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Woord vooraf.

De ontstaansgeschiedenis van het schoutambt Holten gaat evenals bij

de meeste andere gerechten, naar mag worden aangenomen, terug tot

het landsheerlijke of feodale tijdperk. In deze periode heeft de verbrok

keling van het immense rijk van Karel de Grote door het ontbreken van

een centraal gezag onder zijn opvolgers plaats. De inwoners zochten

hun bescherming tegen oorlog, de invallen van de Noormannen bij de

graven, bisschoppen en abten van rijke kloosters. De bisschop van

Utrecht verkreeg naast de geestelijke jurisdictie, die hij als bisschop in

het gehele diocees uitoefende, op grond van het immuniteitsbeginsel en

op grond van een verlening van grafelijke rechten ook de wereldlijke

jurisdictie in o.m. Overijssel (het Oversticht).

In de volgende eeuwen ontstond er het streven naar een krachtig cen

traal gezag in de Nederlanden dat in de persoon van Karel V zijn vol

tooiing vond. Het is hem en zijn voorgangers gelukt de centrale staat

door vererving, verovering en door huwelijk tot stand te brengen. De

verlatinge, het besluit van de vergadering van de Staten Generaal, ge

nomen op 22 juni 1581, waarbij Philips 11 van zijn landsheerlijkheid

over de Noord Nederlandse gewesten vervallen werd verklaard, mar

keerde de ove~ang van het landsheerlijke of feodale tijdperk naar de

Republiek der Verenigde Nederlanden.

Ongewild kwam deze staatsvorm tot stand. De Staten van de gewesten

wilden geen afstand doen van het instituut van de landsheerlijkheid, zij

wilden dit juist consolideren, maar van de absolute wijze waarop Phi

lips 11 als opvolger van Karel V met voorbij gaan aan hun rechten en

bevoegdheden over de gewesten regeerde en de eenheidsstaat wilde

versterken. Pogingen om een nieuwe landsheer aan te trekken leden

schipbreuk. Daarom gingen de Noord Nederlandse gewesten over tot

het aanstellen van een stadhouder die als een surrogaat voor de lands

heer optrad.

In de landsheerlijke periode bestonden in de provincie Overijssel de

rechtskringen uit de steden en de kerspelen, die veelal in buurschappen

waren opgedeeld. Het bestuur van de kerspelen werd gevormd door de

eigenerfden (de gegoeden/de buren) of de uit hen gekozen vertegen

woordigers onder leiding van de schout als vertegenwoordiger van de

overheid.

Een en hetzelfde overheidsorgaan was met de wetgeving, uitvoering en

de rechtspraak belast. Deze indeling, die in navolging van De l'Esprit

des lois van Charles de Secondat, baron de la Brede et de Montesquieu

tegenwoordig in het staatsbestel wordt gemaakt, ