckt dat d’saecke wederom op d’lange
baene mochte worden gebracht daer nochtans het versoeck van tegenparthije niet anders is
geweest dan datt beijde die declaratien simul acsemel mochten worden ad impartiales
afgesonden, kunnende oversulcx niet toestaen eenige copie van diminutie alsoo daerdoor
theenen mael is geconcludert in het versoeck van copie afgesneden, kunnende almede niet
excuseren datt d.’s. Richter attestatie soude geven van met verzegelt papier
233 recto
niet voorsien te sijn, maer dat voorn. s. Richter binnen de tijtt van 8. daegen naer inbrenginge
van de declaratie is versocht geworden om soodanich zegell van 6. str. tott d’voornoemde
declaratie te appliceren, niet doende dat den huijsman d’ignorantia sich wilde excuseren, te
meer bij den Advocaett allreede hem sulcx was aengesonnen, verblijvende derhalven bij sijn
vorige gerecessierde, sonder int minste daervan te desistieren.
Ex ado persistiert seggende dat hij niet versoeckt copije van de diminutie maer alleen van’t
gerecesseerde, niet te min verblijvende bij ’t versoeck van attestatie des s. Richters.
Ex ado persistiert bij sijn voriges sonder int minste oftt gerichste daervan aff te wijcken.
Ten versoecke van den aenlegger off d’Richter versegelt paier van 6. str. mochte bij der hant
hebben oftte niet, doet daer op attesteren en verclaeren datt hij 1 blatt van 6 str. aen den
verweerder hebbe uijtgelancht en geen meer hebbe voorhanden, maer wel van 3. str. en
attestiert wijeders dat heden voor’t zegell van aenlegger is betaelt 7. str.
Henrick op der Gunne cum suis staet en affwacht Willem Karsten Timmerman
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919-0244
233 verso
comparitie ten fine d’acten mogen worden gecollationeert en ad’ impartiales g’ablegeert bij
mancquement accusert deszelfs contumacie en protestert van die heden daechs costen.
Doctor Schimmelpenninck volmr: van Henrick Huethorst, verneemende datt Otto Sessinck qq.
sich doorgaens en bij sijn inhæsijff reces beroept op’t accoort soo voor desen tusschen
parthijen is opgericht, en siende datt hij hijer door d’aencomende heeren advisanten soeckt te
misleijden als oftt het selve was opus pfectum en gebracht in soodanigen staet dat compnts
principaele daer mede ten vollen solde sijn vergenoecht, versoeckt datt tegendeell
praemissivelijck en voor all, in vall van verweijgeronge van vrijwillige editie des gemelten
accoorts, daer toe bij sententie moge worden geholden, dewijll man aen deser zijden geen
weercleedt uijtt beter vertrouwen van tegendeell als men nu bevint sich heeft beholden,
doordien ditt selve is instrumentum commune en alsoo tott die editie geholden toto tit. ff. de
edendo, op datt daeruijtt moge blijcken in welcken staet dat dit opgerichte accoort sich
bevindet, expresselijcken
234 recto
van kosten door tergiversatie van desen protestierende en in vall tegendeell glte accoort sal
hebben g’ediert, kan lijden datt ten eersten terminij collationis auctium worde aengestelt.
Gesien d’acten tusschen Henrick Ketjen en Lucas Enserinck mondelinge ten prothocolle
gebracht, en oock wijders gehoirt wederzijts mondelingen voorbrengen verstaet het Gerichte
nae submissie aen twee onparthijdige goede mannen, dat Lucas Enserinck voor eerst geholden
is uijtt cracht van vrijwillige gerichtelijke willekeur de dato 10. februarij 1669. aen Henrick
Ketjen te betaelen d’ somma van 54. gl. 18. str. en in vall Lucas Enserinck ten naesten
gerichte geen bescheijt weet in te brengen wegens het afgehaelde cleedt ter somma van 29. gl.
2. str. sall gelijckfals tot betaelonge van het selvige sijn geholden, de selve daer toe als oock
in de costen hier over gevallen condemneerende voorbeholtelijck nochtans Lucas Enserinck
sijn actie soo hij tegens d’weduwe Schooltincks solde willen institueeren, aldus gedaen op
den 24. Martij 1669.
Doctor Schimmelpenninck volmr: van den heere Rentmr: van der Schuelenborgh inhæriert
sijn voor desen gedaene peindonge aen de gereede goederen van Gosselinck op Cleve, ten
fine
919-0245
234 verso
hij mochte geraecken tott voldoeninge van sijn achterstaende pacht ter somma f 180. gl. salvo
calculo versochte nu alsoo geen pantkieronge is geschiet, dat d’s. Richter naer lantr. mochte
doen aenhæronge en vervolglijck dat die gereede goederen mochten worden gedistrahert,
waer toe aenstellonge van seeckeren dach begerende.
Erscheenen Jan Luijckinck nomine uxoris en secht hoe datt hij voor desen als oock tegens
huijden heeft doen citieren Otto Sessinck om te hebben betaelonge d’somma van 126. gl. cum
interesse heercomende van het erffhuijs van zl. Claercken Clompemrs. in den jaere 1664. den
7. Julij geholden, en aldaer aen sich gekofft, en alhoewell daer voor menichmael
aenmaenonge gedaen is, doch niet in der goede tott betaelonge heeft kunnen geraecken, is
derhalven genoorsaeckt geworden middellen rechtens aen te neemen; versoeckt datt den
gedaegchde bij ditt sittende Gerichte mach worden gecondemniert in de geeijschte 126. gl
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cum interesse aen compnt: te voldoen en te betaelen cum expensis en alldewijll de gedaeghde
oftte deszelfs volmr: niet en comperierde versoeckt derhalven contumacie met proclama.
235 recto
Proclamatij 1. 2. et 3. et non comparuit.
‘t Gerichte ordonneert den dach van collatie en abligatie van de declaratie van Aelbert
Warninck tegens Trijene Cleuvers en daer op den 24. Martij 1669 ingecomene diminutie den
1.e gerichtsdach naer Paesschen.
Op den 12. Maij 1669.
Coram Johan Planten Richter.
Coernooten Frerick Rauwers en Johan Wilbrenninck.
Burgermr. Johan van Heeckeren versoeckt in superfluum dat Henrick Stortelaer
schoemaecker binnen Zelhem gerichtelijck moge gelastet worden dat hij allsoodanigh hoij als
hij op den [..] februarij 1669. van voorn: Burgemr: tott Deutinchem in’t bijwesen van Everte
to Winckell gekoftt heeft in den tijtt van 24. uren sall hebben aff te haelen oftte datt bij
ontstentenisse hem op sijn costen gerichtelijck sall thuijs gebracht oftte op een ander plaets
gelecht worden met nochmalich versoeck van insinuatie aen hem oftte deszelfs huijsvrouw
dat het geseijde hoij alnoch tot sijnen schade en baeleijt, gelijck oock hem Stortelaer het selve
hem all op den 7. februarij 1669. door den Onderrichter van Zelhem is bekent
919-0246
235 verso
gemaeckt, alles onder protest van kosten en interesse oock van sich in desen hijer niet wijder
te willen inlaten.
salvis.
’t Gerichte staet toe die voor versochte insinuatie en dat hij Stortelaer hem nae den inholt van
desen sall hebben te reguleren, oftt reedenen ter contrarie binnen voorn. tijtt sall hebben in te
brengen.
Den Onderrichter Jan Wilbrenninck relatert in dato voorschreven d’huijsvrouw van Henrick
Stortelaer ’t versochte als voor schreven te hebben g’insinuert, hadde geantwoort, haer man
niet t’huijs te sijn, dat sij het niet wilde aenneemen, edoch d’acte van insinuatie haer gelaten
hadde.
Lambert Aelbers als volmr: van die weduwe Zelhorst versoeckt nu eenmael voldoeninge van
Wendel Eggincks wed. Coops wegens soodaene 100. dall. cum interesse als hem uijtt het
stuck lants gent. het Vlasslant is verschreven, in vall van geen comparitie accusert
contumaciam, met versoeck van proclama, alles onder protest van kosten.
Ex ado Wendele Eggincks versoeckt van’t ingecomene copije
236 recto
Doctor Schimmelpenninck als volmr: van Henrick Huethorst versoeckt voor als noch collatie
van acten in saecke van Otto Sessinck als burge voor sijn suster Mechtelt Sessincks,
begeerende dat d’aencomende heeren referenten ten opsicht van elucidatie deser saecken
mogen considereren, dat dese beclaechde voor dienst maecht woonende bij den cleger sich
marckelijcx door groote en inorme injurieuse woorden hebbe verlopen tegens desen
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beclaechdens huijsvrouw, daer over sich brӕvitatis causa tott die clachte en vervolchlijck
g’appliceerde bewijs refererende daer sij doch in qlte. als dienstbode aen haer brootvrouwe
meerder respect en obedientie schuldigh was te draegen, sonder soodanige injurien achterbacx,
die welcke transgredieren limites pudicitӕ.p de selve uijtt te spreecken.
Welcke injurie sij injuriante ab initio deses well hadde soecken te ontkennen oftte ten minsten
met een oftte ander middel t’excuseren oftte te bemantelen, edoch door deser zijts bewijes en
eijgen conscientie overtuicht heeft die selve versocht te commen in transactie mett deser
claeger, ten welcken
919-0247
236 verso
fine dan Otto Sessinck g’assistiert met sijn Advocaet d’heere Ambrosius Sluijsken sijn
geweest binnen Dotinchem en aldaer mede ten overstaen van deser zijts bediende eindelijck
hebben opgericht schrijffelijck accoort, bij welcken expresselick was geconditioneert, dat die
beclaechde revocierde soodaene injurieuse woorden mits daer over draegende berouw en
leetwesen van die selve gesproocken te hebben, en wijders gelijck glte acte van accoort is
uijtdraegende, tott welckers editie men voor desen heeft gecontendeert en sich vervolchlijck
daer toe referert, ter oirsaecke men ter goeder trouw hadde vermeint dat parthije advers niet
soo onwillich tott voltreckinge des glten. accoorts solde sijn geweestt, als nu bij dese
proceduire is gebleecken en deszhalven die schrijftelijcke acte heeft vertrouwt, sonder daer
van copije oftte weercleedt te beholden, als tegendeell sub juramento calumniæ oock niet sall
durven ontkennen; edoch aldewijll bij glte. tijtt en acte van trans=actie parthijen selfs
persoonlick niet præsent waeren, om dese acte te onderteickenen en alsoo het glte accoort te
ratificieren,
237 recto
soo hadden vermeint ingevolch affspraeck ten opsichte sulcx volcomen effect mochte sorteren,
dat die beclaechde het accoort effectivelijck solde hebben voldaen, waeromme oock en
speciaell om te hebben verclaeronge als bij acte van accoort was bedongen, hij genootsaeckt
was dewijll tegendeell daer over treineerde den selven in rechte te roepen, oock die persoon
welcke d’injurie hadde geperpetrert alhijer gevolcht was te arresteren sonder dat sulcken
arrest voor novatie moge worden geconsidereert, oftte dat den vorigen burge Otto Sessinck
daer door soude sijn geliberiert om dat door dit arrest geen nieuwen inganck van rechte is
geintentiert oftt gemaeckt, maer dat sulck arrest gelick is gesecht, alleen is geschiet om te
hebben satisfactie quo ad re= cantationem bij accoort gestipuliert.
Maer aldewijll tegendeell ter quader trouw het project van accoort onder sich is beholdende
sonder daer copie te willen uijtleveren en voldoen, en daeromme aen deserzijt gesustineert
wort dat tegendeell van hett accoort gesintt is te refilieren, soo versoeckt men ten deser zijde
gelijckfals
919-0248
237 verso
dat d’aencomende heeren consulenten op deser zijts ingediende clachte ten principaelen
sonder consideratie van’t ghenige ten aensien van hincinde is ingecomen, nopende het
gementioneerde accoort gelieven recht te doen, en alsoo te considereren dat aen dese zijt ad
oculum is bewesen, dat dese injurieuse woorden op des clegers huijsvrouw sijn gesproocken
als uijtt die contschappen evident, daer beneffens dat noch in rechten is notoir quod transigens
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super crimine vel delicto habeat pro confesso et convicto gail. lib.2. obs.102. num.13.
Minzinij. Centu 2.6. observ. 22
Ita ut judex ad talis transigentis condemnationem procedere possit L. nondamnatos et L. quo
niam ff.deliis qui notantur in famia mijnsinij dicta obsarv. No s.3. soo versoeckt men nu dat
dese reces voor gelijckmaetich submissijff reces en conclusions schrift moge worden
aengenomen en dat terminij collationandi sedente judicio moge worden aengestelt.
Ex ado persistiert bij sijn voriges sonder daer van aff te wijcken.
Ex ado verblijft bij sijn versoeck van aenstellonge van den dach van collatie.
238 recto
daer over decretum judicij versoeckende.
Decretum.
Bij den Gerichte geconsiderert die recessen van den 16. 10br. 1668. waer bij gelijck als op
huijden en alsoo beijder zijdts tott een dach van collatie der acten gecontendert, tott dien fine
het voorss: Gerichte met assumptie van d’ heer Burgermr. Johan van Heeckeren stelt een dach
van collatie tegens ten naesten naer de vocantie van Pincxteren.
Erschenen Berndt Dimmendaell, Henrick Sevalckinck, Berndt Luijckinck en Driesz Toijnck
in qlte. als respective Kerck en Armen mrs: alhier tott Zelhem en overgeven tegens Jan van
Venhuesen nomine uxoris justificatie van arrest met annexe bewijs van d’afgifte sub. Lit. A.
en mede de relatie van d’ingediende en gedaene weete van arrest sub. Lit. B. concludieren als
in fine van dese justificatie is te besien, in vall van geen comparitie accusert des
g’arresteerden contumacie onder versoeck van proclama.
Erschenen Henrick Beunckesz en seijt ten achteren te sijn aen Henrick Cools in Halle wegens
overgenomene
919-0249
238 verso
schult van Jan in Brunsvelt d’somma van 24. dall. wegens verdient loon van compnts
huijsvrouw, als mede 9. dall. van verschoten en verstreckte pennin: dan alsoo compnt. in sijne
qlte. niet en siet te geraecken tott der selver betaelonge, versoeckt derhalven peindonge aen
deszelfs gereede goederen met versoeck van insinuatie.
Rijckelt Schooltinck in qlte. als testor legitimij. van’t onmondige kindt van zl. Jan
Schooltinck, vernomen hebbende die questie wegens gedaene giftte van sijn broeder zl. Jan
Schooltinck ad pias causas geschiet, protesteert dat hij in voor aengetogene qualiteit willigh
en bereijt is pro quota glte. gifte te willen voldoen, onder wijder protest dat het onmondige
kindt tott gheene costen van de proceduire soo Jan van Venhuijsen qq onbesonnelick mochte
veroirsaecken sall sijn geholden, maer dat hij sulcx op sijn eijgen gevaer en avantagie sall
moeten uijtvoeren, sulcx dan in desen overmaels dient tot protest en resignatie, met versoeck
van insinuatie.
Lucas Enserinck secht dat Henrick Schooltinck uijt cracht van gerichtelijcke willeceur de dato
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239 recto
den 24. februarij 1669. aen hem compnt: moet betaelen een somma van 125. gl. cum interesse
a’die morae et expensis, en datt sulcke betaelonge alreede moste gedaen wesen op Paesschen
1669. maer alsoo tot noch toe vergeefs heeft afgewacht, soo versoeckt hij compnt: dat sedente
judicio de distractie sijnen voortganck moge gewinnen, opdat hij tott voorengeroerde
betaelonge moge geraecken.
Aelbert Warninck g’assistiert mett sijn Advocaet Dr. Schimmelpenninck versoeckt dat bij
sittende gerichte d’acten in saecken tegens Trijene Cleuvers oftte deszelfs burge Jan
Wilbrenninck ten reguarde van de declaratie van kosten mogen worden gerevideert,
gecollationeert en dat vervolchlick d’selve ad impartialis mogen worden afgesonden, ten fine
om te geraecken tott taxatie, dat andersints op dese daechs kosten, welcke bij declaratie niet
sijn ingebracht, moge in taxando gelettet worden.
Ex ado siende dat des tegendeels des Advocaet over die geprætendeerde collatie van acten
sijn daggelder niet geerne soude willen ontgaen, oversulcx versoeckt dat op heden selfs
collatie soude mogen geschieden daer sulcx noijt
919-0250
239 verso
gebruijckelijcken voor d’afschrievinge der acten en dat dien volgens naer d’afschrijvinge en
collatie der selven d’saecke door een onparthijdich oirdeeldraeger moge worden afgesonden.
Ex ado referiert sich tott ’t decreet van lestleeden gerichtsdach, bij welcke tegens huijden als
den eersten gerichtsdach nae die vocantie van Paesschen den terminus collationandi et
ablegandi acta is aengestelt, derhalven persistiert als vooren.
Ex ado seit datt nae lantr: daegelijcx gepractiseert en g’usert wort dat geen collatie van acten
kan worden gedaen ten sij deselve alltemael sijn uijt den prothocolle g’extraheert en dat nae
gedaene extractie de saecke wort gecollationert en als dan door een onparthijdigh
oirdeeldraeger worden affgesonden.
Ex ado persistiert als vooren.
Doctor Schimmelpenninck als bediende van en in præsentie van die kerck en armen meisters
binnen Zelhem versoeckt op perijckel van parthijen proclama.
Proclamatij 1. 2. et 3. et non comparuit.
240 recto
Evert Therinck versoeckt arrest op’t holt bij Garret Therinck in den bussche van Hemmekinck
geschelt, soo glte Garret Therinck toecomt, wegens achterstandighe pacht soo hij Evert
Therinck ten achteren is.
’t Gerichte stelt den dach van collatie en ablegatie der acten van die declaratie tusschen
Aelbert Warninck en Trijene Cleuvers als overmorgen Vrijdach zijnde den 11. Maij 1669.
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Op den 14. Maij 1669.
Coram Judice Johan Planten.
Coernoten Reiner Henricx ende Evert Therinck.
Compareerden Aelbert Warninck g’assistert met sijn Advocaet Dr Schimmelpenninck en Dr
Abrosius Sluijsken in qlte. als volmr. van Trijene Cleuvers en hebben de acten gecollationeert
en bij een onparthijdich oirdeeldrager door Evert Therinck aen d’heere Ombgrove, hoeves
Advocaet ten oirdeel laten afgeven om met assumptie van een onparthijdige Advocaet daer
inne erkent te mogen worden naer behoiren.
919-0251

240 verso

Op den .16. Junij 1669.
Coram Judice Johan Planten
Coernoten Johan Luijckinck, Magnus Blij en Johan Wilbrenninck.
Lambert Aelberts volmr. van d’weduwe Zelhorst versoeckt van die weduwe Coops inbrengen
van antwoort, andersints accusert contumaciam bij geen comparitie versoeckt proclama en in
vall van handelonge versoeckt copie.
Otto Sessinck g’assistert met sijn Advocaet Dr van Holte in desen Gerichte præsent zijnde om
te respicieren den aenbestemden dach van collatie der acten in saecken tegens Henrick
Huethorst en bevindende dat soodaene saecke noch niet instaet is om gecollationeert te
worden, will van alle onkosten geprotestiert hebben tott refusie van de selve voor aff
contenderende, en dewijll men mede bevint dat verscheijdene recessen en handelonghen voor
en naer Ex ado sijn ingecomen naer dat die tegenparthije all op den 21. 8br. 1668 op deser
zijdts inbæsijff reces mondelinge geconcludert hadde endien volgens ab hacparte presixie van
den dach ad collationandum versocht waere, soo contendert
241 recto
compnt. prævie tott rejectie van alsulcke handelonge nae die voorss. mondelinge conclusie
ingecomen en dat die selve d’acten niet en sullen mogen bijgevoecht worden sin secus en in
vall het contrarie van dien tegens die notoire practijcqe mochte geschieden, will comnt. van
alsulcke recessen copie versocht hebben om tegens sulcke onwaerde narrees behoirlic bericht
en debath te doen, het welcke in allen gevalle de compnt. als verweerder die welcke het laeste
schrijvens toecomt, niet en can ofte mach naer rechten afgesneden worden dit poinct an te
omnia tott decisie van onparthijdige rechtsgeleerden submittierende en kunnende vervolchlick
lijden dat een nieuwen dach tott die voorss. collatie aengestelt moge worden, met desen
bedinch nochtans dat den selven compnts. bediende dewelcke nu te vergeefs gecomen is,
mede moge gelegen wesen, d’expensis avermaels protesterende.
Henrick Huethorst g’assistiert met sijn Advocaet Dr Schimmelpenninck hadde gelijckfals
verhoopt dat op huijden met die collatie en ablegatie van acten ingevolch deses E: Gerichtes
decreet solde sijn voortgevaeren maer dewijll d’acten noch niet sijn geconscribert, soo is
absurd dat tegendeell
919-0252
241 verso
alhier desen impnt sulcx will inputieren, oftte van costen protesteren sijnde vervolchlijck oock
ongeriemt datt iegendeell solde copie worden toegestaen van eenige recessen soo in ordinaire
gerichten profit litum contestatum sijn ten prothocolle gebracht, en waer op albereits dach van
collatie is aengestelt door dien dat den verweerder soodaene mondelinge recessen illis
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terminis hadde moeten debattieren en versoeckt alsoo naer generale denegatie en
impertinentie van tegendeells wijder reces nieuwen dach van collatie, soo nochtans dat den
impnt. als huijden over 14. daegen een maell sententie in desen sall kunnen erlangen, sonder
dat alhier worde geconsiderert tegendeels gepractiseerde uijtvluchten naer den gemenen regell
qoud reorum sit fugere, hiermede persiterende.
Ex ado dat voor all huediges daeges costen moeten gerefundiert worden omdat deser zijts
parthije niet wettelijck is bekent gemaeckt dat die collatie op huijden geenen voortganck
conde gewinnen als nochtans tegendeell, als sijnde aenlegger geincumbeert hadde naer
behoiren te werck te stellen, aengaende die recessen en
242 recto
handelonge post conclusionem incausa ex ado factum, die selve moeten gelijckfals gerejectert
ofte daer van copie toegelaten worden, gelijck dan oock deser zijts voor desen mede tott niet
admisse van soodaene handelonge op verscheijden gerichtsdaegen gedongen en niet anders
als tott daeren toe de collatie van acten deser zijts versocht ofte ingewillicht is, desuper
repetende priora, verblijft over sulcx bij sijn voriges, en indien een nieuwen ongelegenen dach
mochte gepæfigiert worden wilde pertialitate en verweijgert recht quam solemnissime hebben
geprotestert.
Ex ado kan lijden datt tegendeell deses daeges costen vordere terplaetse en van dien welcke
sustinert hem deselve rembursieren te sijn geholden, allen gevalle seit meer beclaeggens als
debattierens weerdigh te sijn, deselve van deser zijde de welcke in geenerleij wijse is in mora
geweest te willen eijschen, en in vall dat eenige dictaten naer den gepræfigierden en
geordinnierden dach van collatie ten prothocolle mochten sijn gebracht, kan lijden dat in
consulendo daer op niet moge worden gelett, door dien uijtt geen acten sall blijcken datt oijtt
naer soodaenen aengeholden dach van collatie
919-0253
242 verso
aen deser zijt ijetzwasz ten prothocolle is gebracht en persistert nochmaels bij versoeck van
nieuwen en corten dach van collatie bij ablegatie het een en ander in desen submittierende.
Ex ado dat alhier moet geconsiderert worden niet den dach wanneer de collatie van acten is
aengestelt, neen maer den dach wanneer ex ado op deser zijtt inhæsijff reces mondelinch
geconcludert is het welcke is geweest den 21. 8br. 1668. deshalven sich ten prothocolle
betreckende, persisterende deswegen soo wegens het eene als het andere bij sijn voriges.
Ex ado dat dit gerecesserde alwederom niet beantwoordens weerdich is, door dien sonsten in
de macht van eene parthije, in sonderheijt van den verweerder solde sijn, is een saecke nae
sijn welgevallen te concludieren en strijdigh tegens den geheelen titul lantr. tit 5. alwaer
d’forma van procedieren wel ex acte parthijen wort voorgeschreven, sullende noijtt niet
worden bewesen dat aen dese zijt van wijder inbrengen is gerenuntiert, derhalven quia
vigilantibij jura succurrant ijder parthije op alle gerichts terminen moet op sijn hoede wesen
en versoeckt nochmaels een corten dach
242 verso
van collatie, soodaenich dat hij ten naesten als huijden 14. daegen sententie moge erlangen,
decretum judicij hier over afwachtende.
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Ex ado dewijll tegendeell sich bij dit leste dictamen ten eenen mael confundiert, will sich
dessfals alleen cortelick tott het vorige refereren, persisterende iteractivelijck als vooren.
Ex ado persistert gelijckfals afwachtende als vooren terminum collationandis.
’t Gerichte met inwilligonch van beijde parthijen stelt den dach van collatie en ablegatie der
acten als huijden over 14. daegen, alles ter præsentie van beijder zijts bediende d’heeren
doctoren Holte en Schimmelpenninck, en is oock weder zijts van de ferien absolute
gerenuntiert.
Lucas Enserinck inhæriert alwederom sijn versoeck van reele distractie tegens Henrick
Schooltinck om te erlangen betaelonge als bij acte van den 12. Maij 1669. is te ersien,
versoeckt dat sonder wijder dilaij den onderrichter Jan Wilbrenninck worde gelastet glte.
panden op te haelen om g’distrahert te worden als naer landtr.
919-0254
243 verso
Doctor Schimmelpenninck als volmr: van den Rentmr: op den Schulenborcgh versoeckt sijn
iterative gedaene inhæsien van executie op die gereede goederen van Gosselinck op Cleve
moge worden ten handen genomen en den onderschultus moge worden gelastet de panden de
facto ten pale te brengen.
’t Gerichte accordiert versochte peindonge soo van Schooltinck als oock van Gosselinck op
Cleve.
Doctor Schimmelpenninck als volmr: van d’ kerck en armen van Zelhem secht de saecke
tegens Jan van Venhuijsen en op deszelfs versoeck ’t blijven in staet tott den naesten.
Op den 30. Junij 1669.
Coram Johan Planten Richter.
Coernoten Lambert ten Bussche en Johan Wilbrenninck.
Lambert Aelberts volmr: van de weduwe Zelhorst versoeckt van de weduwe Coops inbrengen
van antwoort, andersints accusert contumaciam bij geen comparitie versoeckt
244 recto
proclama, in vall van handelonge versoeckt copie.
Aelbert Besselinck neemt met hantastinge aen, aen Jan Coelman ofte deszelfs volmr. tegens
aenstaende Michiell te betaelen d’somma van 21. gl. 4 str. met d’ costen hier over gecausert,
heercomende van geleverde winckelwaeren, bij ontstentenisse verbint sijn persoon en gereede
goederen ter parater executie met renuntiatie van alle terminen lantrs.
Op den: 9: Augustus 1669.
Coram Johan Planten Richter.
Cournoten Lambert ten Bussche en Johan Wilbrenninck.
Doctor Schimmelpenninck volmr. van Henrick Huethorst, hadde voorleeden Saterdach naer
wettelijcke citatie van Otto Sessinck qq verhooptt aldewijll wederzijts teste prothocollo
defarijs messium wasz geruntiert, solde gehadt hebben pronuntiatie van sententie, maer
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alldewijll sulcken dach fruchteloos is voorbij gegaen, versoeckt naer protest van deszelfs
daeghts costen op huijden van den heer Oirdeeldraeger
919-0255
244 verso
Issac Umbgrove in brengen van acten en vervolchlijck pronuntiatie van sententie,
præsentierende het geene sijn weerden van sportellgelder mochte resteren, en die
competierende jura desz gerichts, in den tijtt van sesz a. 8. daegen a. dato. deses aen handen
van den respectiven heer Oirdeeldrager en Richter te willen voldoen, daervoor tott speciale
burch stellende die persoon van Garret Claepsinck, dewelcke dese burchtocht stipulata manu
aengenomen alles onder renuntiatie van ferien en reele executie.
Beijde parthijen soo den aenlegger als den verweerder consentieren pronuntiatie van sententie,
sullende d’selve oock lauderen ‘t sij oock waer d’selve mochte sijn gewesen ’t sij in oftte
buijten de provintie.
Beijde parthijen sich bedanckende goeder sententie hebben copie versocht.
Doctor Schimmelpenninck als noch in qlte als volmr. van Henrick Huethorst, gehoirt de
pronuntiatie van sententie, versoeckt dat hett Gerichte gelieve attestatie te verleenen oftt niet
d’cautie prolitin expensis et judicato in den Gerichte
245 recto
door die persoon van Jasper Claepsinck is gepræstiert, en sulcx voorgegaen zijnde versoeckt
vervolchlijck dan een corten dach van rechte parthijen moge worden geordonnert, om in
gevolch sententie op huijden gepronuntiert moge worden gelecht, om het opgerichte accoort
ten fine als bij sententie g’exprimert t’edieren, en wijders een nieuwen dach van collatie en
ablegatie van acten aen onparthijdige rechtsgeleerden met den bedinge nochtans dat dese
sententie ingevolgh ons lantr. binnen het forstendom Gelre en Graefschap Zutphen sal worden
gewesen.
De Richter attestiert dat de borchtocht in forma is gepræstert door die persoon van Jasper
Claepsinck in’t bijwesen van Jan Luijckinck en Jan Wilbrenninck.
Aldewijll wederzijts parthijen sich an’t Gerichte submittieren een dach van rechte te leggen
dat in desen voortgevaeren moge worden als t’naer rechte behoirt, ordiniert het Gerichte den
dach rechtens als overmorgen over acht daegen wesens den 18. Augustus 1669.
919-0256

245 verso
Op den 18. Augustus. 1669.
Coram Johan Planten Richter.
Coernoten Johan Luijckinck en Johan Wilbrenninck.
Erschijntt Otto Sessinck g’assistert met sijn Advocaet Dr Wilhelm van Holte inhærierende
d’interlocutoire sententie op den 9. deses maents Augustus alhijer gepublicert en overgeeft
dienvolgens op huijden in præfixo termino paritions schrifft en fondamenteel bericht in
annexis, versoeckende, doende en concluderende als daerbij d’expensis avermaels
protesterende .
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Ex ado Dr Schimmelpenninck secht dat d’ interlocutoir van den 9. Augustus simpel mentie
maeckt en tegendeell condemneert tot die editie van het voor desen opgerichte accoort, dat
daeromme sich niet wijeders tott nieuwe disputen engedenckt in te laten, noch te oock dese
schrijftueren te admittieren, maer dewijll aen deser zijt d’sententie van g’allegierde
246 recto
dato is voldaen, versoeckt dat naer exhibitie van het accoort wederom d’saecke ad impartiales
worde afgesonden, sonder eenige nieuwe schrifftueren te admittieren, edoch versoeckt in
eventum copie van het ingecomene een corten termijn om nae debath de saecke wederom an
te erlangen de definitive sententie afgesonden te worden.
Ex ado sich refererende tott den teneur van sententie, secht daer bij niet afgesneden te zijn
niets schrijftelijck te mogen in brengen hetgeene dat deszwegen te seggen hadde, in plaets van
wijtlopigge montlijcke dictaten gelijck sij dan oock sustinert soowel de sententie als het
andere daer mede voldaen te hebben en offwel tegenparthije geen copie behoirde toegestaen
te worden, om dat hij selfs versocht heeft dat op huijden d’ acten wederom souden worden
afgestuert, soo wil men nochtans daerinne niet weijgerig sijn, mits dat daer toe niet langer
uijtstell vergunt worde als men deser zijts a’tempore publicatæ sententiӕ gehad heeftt, als
mede op conditie dat men deserzijts daer tegens het laetste schrijvens sall genieten als lantrs.
ingevolch van het welcke notoirlijcken verweerder sulcx toecomt, sin secus wil de apartissina
nullitatie hebben geprotestert en bij verweijgeronge het selve tott decisie van onparthijdige
rechtsgeleerden submittierende.
919-0257
246 verso
Ex ado dat gants ongerijmt is, dat tegenparthije, dewelcke alhijer met het exhibieren van
paritions schriftt met verscheijden documenten alles tegens sententie van lestleeden
9. Augustus. geeft oirsaeck tot nieuw schrijvens, mach sustineren dat hem het laetste
schrijvens soude competeren, waer van wijtlopiger bij sijn debath, soo in corten kan
exhibieren sall weten te deduceren en te berichten, versoeckende dat bij den Gerichte daer toe
een corten dach worde gepræfigiert, als oock om als dan in ipso termino de acten te
collationeren en ablegeren, begeerende dat de Richter met de descriptie daertegens moge
wesen vervattet.
Ex ado dat die g’appliceerde documenten nergens toe en dienen als om te bewijsen, dat het
ingegaene accoort voldaen sij, en alsoo het laeste schrijvens huic parti notorissime competiert,
kannen lijden, datt een corten termijn, om tegendeells debath in te brengen aengestelt worde,
averst niet dat de acten sonder voorgaende contradebath sullen mogen gesloten offte
affgestuert worden, en invall hiertegens een contrarie decreet mochte gegeven worden, will
comparant
247 recto
de partialitate et denegata sustitie well expresselick geprotestert hebben en bedincht wijders
voorall, dat voortaen in dese saecke noch in het eene noch andere poinct geen advijs sal
mogen geschept worden, als met kennisse van dese zijts parthije, en naer voorgaende
behoirlijcke collatie.
Ex ado dat tegendeell op huijden heeft ingedient lange schrijftuere en sich alsoo gedraegen als
eenen aenlegger, sustinerende dat hett accoort soo als near rechte behoirt vollencomentlijck is
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voltrocken, derhalven op deser zijts debath ofte sunsten soo het dan soude moge worden
getituleert soo noch eerst sall worden ingedient geen contra debath sal kunnen worden
g’admittiert, andersints, solde tegendeell twee schriftueren en deserzijts parthije niet meer als
een schriftuer genieten, het welke is tegens alle notoire practiqe en speciaell tegens ons lantr.
vot. 5. Edoch om sich over desen niet op te holden, versoeckt aenstellonge van een nieuwen
termijn ad agendum.
Ex ado dat hij niet anders is als verweerder en gerequirerde en dat tegendeell gedaene
aenspraecke oftte eijsch moet genomen worden als die eerstte
919-0258
247 verso
schrijftuer, dat oock het avergegeven paritions schriftt niet anders is als antwoort op den
selven eijsch, verblijft oversulcx bij sijn vooriges, en bij aldien tegenparthije lust heeftt dit
poinct wijders te disputeren, kan lijden dat daer over previe bij onparthijdighe erkent worde.
Ex ado dat tegendeell op deserzijts aenspraeck soo schrifftelick als montlijck heeft geantwoort
en dat hij tegens expressen teneur van duckg’allegeerde sententie van 9. Augustij mett nieuwe
schrifttueren voor den dach comt, omdat bij die heeren consulenten doenmaels geconsiderert
dat tott abbreviatie van saecken deserzijts parthije solde cavieren, gelijck uijt die
gerichtelijcke attestatie van den 9. Augusti nu blijckelijck, dat die burchstellonge met de
persoon van Jasper Claepsinck is gedaen, en dat de ander parthije het accoort solde hebben te
exhibieren, soo dat men alhier geen reedenen oft oirsaeck tott nieuwe en wijtlopige
proceduere behoirde te geven; voor de rest als vooren.
Ex ado dat het vorige bestaen heeft in exceptivis en het tegenwoordige de saecke raeckt ten
principaell soo dat tegendeell sich selfs is
248 recto
opholdende, voor de rest referert sich tott die overgegevene schriften en persistert als vooren.
Ex ado persistert gelijckfals.
’t Gerichte stelt den dach in desen als morgen over 8. daegen, wesende den 26. Augusti.
Op den: 6: 8br: 1669.
Coram Johan Planten Richter.
Coernoten Johan Luijckinck en Johan Wilbrenninck.
Lambert Aelberts volmr: van d’weduwe Zelhorst inhæriert tegens de weduwe Coops sijne
recessen van versoeck van lestleeden gerichtsdach alnoch sonder wijeder dilaij ofte uijstel,
handelonge op seijne aenspraeck, versoeckende dat sonder wijeder opentholt, bij
mancquement van handelonge, proclama naer voorbedinch van contumatie mach worden
toegestaen ten profijt des lantres.
De weduwe Coops wil mits desen hebben g’allegiert de burchstellonge en veronderpandonge
van seecker huijs staende in’t Dorp Zelhem bij kerckmrs Loefsen ende Willem Egginck an’t
Lantdrosten Gerichte
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919-0259
248 verso
tott requirants sufficiant onderpant en guarrande verbonden, als bij het hooghgemelte Gerichte
te ersien.
Ex ado versoeckt copie.
Erschenen Stadtholder Morgensteren te kennen gevende hoe dat hij ten tijde van sijne
bedieninge als Richter tott Hengeloe aldaer oock als Buerder van consumptie aen Henrick
doenmaels gewesen bouwman van Groott Holte van consumptie als anders ten achteren was
gebleven d’ somma van twintigh gl. 5. str. alle bewijsselijcke betaelonge afgetrocken en
sulcx ingevolch overgeleijde reeckeninge, van welcke achterstaende consumptie als anders
indergoede niet tegenstaende verscheijdene minnelijcke interpellatien geen satisfactie
hebbende kunnen erlangen, is genootsaeckt geworden glten Henrick tegens huijden te doen
citieren, versoeckende concludendo dat die selve sal worden gecondemnert glte somma van
20. gl. 5. str. sedente judicio te betaelen cu expensis.
Henrick Baerinck seijt dat hij sustinert van geen consumptie schuldich te wesen maer de selve
betaelt te hebben, belangende d’ vernere vorderonch versoeckt daervan reeckeninch.
249 recto
Ex ado neemt pro confesso dat gedaechde niet kan ontkennen aen den impnt. dese geeijste
somma schuldich te sijn geweest alleen, dat d’selve profundamento sustinert dat selve betaelt
te hebben, soo wort gesecht dat in rechten is notoir quod selutio sit facti en dat daeromme
d’selve betaelonge bij quitancie oftte sunsten den rechten genoech moet worden bewesen. In
vall van wijedere inhæsie, daer over versoeckende decretum judicij, soo nodich met advijs
van een onparthijdich rechtsgeleerde sijnde tott elucidatie van saecken in desen remerabel, dat
aldewijll de gedaechde alhier eenige schult confessert, dat in sulcken vall de qualiteit van
d’somma altijd wort geprobert met de reeckeninghe off sunsten p juramentum creditoris
gelijck bij alle practisijns doorgaens is bekent; verblijft over sulcx bij sijn vorige genomene
conclusie.
Ex ado versoeckt copie en tijtt.
Mons: Joachim van Laser als volmr: van Anneken Jansen cracht volmacht bij den prothocolle
berustende, secht hoe dat op den 19. 8br. 1668 en 29. Junij 1669.respective bij forme van
arrest alhier sijn gedetinert seeckere somma van 30gl.
919-0260
249 verso
cum interesse van den jaere 1667. et expensis, van welck arrest oock aen de gewesen weduwe
van Jan Schooltinck nu d’huijsvrouw van Jan van Venhuesen behoirlijcke insinuatie is gedaen,
als uijt de relatie van den roedendraeger der Stadt Deutinchem te ersien, en alsoo dese
penningen onder desen Richterambte en onder Lucas Enserinck alnoch sijn berustende en dat
naer landtrechte tit. 2. soodanigh verdient loon is pentbaer, soo versoeckt en doet compnt. qq
aen glte. penningen omni meliori modo peindonge met versoeck van insinuatie, begeerende
dat inmiddels Lucas Enserinck op een pœne van dubbele betaelonge worde gelastet geen
penningen aen iemant uijt te keeren, voor en all eer dese somma met den aencleven van dien
is voldaen.
Fiat insinuatie.
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Doctor Schimmelpenninck als volmr: van Henrick Huethorst exhibiert tegens Otto Sessinck
als burge en volmr: van sijn suster Mechtelt Sessincks gelickmatigh paritions schrift, met een
document geteickent sub verbo veritas. Versoeckende en inbedingende dat Jasper
250 recto
Claepsinck alhier in den Gerichte verclaeronge sall hebben te doen off hij niet terstont bij
inganck van dese nieuwe proceduere van den 4. Meert 1668. met sijn persoons en goederens
verbant dese fide iussi voor compnts. principaell heeftt aengenomen, en off hij niet daerover
aen den Richter Planten met bijgewesene coernoten hantastonge gedaen hebbe welcke
verclaeronge men versoeckt dat den acten worde bijgevoecht en dat hier mede ingevolch
d’sententie van den 9. Augustij 1669. d’saecke ten principaellen moge worden geablegeert
sonder wieder copie ofte tegenhandelonge in’t gerinchste te willen gestendigen, mits
versoeckende dat nu bij d’aencomende consulenten worde g’oirdeelt oftte ten opsichte van
cautie den gerequirierden niet en is genoech gedaen, te meer dewijll bij dit ingediende
gelijckmatigh paritonsschriftt in superfluum, edoch ingevolch der sententie van den 9.
Augusti 1669. is g’offerert cautio iuratoria welck jura mentum den compnt. bereit staet aftte
leggen en dat nu ten principaelen moge worden gelettet met hoedaene trouwe men desen
requirant soo wegens het achterholden als verweijgeren
919-0261
250 verso
van ratificieren en onderteijckenen van’t accoort tott sulcke marckelijcke costen heeft soecken
om te leijden en hoe doloselijck in desen achterbacx is gehandelt, constert sonnenclaer uijtt
het document sub verbo veritas, alwaer voor eerst blijckt dat het project van accoort van den
21. 10br. 1667. ter goeder trouwen aen Otto Sessinck is overgelancht dat daer van aen deser
zijde geen weercleedt is geholden, datt tegendeell haer deponenten ex post facto heeft weten
te induceren dat bij haer beijden in absentie van deser zijts principaell en volmr: is worden
geteickent, alle depositie van dese getuigen niet wijeder acceptierende als in quantum pro
dewijll sunsten de getuijgenisse van soodanigen ten eenenmael voor haer principaellen sijn
suspect, gelijck bij het gelijckmatigh paritonsschrift op den 48. art. is gededucert, en
præsentert sijne schrifftelijcke deductie in den tijtt van d’ordonnantie met een zegell te
munieren, versoeckende dat ten fine van collatie ende ablegatie bij den Gerichte een dach
moge worden aengestelt.
251 recto
Erschijnt Otto Sessinck en protestert aenvanckelick over d’oncosten ex ado gecausert,
doordien tegenparthije niet op den behoirlijcken termijn bij decreet den selven opgelecht,
sijne nootdruft heeft ingebracht, en versoeckt dienvolgens copie van tegendeels ingecomene
handelonge en soo veel tijts, als den selven genoten heeft, tott sulcken einde repeterende de
redens en motiven deser zijts bij het overgeven van het paritionsschrifft ten prothocolle
gebracht, het welcke te weiniger kan geweijgert worden, omdat iegendeell bij sijne
schrifftuere eenige documenten g’applicert heeft, in vall averst ex ado niet mochte gehandelt
worden will compnt. omni meliori modo deszelfs contumacie g’accusert hebben, ten profijte
landtrs.
Ex ado sonder te gestendigen eenige costen ten deser zijde gecausert, als sijnde den eersten
post ferias met sijn nootdruft veerdich, secht dat alle dese wijdere handelonge directelick is
strijdich tegens g’allegierde sententie van den 9. Augustij 1669. binnen Deventer gewesen,
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kan derhalven geen wijdere handelonge toestaen,dan versoeckt dat dach van collatie mach
worden aengestelt,
919-0262
251 verso
ende dat inmiddels de versochte verclaeronge van Jasper Claepsinck den acten moge worden
bijgevoecht.
Ex ado verblijft bij het vorige en versoeckt van ’t ingecomene copie.
Erschenen Jan Heerinck als vader van Wessel Heerinck, secht hoe dat Jan, d’soone van
Tonnis Wussinck, lestleeden Zelhemse kerckmisse ten huijse van Lucas Enserinck met andere
consorten, waer tegens oock actie wort gereserviert, sijnen genoemden soone soodanich met
slaen hebben getractert, dat hij als voor doot des anderen daechs is te huijs gebracht, en noch
niet sonder groot perijckel onder handen van den Chirurghijn is liggende, van welckers
qualiteit der quetsueren men attestatie van den Chirurghijn Willem van Zelst is inbedingende,
en alsoo nu dese gedaechde opiniatriert in der goede des compnt. soone voor versuem, smert
en pijn satisfactie te geven, soo heeft hij middelen van rechte moeten bij der hant nemen, en
den selven tegens huijden doen citiren, versoeckende concludendo dat hij gedaechde sal
worden gecondemniert aen compnt. qq voor smert en pijn oock versuem te betaelen een
somma van hondert ricxdall,
252 recto
als mede in de costen en salaris van den Chirurgus volgens desselfs te sijner tijtt over te
gevene reeckeningh, maeckende oock expressen eijsch van costen, in vall van geen
comparitie dincht in contumaciam met versoeck van proclama.
Proclamatus non comparuit.
Doctor Sluijsken wegens verdientt solaris ten achteren zijnde aen Gosselick op Cleve ter
somma van 23. gl. 15. str. salvo calculo mits afftreckende bewijsselicke betaelonge kan door
vrindelijcke aenmaenonge tott der selves voldoeninge niet geraecken, heeft oversulcx den
selven voor desen E: Gerichte doen citieren, contendeert derhalven tott betaelonghe cum
expensis.
Eodem die Coram ijsdem
Compareertt Jan Mullers, derato cavierende voor sijn huijsvrouw Trijentien Bartels en doet
mits desen omni meliori modo cedieren en transportieren aen Willem Aelbers dessen
huijvrouw en erfgenaemen seecker 1/8 part uijtt Kerkwijcker Roeve kempien in Zelhem
gelegen neffens het huijsken daer op staende met alle ape- en dependentien soo oude als
nieuwe gerechtigheeden, sijnde allodiael eijgen gront, en doet daer van mits desen
919-0263
252 verso
allergestalt reunutieren, bekennende daer van ont erftt te sijn, gelaevende oock desen
aengaende ten allen tijden op naerder gesinnen soo nodich soodaene cessie te doen, ter
plaetsen soo en alst naer landtrechte gebruijckelijck, sonder exceptie arch ofte list.
Willem Aelberts derato cavierende voor sijn huijsvrouw, doet mits desen agnoscieren en
bekennen aen Jan Mullers noch schuldich te sijn wegens den coeppenn: van het aengekofte
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1/8 part van Kerkwijcker Roeven kempken en het huijsken d’ somma van 50. gl. voor welcke
penn: glte. lant en huijsken blijven verhijpothisert tott den tijtt der betaelonge toe, luit daer
van voor desen gegevene obligatie soo vermits desen hier mede is gecanceliert den interesse
soo daer op van Kersmis 1669. komt te verlopen gaet en komt tott laste van Willem Aelberts,
soo averst daer eenige interesse oftte sunsten deswegen verschenen en opgelopen wesen
mochten, sall Jan Muller daer van een afdracht hebben te doen naer behoiren. S.A.
253 recto
Juridica dies.
Op den 20. 8br: 1669.
Coram Johan Planten Richter.
Coernoten Johan Luijckinck en Johan Wilbrenninck.
Erscheenen Jurrien Beecker secht dat den bouwman op Weetinck noch ten achteren is van
achterstendige verpondinge een somma van 6. gl. 9. str. 13. penn: welcke somma ingevolch
lants ordonnatie in tijts niet betaelt zijnde als nu dubbelt moet worden voldaen, sijnde twalff
gl. 19. str. 10 penn:, versoeckt daeromme van glten. bouwman behoirlijcke betaelonge, in vall
van geen comparitie als zijnde wettelick gecitiert, accusert contumaciam met versoeck van
proclama.
Erscheenen Jurrien Beecker is qqa ten achteren aen Aelbert Bettinck een somma van 27. gl
waer op in twee reijsen betaelt 10. gl. 6. str. soo dat noch rest 16. gl. 14. str. en sulcx van
resterende verpondingen tott den jaere 1660. incluijs; versoeckt
919-0264
253 verso
daervan betaelonge cum expensis in vall van geen comparitie accusert contumaciam en
versoeckt proclama.
Noch erscheenen Jurrien Beecker qqa seggende dat zl. Richter Derck van Zelst in den jaere
1649. heeft verpachtet aen Bernt Gruwel sijn goetien het Backhuijs genaemt voor welcke
pacht cum appendentijs sich met d’renuntiatie van d’exceptie divisionis hebben verbonden
Gosen Schenninck en Henrick Boeïnck en alsoo nu wort bevonden dat den pachter Bernt
Gruwell niet alleen inde pacht merckelicx is verlopen maer dat oock in ettelijcke jaeren
daervan geen verpondinge heeft betaelt maer ten achteren is d’somma van 27. gl. 12. str. en
dewijll in rechten is notoir, dat een burghe cavierende voor die pacht oock voor alle ongelden
blijft verbonden, soo versoeckt compnt. dat Henrick Boeïnck sall worden gecondemniert glte.
achterstendige verpondinge van 27. gl. 12. str. in qlte als burge van zll. Beernt Gruwell te
betaelen, in vall van geen comparitie als op huijden wettelick gecitiert, accusert contumaciam
met versoeck van proclama.
254 recto
Henrick Boeïnck seit van dese schult niet geweten te hebben, maer neemt aen d’vrouw soo
voor desen op’t Bachhuijs gewoont heeft ten naesten gerichte alhier te doen compareren, om
te examineren wat desen aengaende noch mochte resteren, dan vertrout daer van genoech
gedaen sall sijn.
Erscheenen kerckmr. Wilhelm Egginck secht dat hij in den jaere 1665. van d’heeren
Gedeputierden heeft in pacht beholden het Erve en Goet Tenck voor 70. dall. ende het Goet
Nieuwenhaeve voor 132. dall. van welcke pacht den compnt. ten profijtt van de bouwluijden
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door groote moeijelijckheijt en kosten van haeren hooghmog: heeft remissie erlancht voor die
halfscheijt van voorne: pachten, en alsoo nu door desen compnt. niet een coorn van’t
pachtsaet is genoten, maer dat de bouwluijden het selve saet gesamentlijck tott haeren nutte
hebben beholden en voorseecker voor haer selven en vêê daer van profijt gehadt, soo
versoeckt hij compnt. dat dese bouluijden te weten Tenck in de gementioneerde halfscheijt ad.
35. dall.
919-0265
254 verso
en Nieuwenhaeve in de mede halfscheit ter somma van 66. dall. mogen worden
gecondemneert, mitsgaders inden onraet bij compnt. en pachter alreets betaelt, als mede tott
restitutie oftte vergoedinge van d’saecken op’t Goet Nieuwenhaeve gesonden cum expensis.
Harmen Nieuwenhaeve en Henrick Tenck doen haer refereren tott haere op den 5. Augustus
1668 gerichtelijcke gegevene attestatie en neemen aen haer desen aengaende te addresseeren
bij haer Ed: Mog: heeren Gedeputieerden, om remissie te versoecken, alsoo compnten.
daervan niets beholden, maer d’pacht op’t aenschrijven van d’Bisschopfs binnen Doetinchem
gebracht en oock van die Fransen genomen is.
Wessel Heerinck inhæriert en approbiert d’aenspraeck bij sijn vader Jan Heerinck lest leeden
gerichtsdach ten prothocolle gebracht in saecken tegens Jan de soone van Tonnis Wussinck en
die doenmalige g’accuseerde contumatie en erholden proclama, versoeckende van de
255 recto
selve voor eerst bancksuieveronge en vervolchlijck op sijn ingediende aenspraeck behoirlijcke
handelonge, bij ontstentenisse iegendeels contumaciam nochmaels accuserende en denuo
proclama versoeckende, exhibierende provisionelijck d’attestatie van de Chirurghijn
mitgaders sijn reeckeninghe van meijsterloon dat d’heeren consulenten mogen sien d’geheele
qualiteit van dese actie en den cleger sijne genomene conclusie van lest leeden gerichtsdach
mogen adiudicieren.
Proclamatus 1. 2. et 3. et non comparuit.
Wessell Heerinck in desen, als bij vorige dictaten tegens Jan Wussinck, weder geassistiert met
sijn Advocaet doctor Johan Schimmelpenninck secht dat op Zelhemsz marckt deses jaers
1669 ten huijse van Lucas Enserinck hem compnt verscheijden persoonen sijn op’t lijff
gevallen en seer deerlijck getractiert, als uijtt d’attestatie van den Chirurgijn dienen bij desen
repeteert te ersien, onder welcke principaell sijn geweest

Willem Abbinck, Beernt Courts, Joost Abbinck, Jan Wussinck tegens den welcken bij
speciaell actie wortt g’agert . . . . . . . de knecht van Wiltinck, d’knecht van Assinck, Jan
Lijskes en Lubbert op de Cappe, en alsoo d’selve desen compnt. in der goede geen satisfactie
soecken te geven, soo is hij genootsaeckt geworden gesaementlijck d’selve tegens huijden te
doen citieren, versoeckende concludendo dat d’gedaechden elck apart sullen worden verdamt
voor pijn en smert samt meisterloon en versuijm aen compnt: te betaelen de somma van 100.
ricxdal. moderamine salvo, ofte dat gedaechde elck apart bij desen Gerichte sullen worden
geexaminiert, op dat mochte worden uijtgevonden, wie dat de minste hantdaedicheijt in dese
actien heeft geperpetrert, op dat die aencomende heeren Consulenten des te beter in desen nae
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egaliteit mogen oirdeelen, ondertusschen expresselijck van die costen protesterende tegens de
uijtblijvende contendeert tott proclama.
Willem Abbinck seijt doen ter tijt als het krackeel tot Lucas Enserinck begon, geweest te sijn
in de herberge bij Jan Abrams, doch op straete comende
256 recto
is hij doen op’t gerucht daer ingegaen, maer kan niet seggen wie eigentlijck het slaen gedaen
heeft, noch oock wie geslagen is, als sulcx niet gesien hebbende, maer wel datse met stocken
tegens den boesem sloegen, doch weet niet wie sulcx deden;
Beernt Courts proclamatus 1. 2. 3. et non comparuit.
Joost Abbinck verclaert voor waerheijtt niet het begin van’t krackeel gesien, maer buijten
t’huijs geweest te hebben, oock niet gesien te hebben wie het slaen aen reqt. gedaen heeft,
maer wel dat Courts Beernt met een stock voor den boesem sloech.
Jan die knecht van Wassinck seit dat Jan de soon van Wussinck Wessel Heerinck eerst met de
tange heeft geslagen, en dat Wessel noch was blijven staen, edoch het wiedere krackeel hadde
de gedaechde niet aengesien, maer was uijtt het huijs gegaen;
Willem de knecht op Wiltinck seit bij aenvanck van’t krackeel in’t huijs van Lucas meerglte.
geweest te hebben en well gesien dat Jan Wussinck den reqt. met de tanch op den arm sloech,
maer hadde sich daermaels uijt het huijs begeven edoch mede gesien
919-0267
256 verso
dat Courts Beernt tegen den boesem met een stock seer getiert en geslaegen hadde, wist van
de rest niet meer te seggen.
Jan Jansen seit dat hij in’t begin van’t krackeel heeft een pijp toeback in den heert
aengesteecken, en dat hij hadde gesien dat een van de Hengelse, doch weet niet wie van
d’caemer was gecomen en gehoort datse sloegen eren offe dorsten doenmaels noch d’andere
Hengelsche op de caemer waeren en in de ceucken hett slaen geschieden, alwaer niet als
Zelhemse luijden waeren, met een man van Doesborch gent. Roelef Hallerdicks, Jan en
Broecker Willem, beide van den Heelwech uijtt Varssevelt, welcke 3. laesten compnts. weten
niets met het krackeel te doen hadden, oock wie geslaegen wierde off het dede, weet niet te
seggen, maer dat Courts Beernt seer hadde getiert met slaen met een stock buijtens huijses,
item dat Willem Abbinck hem hadde een stoel onder den arm heer genoemen daer compnt.
op leunden, maer wat hij daer mede dede heeftt compnt. niet gesien.
Lubbert op d’ Cappe verclaert dat hij gesien heeftt dat een van d’Hengelse, hem onbekent was
van de caemer gecomen en datse daer nae met stocken
257 recto
geslaegen hadden, te weeten sijn mede gelaechts lueden, maer weet niet wie dat het sijn
geweest, en dat hij den selven knecht noch voor haer lueden hadde heenen getrocken en
gesecht, wat wil’t ghij keerls desen knecht slaen sonder oirsaeck en doen de knecht
ongeslaegen daerheen was gecomen, oock niet gesien te hebben, dat Wessel Heerinck wierde
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van Jan Wussinck met een tange geslaegen, dan sei dat Jan Wussinck selfs tegens hem
compnt. sulcx verclaert hadde gedaen te hebben.
d’ Opsienders der armen tot Zelhem ten achteren sijnde aen Gerret Wissinck wegens
verscheenen interesse d’ano 1656. inclusive en vervolgens tott dese tijtt wegens een capitael
ad 25. dall. ter somma ad. 28. gl . 2. str. 8. penn alles salvo calculo, waerover op heeden
gecitiert vermoegens relatie, en alsoo men niet en verneemt comparitie, wort gecontendeert in
contumaciam met versoeck van proclama cu. expensis.
Proclamatij et non comparuit.
Hendersken Jacobs wede: van zl. Engelbert Muller wegens afreeckeninch van den 10. Meert
1669. ten achteren sijnde
919-0268
257 verso
aen Jasper Claepsinck een somma 29. gl 1. str. 8. penn. en alsoo d’selve in der goede tott
betaelonge der selver penn. niet siet te geraecken heeft den selven op heeden gecitiert, vermits
geen comparitie contendeert in contumaciam met versoeck van proclama. cu. expensis.
Proclamatus et non comparuit.
Erscheenen Fredrick Morgensteern als conjuncta persona en soon van de Stadtholder Willem
Morgensteern inhærierde sijne gedaene aenspraeck en genomen conclusie in saecken tegen
Henrick Baerinck, afwacht van den selven op sijn versochte copie in brengen van handelonge
sinsecus ut juris.
’t Gerichte verclaert uijt kracht van submissie ’t versochte decreet van lestleeden gerichtsdach,
het selve voorhanden te sien, heeft parthije alleen openinge te versoecken.
Doctor Sluijsken in qlte als volmechtiger van Trijene Cleuvers vernomen hebbende dat laest
leeden gerichtsdach den oirdeeldraeger tussen voornd: parthije en Aelbert Besselinck
258 recto
sijn oirdeell heeft verveerdicht gehadt, en doenmaels parthije advers ne gecomparert,
danvermits hieronder beloofde betaelonge sententie sal moeten ergaen, over welcke
voorgaende kosten men ten hooghsten protestert.
Also den oirdeeldraeger van sportelgelder van Aelbert Warninck noch restert seven gl. 1½ str.
neemt Aelbert Besselinck bij hantaftastinge aen binnen acht daegen d’selve te willen betaelen
bij pœne van executie onder protest van kosten.
Ex ado Aelbert Warninck sonder eenige voorgaende kosten te gestendigen versoeckt
gelijckfals van den oirdeeldraeger Evert Terinck in brengen van acten en vervolchlijck
pronuntiatie van sententie.
Ex ado dat Aelbert Warninck voorgaende costen niet kan ontgaen ten reguarde dat voorleeden
gerichtsdach Jan Wilbrenninck in qlte. als geprætendeerde burge tott aenhoringe van d’selve
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is worden gecitiert en oversulcx laest leeden gerichtsdach als mede, oock heeden een volmr:
van Trijene Cleuvers præsent, met versoeck
919-0269
van gelijcke pronuntiatie.

258 verso

Ex ado persistit.
Aelbert Warninck versoeckt omnimeliori modo aenpeindonge aen die gereede goederen van
Jan Wilbrenninck als burge van Triene Cleuvers om te erlangen betaelonge van getaxcieerde
kosten wegen sententie op huijden gepronuntieert ter somma van hondert achtentachentich gl.
9. str. versoeckende dat glte. burge daer van insinuatie gedaen moge worden naer behoiren.
Erscheenen Jan van Keppel secht uijtt cracht van gerichtelijcke hantastinge den Officier
bekent, ten achteren te weesen aen Beernt Aegelinck de somma van 25. gl. wegens gelevert
malt, versoeckt vervolglijck uijtt cracht van glte. gerichtelijcke bekentenisse aenpeindonge
aen desselfs gereede goederen onder bedinch van kosten, en versoeck van insinuatie.
Erscheenen Jan van Venhuesen
259 recto
ende heeft g’ordonneert en g’assigniert dat Anna Jansen dienstmaecht van Mons: Laer uijtt de
pennin. soo Lucas Enserinck wegens Jan van Venhuesen noch onder sich heeft, van Lucas
meerglte. sall ontfangen 33. gl. sijnde het capitael met 2 jaer interesse, belangende de costen
neemt Henrick Ketjen aen, aldewijll glte. Anna Jansen noch ten achteren is de geexponeerde
kosten, waer van huijden geen assignatie ofte betaelonge gedaen wortt, dat duckglte. Anna
Jansen tusschen dit en Kerszmis haer betaelonge sall hebben, soo glte. Ketjen Lucas
Enserinck met hantastonge aengenomen.
Op den: 3: 9br. 1669.
Coram Johan Planten Richter.
Coernoten Johan Luijckinck en Jurrien Heijsterbach.
De Opsienders der armen tot Zelhem inhærieren haere laestleeden gerichtsdach gedaene
aenspraeck tegens Garret Wissinck, staet en afwacht handelonge sin secus accusert denuo
contumaciam, met versoeck van proclama cum expensis.
919-0270
259 verso
De Stadtholder Willem Morgenster, inhæriert sijne aenspraeck ende vervolglijcke acten in
saecken tegens Henrick Baerinck ten prothocolle gebracht, secht vervolglijck dat bij sijn
reeckenboeck, soo hij alhier in judicio vertoont evidenter blijckt, dat bij geholdene
afreeckeningh t’gheene bij tegendeell sustiniert, hem noch van’t seijen van lijen ten vollen is
afgedaen, woedaene reeckenboecken dan in rechten volcomen gelooff meriterende
insonderheijt wanneer de selve bij die creditoren worden beedicht, als men in cas subject
præsentiert, soo kan niet anders worden geoirdeelt, ofte de gedaechde moet nootwendich in
deserzijts conclusie worden gecondemniert, daer toe overmaels contenderende en dat in
sonderheijt mede in judicando worde gelettet ofte sunsten gereserviert, d’executions gelder,
soo comparant door dese misbetaelonge heeftt moeten lijden, en wat aenbelancht het decret
waer van men verneemt dat het Gerichte is vervattet, weet niet dat in causa oijt is
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geconcludert, oftte dat men sich tot eenich decreet heeft ingelaeten, sullende sunst niettemin
cunnen lijden, dat het selfde sonder deser zijds præjuditie worde gepronuntiert.
Wessel Heerinck inhæriert alweder sijn erholdene contumacien tegens
260 recto
Johan Wussinck, versoeckende dat als nu in contumaciam moge worden recht gedaen, en dat
de gedaechde als vollich in deser zijts conclusie moge worden gecondemniert, en sulcx bij
desen Gerichte soo noodich, begeerende, dewijll tegenwoordigh Advocaten in loco te
becoomen, dat daervoir een onparthijdich rechtsgeleerde worde g’assumert onder ovemaligh
bedinch van costen.
Aelbert Warnninck inhæriert sijne gedaen peindonge aende gereede goederen van Jan
Wilbrenninck als burge voor Trijne Cleuvers en sulcx om te erlangen betaelonge van de
g’adjudiceerde en getaxeerde costen ter somma van een hondert acht en tachtentigh gl. 1X str:
versochte vervolchlijck anhæronge aen glte. gereede goederen met versoeck van insinuatie en
vervolchlijck van een dach van reele executie en distractie, versochte wijders ten naesten
citatie ad resumendam littum, en vervolchlijck dat hem worde gelastet sijn antwoort ten
principaelen als dan in te brengen.
Jan van Keppel inhæriert sijne gedaene peindonge aen de gereede goederen van Beernt
Aegelinck, versoeckt vervolchlijck nu aenhæronge om te erlangen soodaene somma als bij
acte van peindonge, met versoeck van insinuatie.
919-0271
260 verso
Doctor Huetinck in qlte. als volmr: van Jan Coelman cracht volmacht soo bij desen wort
vertoont, bespreeckt nae gedaene voorbadinge volgens relatie des dienaers soo bij desen wort
inbedongen, Jan Nieuwenhuijs voor een somma van 20. gl. 8. pennin. ter goeder reeckeninge
hercomende van winckelwaeren inden jaere 1664 den 18. Junij geleevert, waervan de
reeckeningh wort in bedongen, contendeert tot betaelongh met refusie van costen, bij geen
comparitie accusert contumaciam met versoeck van proclama.
Jan Nieuwenhuijs confessert de schult en neemt aen onder pœne van parate en reele executie
aen glten: volmr: tegens aenstaenden Christmis met de costen te sullen betaelen met
renuntiatie van alle terminen landtrens:,
Beernt Aegelinck heeft met handtastinge belooft oock sub poenâ van reele executie binnen
een maent off 5. weecken ten langhsten a dato deses die gelibbellerde somma van impnt: Jan
van Keppel te willen voldoen.
Ex ado de volmr: van Triene Cleuvers seijt interveniendo voor Johan Wilbrenninck, tot
vermijdonge van verdere costen te præsenteren, dat Aelbert Besselinck sall hebben die
geprætendeerde taxatie costen
261 recto
aen soodaene pennin: als de selve haer van Aelbert Besselinck uijt cracht van verwin op de
Landeweer sijn competerende, protestert inmiddels van wijdere costen.
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Ex ado secht dat notoir in rechten is, dat d’een actie tegens d’andere niet can worden
gecompenseert, dat oock voor dit geallegeerde verwin des heeren volmrs: principalinne
d’Landeweer daer voor heeftt in possessie, soo dat dese getaxeerde costen in’t geringhste aen
dit glte: verwin niet cunnen worden gedefalsert, maer verblijft voor als noch bij sijn versoeck
van aenhæringe met protest van costen.
Ex ado bevindende dat den regell, reechtens hier voorens voorgestelt, qualick wort g’applicert
als willende seggen, quod illiquidum cum illiquido non possit compensari, daer nochtans in
confesso, dat het verwin liquid zijnde met het ander liquide moet worden gecompenseert, en
oversulcx voorne: volmr: qqa bij sijn vooriges verblijvende, sonder nochtans te gedogen dat
eenige executie op den geprætendeerden burge soude mogen worden g’attenteert vermits
geseijde præsentatie daerinne moet plaetse grijpen, oversulcx blijft bij sijn vorige protest.
919-0272
261 verso
Ex ado dat volgens landtr: is notoir dat vooreerst in desen hadde behoiren te geschieden
tegens de gedaene peindonge pantkeeringe, dat den tweeden deselve pantkeeronge naer landtr:
hadde moeten geschieden binnen den tijtt van 14 daegen, dat alhier geen liquidum cum
liquido kan worden geconsidereert, om dat het selve sijn separate actien, en dat dese
proceduere en daer op volchlijck getaxeerde costen, bij desen Zelhemsen Gerichte sijn
uijtgesproocken, maer dat het geallegeerde verwin is gemaeckt voor den hoogh Ed:
Landtgerichte, dat oock die verwin hebbersz haer verwonnen parceelll heeftt in volcomen
possesssie, als waervan sij oock d’opkomsten en profijten geniet, daeromme voor alsnoch
deselve in desen in defalcatie niet cunnen worden gebracht, versoeckt hier over decisie van
onparthijdige rechtsgeleerden, oftte deses E: Gerichtes.
Ex ado bevindende tegenparthije met het voorgaende sich noch niet gecontentert, dewijll
deser zijts wort gepræsentert te laten comen in defalcatie voorseijde taxatie in minderonge van
een somma van pennin: ad. 500. gls. salvo calculo, waer mede den voornen: Besselinck hem
selven kan betaelen, om daer mede te ontgaen soodaene opcomsten en profijten tot voordeel
van d’verwin hebberse staende, waervan tot noch toe niet genoten, gelijck voor gegeven wort,
soo dat alhier
262 recto
te vergeefs wort voorgestelt, dat eenige pantkeeringe te later tijt, soude sijn voorgecomen als
sijnde de selve te goeder tijt gedaen, te weeten binnen de voorne: 14. daegen, de welcke
moeten gereeckent worden à die insinuationis, cunnende almede niet in consideratie comen
dat het selfde soude wesen een separate actie, daer nochtans tegenparthije in eenige
voorgaende recessen sustinert deselve geprætendeerde actie ex unoeodemqe capite te sijn
geresultert, verblijftt all noch bij sijn vorige, cunnende lijden, dat dit E: Gerichte met
assumptie van een onparthijdich rechtsgeleerde tott vermijdonge van excessive en onnodighe
costen moge erkomen nae behoiren.
Ex ado secht tot noch toe van geen pantkeeronge te sijn vernomen, voor die reste iegendeels
positien ontkennende, kan gelijckfals lijden, dat hier over worde gedecretiert, alles naer
behoorlijcke collatie bij onparthijdige rechtsgeleerden, begeerende well ernstelijck, dat op
dese temeraire veroirsaeckte costen mogen worden gelettet.
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Geertruijt van Zelst, g’assistert met haer oom Henrick van Zelst pastor tot Diedam gestendicht
haeren oom Willem van Zelst, in het alderminste niet de gesustinerde affreeckenonge d’dato
den 5.e Novembr: 1668. als sijnde bij deselve all te seer bediept en daer inne te vinden
verscheijden errores calculi, weshalven suo loco sall versoecken revisie van glte
affreeckenonge en begeert dat den bouwman op Bussinck aen
919-0273
262 verso
niemant als aen haer eenige pacht van gelt, saet, vlas, off torff, sall uijtkeeren op poene van
dubbelde betaelonge, begeerende dat den bouwman hier van d’weete worde gedaen, en in val
haeren glte. oom die gesustineerde afreeckeninch mochte inhærieren, staet den selven daer
over ten goede reechte.
Ex ado versoeckt copie.
Hendersken Jacobs weduwe van zall: Engelbert Muller, g’assiteert met haeren Advocaet
Ambrosius Sluijsken inhæriert haere laest leedene gerichtsdach gedaene aenspraeck en
contamacia, staet en afwacht van Jasper Claepsinck naegedaene iterative citatie comparitie,
sin secus accusert denuo contumaciam met versoeck van proclama cum expensis.
Declamatus et non comparuit.
In saecken tusschen Willem Morgenstern, Stadtholder ende Henrick Baerinck, ‘t Gerichte met
advijs van een onparthijdich reechtsgeleerde gesien hebbende aenspraeck, eisch en conclusie
van impnt: Willem Morgenstern op den 6. 8br. 1669. tegens Henrick Baerinck ten protocolle
gebracht, als mede d’submissie tott advijs van een onparthijdigh reechtsgeleerde, verstaet dat
dewijll het selve advijs alreede bij den Gerichte is berustende, hett selve ten naesten sall
geopent ende daer op recht gedaen worden.
263 recto
Lambert Aelberts, vernomen hebbende d’gesustineerde vestenisse door die weduwe Coops
ten profijte van sijn principaelinne d’weduwe Zelhorst gedaen, vermeent daermede niet te sijn
verwaert, alsoo van alle d’achterstaende interesse en gedaene costen niet en is vermelt,
versoeckt en inhæriert daerom sijn duckglte. antwoort oftte dat anders in contumaciam mach
worden recht gedaen onder bedinch van alle gedaene costen.
Johan Luijcinck nomine uxoris inhæriert sijne aenspraeck op den 24. Martij 1669. tegens Otto
Sessinck ingecomen, staet en afwacht handelonge, sin secus accusert denuo contumaciam met
versoeck van proclama, in vall van handelonge versoeckt copie cum expensis.
Wijenolt Jansen Vlesz secht noch ten achteren te sijn aen Jan Schenninck wegens een
affgekoft paert soo hij Schenninck voor omtrent een jaer geleden van den impnt: Winolt
Jansen gekoftt en ontfangen heeftt, waer op hij Schenninck albereets oock heeftt betaelt 18. gl.
wesende den geheelen coopspenninck 20½ dall: daer van affgetrocken die geseijde 18. gl.
compt alsoo den impnt: noch suijver 12. gl. 15. str. alles salvo calculo, soo versoeckt compnt:
dat de gedaechde als tot dien fine op huijden voorgebaedet sijnde, moge worden
gecondemneert het glte. restoir van den cooppennin: aen den impnt: te voldoen cum expensis,
bij geen comparitie dincht in contumaciam met versoeck van proclama.
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919-0274
Proclamatus 1. 2. et 3. non comparuit en versocht de 2. citatie.

263 verso

De weduwe Coops seijt dat haer broers voor Zutphense des heeren Landtdrosten Gerichte den
requirant hebben verbonden het huijs in Zelhem, soo d’kinderen van zall: Evert Thiebinck
aengaen, sullende hem requirant daer van schijn en blijck ten naeste Gerichte ten handen
gestelt worden.
Op den 17. Novemb: 1669.
Coram Johan Planten Richter.
Coernoten Johan Luijckinck en Johan Wilbrenninck
Wijnolt Janssen Vlesz inhæriert sijn reces van leest leeden gerichtsdach tegens Jan
Schenninck ingedient, versoeckt alnoch aen desen E: Gerichte dat glte. Schenninck moge
worden gecondemneert die gelibellerde somma aen d’compnt: te betaelen, bij geen comparitie
dincht in contumatiam met versoeck van proclama, en versoeckt dat hij deser aengaende
moge vellich verclaert, en in contumaciam moge recht gedaen worden.
Wessell Heerinck heeft nu tot diverse reijsen contumatie geholden tegens Jan de soone van
Wussinck en dewijl men
264 recto
nu verneemt dat d’selve gecontumatierde p jugam dese sijne rechtmatige verdiende straffe pro
tempore soeckt te ontgaen, soo contendeert hij, dat voor erst in contumatiam in causa tegens
Jan Wussinck moge worden gedecretert, en dat dewijll desselfts vader Tonnis Wussinck
wettelijcken op huijden is gecitert, de selve bij eede sall hebben te verclaeren en aen te wijsen,
welcke en hoedanich sij d’hæreditaire portie van dese Jan Wussinck in zijn zall: moeders
nalatenschap, en wanneer sulcx is voorgegaen dat hem gedaechde op een poene van dubbelde
betaelonge worde gelastet van sijn soon Jan Wussinck portie niet te verbrengen.
Wessell Heerinck secht dat Willem Abbinck op de Zelhemse Kermis anno 1669. ten huijse
van Lucas Enserinck mede sonderlinge is handadich geweest aen het slaen en verwonden van
hem compnt, versoeckt daeromme dat d’selve voor pijn, smert ende meijsterloon sall worden
gecondemneert aen hem te betaelen een somma van 100. ricxdall: moderamine salvo cum
expensis.
Willem Abbinck secht well eenen stoell in de hant gehadt te hebben maer dat hij hem Wessell
daermede niet heeft geslagen.
Ex ado versoeckt van d’antwoort copie.
919-0275
264 verso
Aldewijll Hermen op Bulsenbroeck heeft gesien dat op de Zelhemse kermis 1669. ten huijse
van Lucas Enserinck 3. verscheijden personen Wessel Heerinck hebben onder de voeten
gehaedt en geslagen, soo heeft hij Wessel den selven op huijden doen citeren, versoeckende
dat hij onder eede deselve 3. personen sall hebben naemachtigh te maecken, mits verclaerende
alle circumstantien, wat hem aen dese saecke is bewust.

22 november 2011 /

Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 171 Transcriptie: © A. Lettink

ORA Landdrostambt Zutphen – Toegangsnummer 0217 – Inventarisnummer 919
Protocol van contentieuze en voluntaire akten
Richterambt Zelhem - Periode 1659-1670

Harmen op Bulsenbroeck verclaert dat hij doen ter tijt mede in Lucas huijs op’t crackell is
ingelopen en doen gesien datse te weten Joost en Beernt Abbinck en Assinck knecht Jan met
stocken tegen Lucas boesem hadden geslaegen, en dat doen eenen slach van den boesem
afschampende hem Weessell hadde op den arm getroffen, maer doen niet veel daer van hadde
gekreegen, edoch wie hem Wessel het principale slaen hadde gedaen, heeft gedaechde niet
gesien en weet sulcx oock niet te seggen, welck hij gedaechde beloeftt sulcx ten allen tijden
eedlijck te willen verifieren.
De Opsienders der armen tot Zelhem inhæren haere voor desen gedaene aenspraeck en
contumatie, versoecken
265 recto
derhalven dat Garret Wissinck in d’geeijschte somma moge worden gecondemneert, mits
geen comparitie dicht in contumaciam, met versoeck van proclama en dat voorne: Wissinck
moge worden vellich verclaert en dat in contumaciam moge recht gedaen worden.
Proclamatij et non comparuit.
Hendersken Jacobs wed: van zall: Engelbert Muller g’assisteert met haren Advocaet Ambro:
Sluijsken inhæriert haere voor desen gedaene aenspraeck en contumatien, tegens Jasper
Claepsinck en versoeckt, dat den selven in die geeijschte somma moge worden
gecondemneert, in vall van geen comparitie wort versocht proclama en dat den selven moge
worden vellich verclaert en daer over in desen incontumatiam moge worden erkent naer
behooren.
Jasper Claepsinck seijt dat hij niet van machte is sijne goederen te vercoopen en daer uijtt
betaelonge te doen vermits die Landthr: op alle sijne goederen arrest gedaen heeft, neemt
ondertussen aen, dat hij glte somma volgens aenspraeck willich sall voldoen en betaelen soo
vroech hij van glte arrest ontslaegen sall sijn, en sulcx onder poene van parate executie.
Doctor Ambrosius Sluijsken inhærert sijne aenspraeck voor desen ten prothocolle
919-0276
265 verso
colle gedaen, versoeckt alnoch betaelonge van Gosselijnck op Cleve, waer over op [huijden]
wederom gecitert, vermits niet comparitie contendeert in contumatiam met versoeck van
proclama.
Gosselinck op Cleve secht die schult niet gestaen.
Ex ado seijt dat den selven tott diverse reijsen ten versoecke van compnt: tott Zelhem geweest
en aldaer ten prothocolle gerecessert, als mede over het accoort tussen Gosselinck voornt: en
Henrick Baerinck geweest, leste prothocollo waer toe men mits desen sich is refererende,
persistert derhalven bij het versochte proclama.
Gosselinck seijt d’heer Sluijsken tot het accoort niet versocht te hebben.
Ex ado persistert bij sijn voorgaende versoeck, afwachtende daer over decretum judicij.
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Lambert Aelberts volmr: van d’weduwe Zelhorst versoeckt van de weduwe Coops inbrengen
van’t extract uijt het prothocolle van’t hooge Landtgerichte van Zutphen, wegens de gedaene
verseeckeringe in die behuijesonge van zall: Evert Thiebinck gelijck nu bij ettelijcke reijsen
bij d’selve
266 recto
prætenselijck is voorgegeven, dat tott compnts principalinne verseeckeronge voor een somma
van 100 dall: cu interesse solde sijn geschiet, bij mancquement voor als noch contenderende
tott betaelonge met interesse en costen, affwachtende daer over decretum judicij.
De weduwe Coops seijt datse gemeent hadde dat het geeijschte extract nu soude albereits
[ontfe] gehadt hebben, soo niet is geschiet, neemt aan volgens relatie des gerichts dienaer het
glte extract ten naesten Gerichte in te leveren.
Ex ado protestert van deses daeges costen.
Wessell Heerinck inhæriert sijne erholdene contumatie tegens Beernt Courts, versoeckt van
glte contumatie purge, andersints dewijll wederom d’citatie aen sijn huijs off hoffstede is
geschiet, wederom contumacie accuserende met versoeck van weder proclama en dat de
gedaechde als vellich verclaert moge worden, en versteecken van alle wijder inbrengen,
versoeckt in contumaciam decretum judicij.
Proclamatus et non comparuit.
Erscheenen Jan Schenninck neemt aen aen Wijenolt Janssen Vlesz voor
919-0277
266 verso
het restoir van het afgekoftte peert met d’costen eens voorall te betaelen d’somma van
3. ricxdall: tegens aenstaende Christimes 1669. soo glte Schenninck met hantastinge
aengenomen heeft onder poene van peindonge en parate executie.
Op den 1. xbr 1669.
Coram Johan Planten Richter.
Coernoten Everard Planten ende Lambert ten Bussche en Johan Wilbrenninck.
Erscheijnt Otto Sessinck en overgeeft tegens Huethorst schrijftlijck reces loco duplica naeckt
en bloot, met versoeck dat de saecke daer mede pro conclusa aengenomen en een corten dach
ad collationandum et ablegandum acta aengestelt moge worden op dat compnt: naer soo veele
diveratien en omleijdingen nu eenmaell tot een eijnde en goeden uijtslach van dese saecke
moge geraecken, de expensis protestando. S.
Doctor Schimmelpenninck als volmachtiger van Henrick Huethorst protestert van alle costen
soo seedert de laeste gepronuntieerde sententie en tegens tenuer der selver sententie bij
tegendeell sijn veroorsaeckt, inmiddels voor als noch
267 recto
inbedingende de verclaeringe van Jasper Claepsinck off hij naementlijck in judicio bij
hantastinge de burchstellonge voor Henrick Huethorst in begin van dese proceduere niet
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heeftt aengenomen, en versoeckt alsoo salvis quibuscunqe en onder voorige protest niettemin
copie van dese t’onrechte g’intituleerde duplicqe.
Aelbert Warninck inhæriert sijn versoeck van aenhæronge en vervolchlijck sijn versoeck van
distractie aen de gereede goederen van Jan Wilbrenninck, om te erlangen voldoeninge van
taxatoire sententie ter somma van 188: gl: 9: str:, ten waere d’saecke sub spe concordie conde
worden gevonden.
Ex ado d’volmr: van Triene Cleuvers Dr Ambrosijus Sluijsken neemt aen d’saecke sijne
principalinne bekent te maeken en versoeckt oversulcx de tijtt van 14. daegen om de saecke
inmiddels in vrintschap aff te maecken.
Ex ado persistert versoeckende daer over decretum judicij.
Ex ado persistert bij sijn versoeck.
Wessell Heerinck inhæriert sijn gedaene aenspraeck tegens Willem Abbinck dictierende de
wijll bij tegendeell in confesso
919-0278
267 verso
dat hij in die tumult een stoell heeft in die hant gehadt, hij naer alle preesumptie van rechte
aen het verwunden van desen comparant is schuldich, afwacht daeromme van den selven op
hueden incomen van behoorlijcke handelonge, sin secus dincht in contumatiam met versoeck
van proclama.
Otto Sessinck persistert bij sijn voriges.
Ex ado persistert gelijckfals.
’t Gerichte concediert het versoeck van den volmr: van Trijene Cleuvers Dr Ambrosius
Sluijsken om binnen den tijt van 14. daegen met haer tegenparthije desen aengaende soo
mogelijck te vergelijcken.
Dr Sluijsken cavierende derato voor d’armen versorgers tot Zelhem inheeriert alle sijne
voorgaende contumacien en bedingen, versoeckt nochmaels dat overt’ verschreven poinct
tegens Garret Wissinck in contumatiam moge worden recht gedaen, met expres bedinch van
costen.
Den Onderrichter Johan Wilbrenninck relatert op den 20. 8br: 1669. en den 17. 9br: 1669
Garret Wissinck aen desen Gerichte uijtt den naem van d’opsienders der armen gecitert te
hebben.
268 recto
Het Gerichte naergesien hebbende de aenspraeck en daer bij genomen conclusie van
d’opsienders der armen alhier in saecken tegens Garret Wissinck en gelettet op de twee
diverse erholdene proclamata verclaert naer gepleechde advijs van een onparthijdich
rechtsgeleerde, den gedaechde voor vellich en dat hij alsoo bij vervolch schuldich en
geholden is aen d’impetranten qqa op te leggen en te betaelen die gevorderde interesse ad. 28.
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gl. 2 str: 8 pennin: den selven daer toe in contumaciam condemnerende, edoch alle
bewijslijcke betaelonge den selven daer aen validerende.
Doctor Sluijsken dicta qualitate versoeckt ingevolch decreet op hueden gepronuntiert, dat
Garret Wissinck moge worden gesummert, tott voldoeninge van de geprætendeerde somma
cum expensis, om deselve binnen den tijtt van 14. daegen te voldoen, bij poene van peindonge.
Wilhelm Olthuijs g’assistert met sijn vaeder Aloff Olthuijs, comende met een wagen torff
naer Doesborgh vaeren en is door Evert op Warninckhaegens soon op onffatsoenlijcke
maniere tegens het aencomen van den dach omtrent 5. weecken geleeden met een bijle
besprongen en daer mede in sijn aengesicht swaerlijck gequest, dan alsoo den selven Evert
gehouden was om desen impnt: sijne pijne en smarte te
919-0279
268 verso
versoeten met d’eene oftte d’andere middelen, waer toe oock selfts in der minne jae
gerichtelijck is worden versocht, waer toe tott noch den supplnt niet heeft kunnen geraecken,
en mede in confesso vermits den selven albereits men den Chirurgijn over het voorse: delict
g’accoordert heeft, welckers attestatie des noch bij desen wort in bedongen, soo ist dat den
voorntn: Willem sijne pijne en smarte is begrotende met 100 dall: salvo moderamine judicij,
waer toe wordt gecontendert, en oversulcx op heden geciteert en alsoo men niet en verneemt
comparitie van de gedaechde wort gecontendert in contumatiam met versoeck van proclama
met expres protest van die voor desen gedaene costen of noch aen te wenden.
Proclamtus et non comparuit.
Lambert Aelberts volmr: van d’weduwe Zelhorst tegens d’weduwe Coops overgesien het
geprætendeerde extract van den boedell van zall: Evert Thijbinck bevint sich daer niet met
gecontentert ofte ten vollen verseeckert, deshalven hout sich comparant aen sijn vorige
onderpant, te weeten het vlasslandt, versoeckende dat de weduwe Coops daer van de weete
moge gedaen worden.
Bij het aennemen: den 26. januarij 1670 door Jan Wilbrenninck p copiam d’wed. Coops latt
Ex ado petit copiam insinueren, hadde geantwoort sij nam het niet aen, d’momboirs
mochten q
Aelbert Bettinck heeft aengenomen ter instantie van Dr Johan Schimmelpenninck=
269 recto
penninck volmr: Beeckers tegens morgen oftte overmorgen bij den selven te gaen en d’saecke
aff te handelen.
De saecke van Morgensteern en die bouwman op Baerinck blijft in staet tott den naesten.
Op den 26. Januarij. 1670.
Coram Johan Planten Richter.
Coernoten Johan Luijckinck en Johan Wilbrenninck.
Erscheenen Beernt Bossinck en heeftt bij hanttastinge aengenoomen binnen 14. dagen te
willen voldoen een somma van 30. Cal. gl. 12. str: met die costen daeromme geleeden en
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aengewent, soo die weduwe van zall: Engelbert Mullers was prætenderende en van Bossinck
hadden moeten betaelt worden, waervan men is gebleven in gebreeck.
Erscheenen Beernt op Conninck, seijt hoe dat sijnen soone Reint voor omtrent 14. daegen
heeft geslaegen en becoomen een vosz, die hij draegende, van die soon van Harmen Oostrick
was tegengemaeckt, seggende dat hij niet en docht, edoch hij Oostrick soone wilde daer voor
1. str. noch wel geven, waervoor compnt. soon den selven hadde overgelancht, waermede
compnt. niet te vreden zijnde, omdat sijn soon noch minderjaerigh, heeft den tweeden dach tot
Oostrinck gegaen en hem den 1. str. wederom gegeven
019-0280
269 verso
en versocht den vosz wederom te hebben, waer op gedaechde geantwoort, soo het hem toe
quam, soude hij het wederom hebben, hij wilde sich daer op bevraegen, versoeckt derhalven
compnt. dat bij desen E. Gerichte mach worden verstaen dat gedaechde mach geordonneert
worden tegens restitutie van den uijtgeschotenen 1. str. des vosz oft des selfts vell mach
worden uijtgekeert, daer over decretum judicij versoeckende en het selve daer aen
submittierende.
Harmen Oosterinck seijt het hem niet aen te gaen, hij mach ‘d jonghe aenspreecken.
Op den 9. Febrij. 1670.
Coram Johan Planten Richer.
Coernoten Johan Wassinck ende Wilhelm van Hengell.
Erscheenen Beernt Wonninck hebbende met hantastinge aengenoomen, aen de wed. Woels
oftte desselfs volmr. Dr. Gerard Huetinck tegens aenstaende Maij. wegens gecoftte
winnckelwaeren te sullen betaelen d’somma van 22. gl. 16. str. 4. pennin. in val van
misbetaelongh verbint sijn persoon ende gerede goederen ter parate executie met renuntiatie
van alle termijnen lantrs:
Insgelijcx heeftt Jan Wilbrenninck aengenoomen te betaelen aen glte: wed: oftt desselfs volmr:
d’helfte van 19. gl. 10 str. aenstaende Maij en die ander helft aenstaenden Jacobi 1670. onder
poene als vooren.
270 recto
Dr Schimmelpenninck als volmr. van Aelbert Besselinck met sijn principale præsent
versoeckt als nu eenmael executie op die gereede goederen van Jan Wilbrenninck als burge
van de wede Clevers, begeerende dat sedente judicio d’panden mogen worden gedistrahert als
naer landtr: sonder eenich wijder dilaij, om te erlangen soodaene getaxierde costen
ad. 188 gl. 9 str: als hem bij formele texatoire sententie sijn geadjudicert, onder protest van
costen sullende sunsten sich beclaegen ter plaetsen daer’t behoirt.
Erscheenen d’erfgen: van Willem Bossinck en seggen dat sij tegens d’gedaene hantastinge
van haeren tegenwoordigen oom oftte stiefvader lestleeden gerichtsdach gedaen, ten
hooghsten protesteeren, sijnde veerdigh wanneer van hooge Graff: Gen: van Benthem en
Johanna van Zelst, wede Wildenraets en Garretjen dochter van Oosewolt van Zelst,
genoechsaeme opdracht en daer toe behoorende volmacht sal sijn ingecoomen, d´resterende
pennin: bij sittende Gerichte te voldoen, waermede sij met opene beurse sijn staende.
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Daer op erscheenen Derck en Jan, gebroederen, derato cavierende voor haer absente broeder
en suster en hebben sulcx met hantastinge aenbelooft.
Lambert Aelbers als volmr: van die wede Zelhorst tegens de wede Coops inhæriert sijne
doorgaende gedaene handelonge
919-0281
270 verso
specialijck het gheene tegens het prætense verbant leestleeden gerichtsdach is geprotesteert,
en dewijll men nu verneemt dat tegendeell met alle uijtvluchten desen compnt: soeckt om te
leijden, en op groote excessive costen te drijven, en dat hij in desen eenmaell moge ten eijnde
geraecken, soo versoeckt hij compnt: naer in bedinch en exhibite der originele obligatie hier
over decisie, met advijs van onparthijdige rechtsgeleerden, met protest van die daer op
gelopene interesse en costen.
Den Onderrichter Jan Wilbrenninck relatert dat die wede Coops bij insinuatie van desen,
vermits sij uijt krancheijt niet selfts can erschienen, hierop geantwoort hadde dat sij meenden
dat haer broers daer van hadden genoech gedaen met het stellen tot een onderpant het huijs
van zall: Evert Thiebinck alhier in Zelhem staende.
Ex ado versoeckt een dach van collatie.
Den Onderrichter wort noch en overmaelts gelastet Aelbert Besselinck volgens taxatoire
sententie ad 188. gl 9. str. te voldoen, oftte dat andersints sonder dilaij met de versochte
executie sal moeten voortgevaeren worden.
Ex ado versoeckt daer van copie om sich daer naer te richten.
’t Gerichte op’t instantlijck aenhouden en versoeck van Lambert Aelberts q.q: tegens vrouw
Coops wegens den dach van collatie,
271 recto
ordonneert dat voor eerst d’wede voorgltt: sal worden hier van behoirlijcke insinuatie gedaen,
om daer op ten naesten te berichten naer behoiren; in vall van verner uijtblijven sall als
huijden over een maent met collatie en ablegatie van acten voortgevaeren worden.
Ex ado versoeckt copie.
Op den 23. Febrij: 1670.
Coram Johan Planten Richter.
Coernoten Johan Luijckinck en Johan Wilbrenninck.
Doctor Schimmelpenninck als volmr: van Commijs Godfrid Scheers, welche volmacht soo
noodigh men ten allen tijden præsenteert te exhibieren, secht hoedat sijnen principaelen is
pachter van eenige bouw en weijdelanden Wennekinck gent: voor welcke pacht bij d’Reecken
Caemer oock heeftt burchgestelt, doch het rantsoen oftt den onraet betaelt, sullende dese pacht
aenvanch neemen met Petri 1670, het welcke oock den tegenwoordigen gebruicker Lubbert
Wennekinck genoechsaem is verwitticht en aengecundicht dat hij naer Petri 1670 sich dese
landerijen niet wijders soude hebben te crodigen soo met mesten, holthouwen, hart oftte
weeck, plaggen en diergelijcke, maer dewijel wort vernoomen dat genoemden Lubbert
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wijders in dese vlochlanden soeckt te continueren met bouwen en anders, soo versoeckt
compnt: dat meer genden: Lubbert Wennekinck nochmaels worde gelastet dese landen
onbespiert aen den tegenwoordigen
919-0282
271 verso
pachter in te ruijmen, onder poene bij ’t Gerichte te beraemen, oftt’ dat andersints Lubbert
Wennekinck defacto daer van moge worden gedepossidert.
Erscheenen Wilhelm Egginck, kerckmr: tot Hengeloe, secht hoedat hij voor ongeveer 3. jaer
geleden heeftt verkoft aen Hendrick Velts seecker hoijgrasz, waervan hem restert 1/3 van 28.
à 29. dallr. salvo calculo en overmits compnt: in der goede tot betaelonge niet en can
geraecken, heeftt den selven op huijden doen voorbaeden, contendeert derhalven tot
betaelonge, in vall van geen comparitie dincht in contumatiam met versoeck van proclama.
Eodemdie.
Relateert den Onderrichter Johan Wilbrenninck beijde recessen van Lambert Aelberts op den
1. xbr: 1669. en den 9. februij. 1670. ten prothocolle gebracht de wede Coops p extract
prothocolli te hebben geinsinuert, hadde die wede geantwoort sij nam het niet aen, doch hadde
den Onderrichter het daer in haer huijs neergelecht.
In de marge:
Op den 9. Martij 1670. Coram Johan Planten Richter.
Coernoten Joahan Luijcinck en Johan Wilbrenninck.
Van de beschaepenthe van saecke cortelijck te d’ [….] soo inhæriert den volmr: van d’wede
Zelhorst all recessen over desen ten prothocolle gebracht, waerbij gebleecken dat deser zijts
prætensie spruijtet uit suijvere obligatie dat noijt bij tegendeell heeftt connen worden ontkent,
daerom desen impetrant nergens anders sijne actie conde institueren als op de besitters en
erfgenamen van dit gestelde onderpant, blijckende deduchtighe van deser zijts prætensie
manifestelijck uijt de vrijwillige gerichtelijcke gedaene bekentenisse promisse en prӕtense
verseeckeringe [...] hoogh Ed: Landtgerichte gedaen tot Zutphen op den 22 Julij 1669 maer
dewijle wierde bevonden dat impetrant met soo danigh verbant niet genoechsaem was
verwaert als oock terstont aen deser zijde daertegens is geprotesteert, soo heeft men niet
cunnen leedigh staen wieders sijne actie te vervolgen sulcker gestalte ...u? die s...cker zijnde
gebracht in staet van wiesen, concludendo versocht wort dat die gedaechde sal [...] in
deserzijts voor desen genomen conclusij met expres bedinch van de interesse en costen.
Solvis
Op den 23 . Meert 1670.
Coram Johan Planten Richter.
Coernoten Johan Wilbrenninck en Reiner Henrickx.
Doctor Schimmelpenninck volmr: van Henrick Huethorst versoeckt dat in saecken van Otto
Sessinck dach van collatie en ablegatie van acten moge worden aengestelt, voorbeholtelijck
nochtans dat hij
919-0283
272 recto
d’lest leeden ingediende deductie in termino collationis mondelonch sall mogen debattieren,
oftte andersints will sijn nootdruftt in tijt van acht daegen schrijftelijck ad manus judici
indienen, versoeckende dat wel eernstelijck moge worden gelettet dat aen deser zijde
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prejudicati als anders op die 24. Februarij 1669. is cautie gestelt met die persoon van Jasper
Claepsinck en dat d’selve acte van burchstellonge den acten niet is bij gevoecht gewest bij
d’laeste ablegatie der stucken, maer dat d’selve p negligentiam soribel is g’omittiert soo dat
wel eernstelijck, op die costen in desen moge worden gelettet, de rest als bij vorigen
refervierende.
Comparierde Procurator Anthoni Spill als volmr: van d’Ed: Steven van Lamsweerde, erffgen:
van zall: Juffrouw Elisabeth Porthenge, gewesene huijsvrouw van wijlen Anthoni Haeck en
versoechte omni meliori modo peindonge op de gereede goederen van Harmen Huegen als
pachter van de Begijnen Elmt in Hummeloe gelegen, wegens binnen en buijten jaersche
verscheenen pachtbetaelonge, voor soo veel sich sal bevinden bij liquidatie te resteren, alles
conformite van pachtcedulle, met versoeck van weete, insinuatie en relatie naer landtr.
Ex ado Otto Sessinck verblijftt bij sijn voriges ende versoeckt van’t ingecoomene copie.
919-0284
272 verso
Compareerde Lambert Aelberts exhibierende d’inbedongene volmacht van sijn principalinne
hadde vermeent dat men op huijden met deseriptie van acten soude veerdigh geweest sijn,
versoeckt deshalven alnoch dat sonder eenigh wijder dilaij een dach van collatie en ablegatie
van acten moge aengestelt, en dat daervan parthije advers de weete gedaen moge worden.
’t Gerichte stelt den dach van collatie en ablegatie van acten op den eersten dach nae den
eersten gerichtsdach van aenstaende Paesschen.
Op den 27. Aprill 1670.
Coram Johan Planten Richter.
Coernoten Everard Planten en Johan Wilbrenninck.
Compareerde Henrick Huethorst geassistert met sijn Advocaet Dr Schimmelpenninck,
versochte alsnoch aenstellonghe van dach van collatie in saecken van Otto Sessinck q.q.a sich
sal weten te refererende mondelijck oftte soo nodigh schrijftelijck debath tegens iegendeels
schrijftelijck reces loco duplicqe, in termino callationis naeckt en bloot bij te brengen.
Ex ado seijt soo ietwasz in saecken van Henrick Huethorst mochte incoomen oftte gehandelt
worden, ’t welck impartinent is off naerder bericht vannooden, woort versocht copie om naer
behoirlijcken tijt landtrs: daer op te berichen: dan indien een dach van collatie simpelijck
mochte versocht worden, kannen lijden
273 recto
dat gelijckfals aen zijden van Otto Sessinck soodaenen dagh moge worden gepræfigert, onder
protest van costen met inhæsie van alle voorgaende utile handelongen.
Ex ado kan sulcx lijden onder bedinch en protest als vooren.
Ex ado persistert bij sijn vooriges sonder in’t minste van sijn voorgaende protest afte wijcken.
Hendersken Jacobs wede van zall. Engelbert Muller inhæriert haere voorgaende suminatie
tegens Jasper Claepsinck op den 17. gbr. 1669. g’obtinert en dienvolgens peindonge met
versoeck van insinuatie lantrs.
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Die wede Coops gecitert zijnde om den dach van collatie en ablegatie van acten in saecken
van Lambert Aelberts q.q.a bij te woonen, relatert den Onderrichter Jan Wilbrenninck d’wede
voornt. geantwoort te hebben, het raeckten haer niet.
Lambert Aelberts volmr: van die wede Zelhorst versoeckt voor’t laeste een dach van collatie
en noch ten overvloet dat d’wede Coops moge worden gecitert en fine als vooren.
’t Gerichte accoordeert dach van collatie en ablegatie van acten in saecken van Henrick
Huethorst en Otto Sessinck met inwillegong van beijde parthijen als huijden over 14 daegen.
919-0285
273 verso
’t Gerichte accoordeert den dach van collatie en ablegatie van acten in saecken van Lambert
Aelberts en d’wede Coops als huijden over 14. daegen.
Op den 11. Maij 1670.
Coram Johan Planten Richter.
Coernooten Everard Planten en Lambert ten Bussche en Jan Wilbrenninck.
Doctor Schimmelpenninck als volmr. van Henrick Huethorst heeft op huijden staen afwachten
collatie en ablegatie van acten in saecken tegens Otto Sessinck q.q.a nochtans voor als noch
willende hebben versocht, dat die aenkomende heeren Consulenten tegens schrijfttelijcke
reces loco duplicqe mogen consideren dat derselver tegens schrijfttuer g’intituliert
gelijckmatigh paritionsschrijftt niet en is calumnius oftte onbestendigh, om volgende redenen,
ten eersten dat in’t geringhste niet moet worden gedroomt dat men d’aencomende heeren
Consulenten aen deser zijde souden soecken te misleijden met eene oftt andere ombragie oftte
ambages, welcke uijt d’acten sall worden bevonden in’t gerinchste niet te sijn bestendig ter
oirsaecke oock in puncto expensarum niet anders sall kunnen worden g’oordeelt off
tegendeell heeftt alle costen selfs veroirsaeckt maer niet desen aenlegger oftte Raetsman als
bij tegendeell bij sijn schrijftelijck reces loco duplicqe qualick
919-0286
274 recto
wert voorgegeven even art. 7. nochte oock door het genige hoe well male à propoe bij
tegendeel wegens deserzijts bediendes gegevene quitantie van de ontfangene pennin. van
verdient solaris wort voorgebracht, want sulcke btaelonge noijt aen deser zijde is geabnegert
oftte ontkent, edoch dat daer door sulcke betaelonge d’saecke ten principaelen soude zijn
geassopiert, opgeheven en voldaen off ten zijde gestelt, sulcx wort absoluitelijcken ontkent
dienende mede tott debath van’t geene art. 12, 13, 14 en vervolchlijcken wort voorgebracht
volgens deserzijts cautie dat d’selve well bij vorige arte. 7. is g’committiert p negligentiam
scribentis, maer dat niet te min de selve burchstellonge teste prothocollo op den 24. febru:
1669. is gepassiert quo brevitatis gratia relatio, welcke oock niet kan worden g’impugniert
daer door dat bij dit schrijftelijck reces als nu soude worden voorgegeven dat soodanigh
verbant niet waere sufficiant pro histe litis expensis, dewijll sulcx terstont naer geallegierde
verbant hadde moeten worden voort gebracht, maer kan nu daer op in’t gerinchste niet worden
gelettet hoe wel oock dese insufficientie is oftte bewesen kan worden gelettet kunnende
tegendeell sich oock niet beclaegen dat hij voor het landtgerichte van’t Richterambt
Doetinchem over dese saecke bij arrest was g’actionert, waeruit facite litis pendentie vermeint
te eliceren, aldewijll ingevalle ex hoc capite hij qqa aldaer was besproocken, als nochtans
neen hij terstont
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919-0287
274 verso
dese declinatoire exceptie 1. termino hadde moeten institueren als bekent bij alle
rechtsgeleerden en oock landtr. tit 5. art. 12 derhalven hij sich over desen in’t gerinchste niet
kan beclaegen sustinerende oock bij tegendeell alte præcipitant, jae calumnieus artl: 27, 28,
29, 30, 31, 32 et 33, inclusive geposert te sijn, dat bij deserzijts bediende iets contra propriam
manum scientiam vel conscientiam oftte ter quader trouwe dese procedure soude zijn
aengesponnen in aensien dat noijt is worden ontkent dat die beloofde pennin: waervan
quitantie bij paritionsschrijft van den 18. Augustij 1669. sub dato den 22. xbr. 1669 en den 5.
fbru: 1668. respective is worden bijgevoecht, sijn worden betaelt, waer op oock in’t
gerinchste de saecke niet aencompt, dan is alhier cardo quæstionis, off het accoort van den 21.
xbr. 1667. is voldaen oftte niet, en bij provisie en bij forme van retorsie tegendeell voor
soodanige persoon als hij artl. 33. derftt edieren holdende, overmits niet can worden g’oirdeelt
dar aen deser zijde oijt soodaene injurie is voortgebracht, waer op de selve resonabel dient
vervolchlijck en in sonderheijt dat tegendeell in causa principali sijn eenichste fondament daer
heen stelt dat d’opgerichte acte van provisionele accoort niet sij gestelt bij forme van
transactie, maer als off de beclaechde aldaer voor die scheijtsluijden solde hebben
g’abprobiert, soo dient
919-0288
275 recto
daertegens geregardiert, ten eersten dat dese acte bij provisie is opgestelt, dat de opstelde acte
ter goeder trouwen is gelaten onder hant van tegendeell, dat oock het concept van acte
doemaels te weten op den 21. xbr 1667. ter præsentie van deserzijts bediende oftt iemant ter
werelt is worden geteickent, dat oock Willem van Zelst en Johan Therinck sijn bedinchs
luijden geweest aen zijde van Otto ofte Mechtelt Sessincks, als sub juramento calumniӕ niet
can worden ontkendt, eijndelijck sijnde seer manifest et p maximӕ notandum, dat notanter
blijckt, dat de acte van g’allegierden 21. xbr. 1667. niet kan worden geconsiderert als off die
selve gepassiert waere voor eenigh Gerichte ofte compromissarissen waer hen dat tegendeell
sulcx geerne sochte te duijden in opsichte dat hier toe geen compromissarissen zijn worden
versocht maer sijnde præsenten geweest aen eene zijde te weten aen zijde van Otto en
Mechtelt Sessincks, daerbij vervolchlijck considerabell, dat dese beclaechde niet en is præsent
geweest wanneer dit project van accoort off transactie is worden opgericht daeromme het
ghenighe de natura et indolæ transactionis bij tegendeell artl. 5b. en anderen is worden
geallegiert niet de minste consideratie meritiert, omdewijll Mechtelt Sessincks niet præsent
zijnde oftte oock eenen gequalificierden volmr: aldaer hebbende in’t aldergerinchste niet
conde consteren de ipsius consensu, maer dewijell alles
919-0289
275 verso
deserzijde animo sincero aen tegendeell is vertrouwt op hoope dat soo wel de voltreckinge
van’t accoort als die betaelonge van deserzijts Advocaet Dr Schimmelpenninck soude sijn
gevolght, soo heeftt men eenigen tijtt het selve afgewachten, maer bespeurende dat sulcx was
vergeeftts, soo heeft men niet leedigh cunnen wesen voltreckinge van’t accoort waer van dogh
aen deserzijt niet eens copie was berustende, te versoecken niet twijffelende off de heeren
Consulenten sullen naer merite van saecken oirdeelen dat beclaechde off desselfs burge Otto
Sessinck debita forma sall worden geholden dit project des accoorts te ratificieren en
approbieren, oock deselve condemnieren ingevolgh de weth cum quem temere di judicijs in
deser veroirsaeckte costen, en wieders het gheene in specie tegens iegendeels schrijftelijck
reces loco duplicqe niet mochte sijn ingebracht p generalia soo in jure als facto

22 november 2011 /

Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 181 Transcriptie: © A. Lettink

ORA Landdrostambt Zutphen – Toegangsnummer 0217 – Inventarisnummer 919
Protocol van contentieuze en voluntaire akten
Richterambt Zelhem - Periode 1659-1670

contradicierende, daer over nobele judici officium implorierende, versoeckende dat sedente
judicio met een onparthijdigh oirdeldrager d’acten ad impertiales mogen worden naer collatie
afgedraegen, sonsten protesterende d’sinus termini expensis en treinissement.
Ex ado Otto Sessinck seijt cortelijck dat sijn Advocaet onvermoetlijck uijtgebleven zijnde,
hier tegens niet can recesseren, versoeckende derhalven van’t ingecomene copie.
919-0290
276 recto
Ex ado can geen copie toestaen maer verblijftt ingevolgh decreet en resolutie van desen E.
Gerichte huijden 14. daegen genomen, bij versoeck en dadelijcke ablegatie van acten
andersins quam solemnissime van oppentholt en costen protesterende.
Ex ado seijt alsoo het hem onverwacht voorcompt t’gheene tegens hem ingebracht is, soo hij
sich niet verstaet, en sijn bediende oft Advocaet niet hier en is, noch oock schrijfen van hem
heeft, soo versoeckt ex ado copie om daer op ten naesten te dienen.
Ex ado persistiert, versoeckende hier over decretum judicij onder voorighe protest.
Aelbert Besselijnck in saecken van Trijene Cleuvers staet toe aen mr Jan Wilbrenninck qqa
den tijtt van 4. weecken ten lancksten om te dienen naer behoiren.
Op den 15. Junij 1670.
Coram Johan Planten Richter.
Coernoten Mr. Lambert ten Bussche en Johan Wilbrenninck.
Erscheenen Evert Aelderinck, Henrick en Jan Eeltinck, Geertjen Rijckelincx weduwe van zall
Gosselinck Aelderinck geassistiert met Jan Pasz haeren in desen gecorenen en toegelatenen
momboir derato cavierende van haer soontjen gent. Geurt
919-0291
276 verso
|: Beernt Teunissen beijde cavierende voor den absenten :| Gerret Gosselinck, Jurrien
Henricsen en Steeven Derricksen en deden comperanten mede cavieren voor haere absente
respective huijsvrouwen en bekanden uijt kracht van seecker coopcedulle die dato den 18.
Aprill 1670. wel en te dancke betaelt te sijn van een aelingen coop schillinck in die
coopcedulle vermelt wegens seecker aen die heere Pastoir Umbgroeve verkofte steedeken
genaemt den Pasz met desselfs soo oude als nieuwe gerechtiche in zijn voer en bepaelonge
gelegen zijnde in den kerspell van Zelhem, buerschap Winkelshoeck tusschen t’Goet Borcken
en Cleijn Regelinck, zijnde vrij en allodiaell eijgen erff sonder uitganck oftt beswaer, als
alleen die Heeren penninghen
Comparant en Comparantinne.
Doende hier mede omni meliori cedieren en transportieren voorglte aen den heere Umbgroeve,
desselfs huijsvrouwe en erffgen: renuntierende van’t selvige bekennende hiervan onterftt en
ontrechtight, daerentegens de heere Umbgroeve en zijn huijsvrouw daer aen geerftt en
berechtight te sijn, gelaevende oock mede het selvige te wachten en te waeren jaer en ten
eeuwigen daegen oock mede in specie ten allen tijden op naerder gesinnen soodaene opdracht
cessie te doen, ter plaetsen daer soo en alst naer landtre. gebruickelijck, tot welcken fine
compten. en comparantinne bij desen authoriseren en volmachtiigh maecken Evert Aelerinck,
compnt in desen om te doen en op te draegen als voorss: naer behoir, sonder exceptie arge
oftt list.
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919-0292

277 recto
Op den 29. Junij 1670
Coram Johan Planten Richter.
Coernoten Everard Planten en Jurrien Hesterboom.
Henrick Heuthorst g’assistert met Dr. Johan Schimmelpenninck versoeckt all wederom dat
mett collatie en ablegatie van acten in saecken tegens Otto Sessinck als burge voor sijn suster
Mechtelt Sessinck worde voortgevaeren, en dat vervolchlijck dit proces door een
onparthijdigen oirdeldrager ad impertiales moge worden afgesonden ten fine hij compnt
eenmael ten eijnde en tot definitive sententie moge geraken met noch maelinge erinneronch
aen d’heeren Consulenten dat aen deser zijde sufficienter is gecaviert naer rechte op den 24e
februarij 1669. quo iterative relatio welcke burchstellonge ofte d’selve bij onachtsaemhe van
den describent der acten is g’ommitiert oftte sunsten van de heeren Consulenten binnen
Deventer voorbij gesien soo blijckt niet te min ad oculum dat d’selve op den g’allegeerden
24e februarij 1669. in forma voor Richter en Coernoten is gepasseert, derhalven niet wort
getwijffelt ofte die doemaelige gereservierde costen sullen comen tot laste van desen
ongevoechden opposant, aldewiell gelijck meenichmael is verhaelt het accoort oft transactie
aen zijnder zijde noch door d’principalinne Mechtelt Sessincks noch oock door desselfs
broeder Otto Sessinck als burge en volmechtiger in desen is voldaen ofte naergekoomen soo
door door onderteijckenonch oftte sunsten door approbatie oftt ijet dergelijcx, waermede
desen compnt. in opsicht van sijne enorme geledene injurie was verseeckert, zijnde te
considereren behalven het ghenige voor desen albereits is g’allegeert dat die contschappen
van Willem van Zelst en Johan Terinck bij paritionsschrijft g’applicert voor tegendeell
nemiliteren om die voor desen g’allegeerde redenen maer oock om dat d’selve aen zijde van
919-0293
277 verso
Otto Sessinck sijn geweest maeckelaers [..uit…] leven lanck aen deser zijde van Henrick
Huethorst [versocht], de welcke dan injure worden genaemt […..] en in rechten in’t gerinchste
niet geadmittiert […..] getuijgenisse van haer principaelen aen wiens zijde […ut] sijn versocht,
gelijck bij alle Doctoren ad tit. [..di.du.] proxenetis is te sien, vervolchlijck verblijvende bij
zijn wieder mondelonghe debath tegens iegendeels paritionsschrijft voor desen ter prothocolle
gebracht, en daerbij genomen generale salutaire clausule oock nochmaels alle het gheene niet
is beweesen bij generale denegatie en impertinentie passerende, oock is quocuncqe puncto het
officium judicie nobile implorierende versoeckt dat sedente judicio eenmaell met collatie en
ablegatie van acten moge worden voortgevaeren, anderzijnts alwederom quam solemnissime
de expensis en wieder oppentholt protestierende, inmiddels begeerende dat periculo pero met
collatie en ablegatie moge worden voortgevaeren, in vall tegendeell niet mochte præsent sijn.
Ex ado aldewijll men bevindt dat in absentie van Otto Sessinck vermits sijn nootwendige
affeiren ijts tott desselfs naedeel wort gerecessert, wort derhalven versocht den tijtt van
14. daegen met believen des Ed: Gerichtes om als dan den dach van collatie en albegatie aff te
wachten onder alle vorige protesten, bedinch en costen.
Jan Wilbrenninck relatert ter instantie van die Rentmr: van de Schuelenborch daertoe
specialijcken g’authorisert zijnde op het goet Lettinck gevonden en daer van gehaelt te hebben
voor die achterstendige pachtpennin: 7½ mold: rogg 1. spint en aen boeckweijte 6. molder.
het voorss. coorn is op huijden ter præsentie van die Rentmr: van den Schuelenborghs soon
Henricx Tenghbergen verkoftt aen Johan Luijckincks huijsvrouw, d’rogge het schepel voor
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19 stuijver en d’boeckweijte het schepel voor 16 stuijver, en neemt aen binnen 9 daegen
à dato daer voor betaelonge te doen en d’pennin: in handen van de Rentmr: te stellen, soo
vrouw Luijckincks in absentie van haer man alsoo heeft aengenomen.
919-0294
278 recto
Ex ado dewijll alhier constert dat Otto Sessinck præsent oftt iemant van sijnen’twegen soo
versoeckt men voor als noch dat met ablegatie van acten naer behoorlijcke collatie mach
worden voortgevaeren, voor als noch protesterende van costen en oppentholt, daer over
affwachtende decretum judicij en dat inmiddels wederzijdts advocaet oftt contradictant sijn
naeme worde g’exprimiert, en dat deselve docere van genoechsaeme volmacht.
Ex ado naedemaell men bevint dat tott naedeell van Otto Sessinck wert versocht collatie van
acten in desselfs absentie vermits sijn nootwendige affeiren die sue empore en te vooren is
gecompareert, soo p sistert den selven, niet tegenstaende dat die Richter naer climmende
sonne ’t Gericht heeft gespannen bij ’t versoeck als voor desen gedaen, sonder in’t minste off
gerinchste daer van te desisteren oftte aff te wijcken, niettegenstaende tegenparthijs Advocaet
daer tegens heeft willen tot naedeell van voornt: Otto Sessinck voornemen, p sistert derhalven
bij vorige recessen en edictaten sonder daer van in’t minste af te wijcken oftte te refilieren,
Aelbert Warninck versoeckt nu eenmael behoorlijcke distractie en vercoopinge van panden
van Jan Wilbrenninck als burge van Trijene Cleuvers, om te erlangen satisfactie van de
taxatoire sententie ter somma van 188. gl. 9. str: voorbeholtlijck alle costen soo nae dato sijn
geloopen waervan àparte declaratie wort gereserviert.
Ex ado dat voor eerst pro confesso admittiert gelijck oock het gantsche Gerichte met oogen
siet dat Otto Sessinck alhier in den Gerichte met sijn advocaet is præsent, derhalve sich met
geene uijtvluchten in’t gerinchste kan behelpen, versoeckende in vall van wijder oppositien
hier over decretum judicij.
919-0295
278 verso
Ex ado aldewijll Otto Sessinck siet van tegenparthije niet anders te wenseren als tot
oppentholt van die saecke waervan voor desen albereijts een dach beraemt, op den beededach
en naer den selven geen bijeencomste geweest, gelijck ten allen tijden bewijslijck, en met
eede soo noodigh door d’Richter soude worden verclaert, niet anders is worden versocht dan
naer den selven datum een dach voor te stellen om soodaene dach bij te woonen van collatie
en ablegatie van acten waervan men sich submittierende t’versoeck van’t voorgaende.
Ex ado blijckt uit t’prothocoll en bij iegendeels confessie dat voor desen een dach van collatie
is aengestelt, welcke dan defect sijnde geloopen nootwendigh d’collatie en ablegatie op
huijden moet worden voortgesett, als zijnde den naest aenvolgende gerichtsdach, daeromme
verblijft bij sijn vorighe versoeck van ablegatie van acten, daer over decretum judicij
afwachtende.
Ex ado naedemaell men bevint dat sich tegenparthije op’t prothocoll ten reguarde van den
aenlegger bevint dat een dach van collatie te sijn aengestelt en ten versoeck van Henrick
Huethorst geschiet, sonder dat den selven ten aensien van de tegenparthije soude sijn defect
geloopen en oversulcx den dach van collatie afgesneeden, en dat den naestvolgenden
gerichtsdach wesende beedach niet heeft cunnen geschieden, en oversulcx geen bijeencomste
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tusschen d’Richter en parthijen niet heeft cunnen weesen, soo wort oversulcx versocht een
nieuwen dach van collatie van acten, gelijck bij tegenparthij is worden inbedongen, sonder
in’t minste oftte gerinchste van alle vorige recessen te refilieren.
Ex ado versoeckt dat over dit nieuwe gedictierde niet wetende wat tegendeell daer door will
infereren decretum judicij worde geacht, oft dat over die gantsche saecke mitsgaeders over dit
nieue gedictierde worde erkent, en dat inmiddels op huijden met oblegatie van acten mach
worden voortgevaeren.
919-0296
279 recto
Ex ado zijnde dat tegenparthije niet anders soeckt dan d’oppentholt gelijck voor heenen
geseijt als d’saecke ad decretum judicij te helpen, daer den selven nochtans contrarie van
desselfs parthije is bericht en oversulcx voorne: Sessinck gepsistiert en verblijft’sonder in’t
minste daervan te resisteren.
Ex ado gelijckfals en dewijll men geen verstant kan kriegen uijt tegendeels dictaten verblijftt
men bij vooriges.
Ex ado dewijll men siet dat tegenparthijs Advocaet niet en kan oft wil verstaen iegendeels
dictamina, heeft derhalven daer van copie te versoecken, en verblijft oversulcx bij sijn voriges.
Ex ado dat men tot oirdeell van onparteijdige rechtsgeleerden wil laten off dese vorige
recessen van tegenparthije ten prothocolle gebracht dient ten propo oft niet, en qua forma de
selve van tegendeels Advocaet zijn gedictiert daer op wel mach worden gelettet, en wort
gepersistert als voren.
Ex ado aldewijll men bevint dat tegenparthije oft deszelfs Advocaet niet anders soeckt dan
dese saecke op de lange baene te brengen, is men derhalven persisterende bij voorgaende
sonder in’t minste daer van aff te wijcken.
Ex ado alles latende tott desisie van de heeren Consulenten, verblijft bij sijn voriges.
’t Gerichte stelt met inwillegonch van beijde parthijen een dach van collatie en ablegatie van
acten als huijden over 14. daegen en sulcx bij pœne van versteck en dat d’ saecke bij
uijtblijven van d’een oft’ ander parthije d’saecke in contumaciam ad impertialis sall
affgesonden worden.
Jan Wilbrenninck seijt dat hij sustinert nae luijt van de sententie niet peintbaer is submittiert
sigh daer over aen’t Gerichte.
Ex ado inhæriert sijn alreede erholdene dis=tractie
919-0297
279 verso
tractie van cleijn pant en versoeckt als nu sedente judicio wiedere distractie en vercoopinge
van geredene goederen van Jan Wilbrenninck.
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Op den 16. 7br: 1670
Coram Johan Planten Richter
Coernoten Beernt Rotgers en Gerret Willems.
Erscheenen Jan Kerckhoff inwoonder van Zelhem derato cavierende voor sijn huijsvrouw en
bekande van verstreckte en opgenomene pennin: schuldich toe sijn aen Henrick Heijnck de
somma van 25. dal: gelavende glte somma jaerlijcx te verhantgelden als gebruijckelijcken ad
6. procento jaerlijcx op Lambertij verschienende stellende tott een waer onderpant
comparanten behuijsinge daer hij tegenwoordigh inwoont, als oock den hoff daer aen gelegen,
om sich in cas van noot daer aen cost en schaedeloos te mogen verhaelen, S. A.
Op den 5. 8br: 1670.
Coram Johan Planten Richter
Coernoten Lambert Ten Bussche ende Johan Wilbrenninck.
Gerret Therinck exhibert justificatie van arrest tegens Jurrien Beecker, concludert als daerbij
in vall van geen comparitie accusert contumaciam en versoeckt proclama.
Op den 19. 8br: 1670. relatert den onderrichter Jan Wilbrenninck het versochte proclama van
Garret Therinck op den 5. 8br: 1670 te hebben gedaen, en Jurrien Beecker te hebben
geproclamert, dan niet gecomparert.
Op den 19. 8br: 1670.
Coram Johan Planten Richter
Coernoten Dr. Ambrosius Sluijsken, Johan Luijckinck en Johan Wilbrenninck.
Garhard Therinck inhæriert sijne over=gegevene
919-0298
280 recto
gegevene justificatie van arresti en die daer bij genomene conclusie, mitsgaeders sijne
erholdene contumatie van leestleeden gerichtsdach, waer van premissivelijck purge versoeckt,
en vervolchlijck handelonge van den g’arresteerde Jurrien Beecker andersints denuo
contumatiam accuserende ten profijte lantr: en in vall van handelonge versoeckt copie, alles
onder overmael bedinch van premissive purge.
Compareerde Jurrien Beecker en verclaerde in saecken tegens Gerret Therinck ingevolch van
ontsaete tott cautie te stellen en te verbinden naer lantre. Bussinck Steede en d’halfscheijt van
Aerdinck Goedt, daer van het saetgewas bij Garret Therinck voorglte gearresstert, en alsoo bij
den arrestant conform landtr. tit. 2. art. 8. alst behoorde niet en waere gecaviert conde sunst
compnt: niet wieder in laten, gevende ten dien fine over exceptionim præstite cautionis, de
welcke hier mede noch maels, omni meliori modo obmovierende, conde sich ten principaelen
niet wieders in laeten, maer soude daereerst en voor all daer op recht verwachten, doch
versochte daer bij dat sijn overgegeven schruftuer eenen dach oft 4. ad revodendum et
mundandum moge worden gerestitueert, vermits oock die justificatie van arrest eerst gisteren
wegens absentie des Richters hadde ontfangen.
Ex ado versoeckt copie.
Op den 23. 8br: 1670
Coram Johan Planten Richter
Coernoten Johan Luijckinck, Lambert ten Bussche en Jan Wilbrenninck.
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Erscheenen Wendele Eggincs weduwe van zall: Henrick Coops, g’assistert

mett

919-0299
280 verso
met den ed: Henrick Tengbergen, rentmr: haeren in dezen gecorenen en togelatenen monboir
wegens comparantinnen soon en schoonsoon Johan Coops en Beernt Aegelinck en becanden
wegens seecker parceell landts den Silveren Barch genaemt, uijt het goet Kerckwijck in
Zelhem gelegen, aen de heer Isaac pastoor Umbgroeve en sijnen erven vercoft, van den
coopschillinck ten vollen gecontenteert en betaelt te sijn, en dede hier mede omni meliori
modo het selve cedieren en transportieren aen die heer pastoor Isaac Umbgroeve voorno:
desselven huijsvrouw en erffgenaemen, agnoscerende hier mede van glte: stuck lants van nu
aen onterft en ontrechtight te sijn, daer tegens glte: heer predicant en sijne erffgenaemen daer
aen berechtight en geerft te sijn, gelovende mede het selve te wachten en te waeren jaer en
dach en ten eeuwigen daegen, oock op naeder gesinnen soodaene cessie en opdracht te doen
soo alst naer lantr: gebruijckelijcken, werdende tot dien fine mits desen g’authoriseert Johan
Coops voornt: soo het selvige oock met hanttastinge aengenomen heeft.
Op den 2. 9br: 1670.
Coram Johan Planten Richter
Coernoten Everard Planten, Johan Luijckinck en Johan Wilbrenninck.
Garret Therinck exhibiert sijn nootdruft contra Jurrien Beecker concludert als daerbij.
919-0300
281 recto
In saecken van Henrick Huethorst contra Otto Sessinck q.q.a wort nochmaels den dach van
collatie en ablegatie van acten aenbestemt als huijden over 14 daegen.
Aelbert Warninck versoeckt dat Jan Wilbrenninck in qlte als burge van Triene Cleuvers moge
worden gesummiert om ten naesten Gerichte sijn antwoort ten principaelen op deserzijts
clachte van injurie intebrengen bij poene naer rechte daer toe staende.
Jan Wilbrenninck sedente juditio dit reces voorgelesen, antwoorde, hij moste sich hier op
bevraegen.
Doctor Sluijsken inhæriert sijn aenspraeck op den 2e xbr: 1668 tegens Evert to Winckel q.q.a
gedaen, met præsentatie dat den selven copie van reeckeninge ten dien daege overgegeven
sall mogen lichten, om d’selve aen de erffgen: van d’Zelhemse marckte, waer op hij sich is
beroepende, bekent te maecken, bij verweijgeronge van d’selve te accepteren, contendeert tott
contumatie met versoeck van proclama.
Jan Wilbrenninck en Reiner Henricx relateren bij de besendonge ter instantie van Triene
Lebbincks in begin van de somer deses jaers 1670. geschiet, tott antwoort van d’heer pastoor
Umbgroeve verstaen en ontfangen te hebben, de saecke raeckt het Gerichte niet.
Op den 16. 9br: 1670.
Coram Johan Planten Richter
Coernoten Johan Luijckinck ende Johan Wilbrenninck.
Doctor Sluijsken als bediende van Willem Olthuijs ten achteren zijnde aen Evert
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919-0301
281 verso
Warninckhaege wegen verdient solaris teste prothocollo als mede van verschoot ter somma
van 10. gl 15. str: tott betaelonge van [welcke] somma op huijden gecitiert, vermits geen
comparitie accusert contumatiam met versoeck van proclama.
Doctor Huetinck q.q.a secht hoe dat Jan Nijenhuijs op den 3. 9br: 1669. met hantastinge onder
poene van parate executie met renuntiatie van alle termijnen lantre: hebbe aengenomen te
betaelen een somma van 20. gll. 8. pennin: met d’kosten, en alsoo glten: Nijenhuijs van
d’somma noch debet is 7. gl. 5. str: als mede d’kosten, versoeckt comparant voor d’selve
ophaelinge en distractie van panden.
Steven Oortgijsen neemt met hantastinge aen onder poene van parate executie met renuntiatie
van alle termijnen lantre: aen Doctor Huetinck volmechtiger van die weduwe Woels te sullen
betaelen een somma van 25. gl 18. str: met d’costen in twee termijnen namentlijck d’eene
helfte tegens aenstaende Paessen, en die ander helfte des aenvolgende Maij.
Jan Wilbrenninck en Beernt Wunninck nemen nochmaels aen soodaene somma als sij op den
3. febru: 1670. teste prothocollo met hantastinge hadden aengenomen tegens aenstaende
Crismis sonder eenich delaij aen Doctor Huetinck q.q.a te betaelen cum expensis.
Op den 30. 9br. 1670.
Coram Johan Planten Richter
Coernoten Everard Planten, Johan Luijckinck en Johan Wilbrenninck.
Doctor Sluijsken inhæriert sijne laestledene
919-0302
282 recto
gerichtdages contumacie tegens Evert Warninckhaege, versoeckt purge, sin secus accusert
denuo contumaciam met versoeck van proclama cum expensis.
Compareert Steven Fockinckvelt als volmr. van rentmr: Tenghbergen versoeckt dat het
gedoorste pachtsaet van het goet Lettinck voor achterstendige pacht volgens haeres sententie
gerichtelijck aen die meestbiedende vercoft en naer rechten alst behoort gedestraheert mach
worden.
De rogge en boeckweijte is in’t geheel opgehangen tegens een gl. t’schepel, en is bij toeslach
aen Jan Luijckinck naemes d’rentmr: ofte Fockinckvelt beijde voornoemt vercoft voor 16. str.
door malcanderen te reeckenen aen rogge […] molder aen boeckwijt […] molder.
Compareert Engelbert Ilsinck als volmr: van den Ed. Doctor Menger en vehaelt hoe dat sijn
principael noch ten achteren is aen Lubbert Wennekinck d’somma van 44. gl. en eenige strs.
hercoomende van verscheenene soo binnen als buijten jaers pacht, salvo calculo, alles ter
goeder reeckeninge, en alsoo hij inder goede niet siet te geraeken, onaengesien verscheijdene
interpellatien en huijdiges daeges citatie volgens relatie der gerichtsdienaer waer van deselve
soo noodigh inbedongen wort, soo doet hij omni meliori modo aenpeindonge aen de gereede
goederen van geseijde Lubbert Wennekinck met versoeck van weete.
Op den 12. xbr. 1670.
Coram Johan Planten Richter
Coernoten Lambert ten Bussche, Reiner Henricx en Johan Wilbrenninck.
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Erscheenen Wilhelm van Zelst chirurgijn
919-0303
282 verso
en heeft ter instantie en op […… …] =ginge van’t Gerichte verclaert dat op [… … …]
=der gequesten Coop Veeninck, soo ten huijse van Gosselick op Cleve geschiet en met
[… … …] gesteecken is, tegenwoordigh [… … …] van wegen de voorne: verkregen wunde
geen [perickel] loopt van daer te sterven, soo hij volgens sijn practicqe: daer van goede
kennisse draegende voor waerheijt verclaert en attestert.
Eodem die coram ijsdem.
Den geapprehendeerden Harmen Jaeltinck bij den Gerichte g’examineert, verclaert dat hij niet
kan ontkennen met de knecht Beernt op Veeninck woonende, eerst krackeel hebbe gehadt en
sich daer mede geslaegen, en wieders ontkennende het gheene wat hem van’t Gerichte desen
aengaende vervolgens wiert voorgeholden, te weeten Coop Veeninck met frivole woorden
niet aengesproocken maer alleen na hem gegrepen te hebben en niet anders hem hebbende
gedaen off most hem bewesen worden, seijt mede geen mesz getrocken te hebben als wanneer
hij een pijpe toeback gedroncken hadde, en wanneer hem Coop Veeninck verwetet dat hij
hem den steeck gedaen hadde, hadde hij het mesz vertoont, ontbloedich en vervolgens seijt
niet schuldich daer aen te wesen, weet oock van het uijtblaesen van de lampen niet te seggen.
Den g’apprehendeerde op’t afeijschen van d’burchstellonge wegens die breuck soo den heer
competeert als mede de kosten van sijn apprehensie en die verteeronge neffens d’costen des
Gerichts als anders van den 28. 9br 1670. tot indato, als oock wat daer wieders op mochte
coomen te loopen, seijt met geen persoonele burgen voorsien te sijn, maer dat hij alle sijn
gereede en ongereede goederen mits desen submittiert voor die voorglte gepleechde actie
sooverre hij daer aen
919-0304
283 recto
schuldigh, als oock voor die costen soo daer op gaen en wieders mochten comen te loopen,
estimerende die immobilia wel weerdigh 150. dalr. staende 100. dalr. in Rensen Sleechken en
50. dalr. in Cleve daer voor Gosselick op Cleve sich sterck maeckt en met hantastinge heeft
bevestight oock daer voor sijn persoon en goederen verbonden; dit alsoo waer toe sijn stelt
den g’apprehendeerde ten fine voorschreven mede tot een onderpant sijn gewas oftt geseij
op’t landt oft Goedt daer hij op woont en bouwman is, gent: Jaeltinck Steede om sich aen
voorne: parcelen wegens voorglte: actie en costen cost en schaedeloos te mogen verhaelen,
constituerende en authoriserende mits desen oock mede den amtsboode Hieronimus Heeckell
om op’t gesinnen van d’heere Landtdrost sijne vaste goederen omni meliori modo, uijt den
naeme van g’apprehendeerde Harmen Jaeltinck in maniere als voorseijt en voorgeeijscht is,
hooghglte: Landtdrosten Gerichte te mogen verbinden naer behoiren.
En alsoo g’apprehendeerden Harmen Jaeltinck versoeckt op huijden relaxatie van sijn
apprehensie ten fine om sijn saecken te mogen verrichten naer behoiren, doet hem t’Geriche
gerelaxeren op conditie dat hij Jaeltinck sich morgen wederom alhier sal sisteren, om ’t
antwoort van de heere Landtdrost soo coomende aen te hooren en te hebben waernaer sich te
reguleren, in vall van uijtblijven stipulati manu neemt aen Gosselijck op Cleve, Jan Baerckens
en Henrick Poppinck hem te sisteren oftt sunsten burge te sijn en te blijven, allergestalt den
g’apprehendeerde sich huijden als voorss: heeft verbonden, daer voor haer persoonen en
goederen gesubmittiert soo en alst behoort.
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919-0305

283 verso

Op den 14. xbr. 1670.
Coram Johan Planten Richter
Coernoten Everard Planten, Johan Luijckinck en Johan Wilbrenninck.
Gerret Terinck inhæriert sijn præsentatie van met Jurrien Beecker denovo alhier voor desen
E. Gerichte te willen herrekenen, andersints versoeckt van den selven inbrengen van contra
handelonge sin secus versoeckt contumaciam met versoeck van proclama.
Compareerde Jurrien Beecker verhaelende hoe dat compnt. noch eerst op den 29. 9bris. sij
machtigh geworden copie van deductie van Gerret Therinck, soo op den 2e desselven maents
9bris. soude sijn geexhibiert en op den 13e gereexhibiert, dewijl dan nu deselve met
verscheijde documenten sij bekleedt en daer tegens naer landtrechte sij competerende den tijt
van 6. weecken tot contra handelinge, achte compnt: dienstigh tot sijne delhecgie, sulcx mits
desen te herinneren als oock die watersnoot door’t overloopen der riviere IJsell, waerdoor
compnt. belett is geweest sich te prepareeren en te bereijden tot contra handelinge, gelijck
oock naer landtrechte wettelijck geexecuseert landt tit: 8. art: 1. invoege dat men niet eerder
als ten naesten sullen cunnen handelen soo well oock iegendeell met sijn exhibitie op den 2e
Novemb: en reexhibitie op den 13. selfts daer toe oirsaecke en aen als men in cas van
contradictie ten naesten met meerderen sall aenwijsen.
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Bron:
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Archieftitel: ORA Landdrostambt Zutphen
Toegangsnummer 0217, Inventarisnummer 919
Richterambt Zelhem - Protokol van Contentieuse en volunt. akten 1659 – 1670
Foto’s:
Foto’s van deze bron zijn in een set geplaatst op de rechtstreekse internetpagina:
http://www.flickr.com/photos/genealogiedomein/sets/72157622029194743/
U kunt ze bekijken en downloaden, onder andere op origineel formaat.
U kunt ook zoeken naar een concrete foto uit elke willekeurige andere inventaris. Dit door
gebruik te maken van de zoekfunctie rechtsboven op bovenstaande internetpagina. Door daar
het inventarisnummer en het nummer van de foto in te tikken, verschijnt direct de gezochte
foto. Foto 14 uit inventaris 879 vindt u bijvoorbeeld door te zoeken op inv. 879 0014
(NB: Het fotonummer moet 4-cijferig zijn. Plaats daartoe zo nodig een of meerdere nullen
voor het cijfer).
Een overzicht van alle door Genealogiedomein op Flickr gepubliceerde inventarissen vindt u
op http://www.flickr.com/photos/genealogiedomein/collections/
Transcriptie:
- De transcriptie vermeldt steeds het fotonummer en het originele paginanummer, gevolgd
door een bijbehorend blok tekst.
- Cursief geschreven tekst: is bij de transcriptie ter verduidelijking toegevoegd.
- Tussen […] geplaatste tekst: gedeeltelijk of in het geheel niet goed leesbaar.
- Sommige veelgebruikte afkortingen zijn in verband met de leesbaarheid van het document
voluit geschreven; voor het overige is de originele tekst zoveel mogelijk gevolgd.
- Hoofdlettergebruik is aangepast aan de huidige schrijfwijze.
- Ter verbetering van de leesbaarheid zijn af en toe extra leestekens ingevoegd.
- Waar nodig is de tekst in het originele document gecontroleerd.
Huizen, 22 november 2011
Albert Lettink
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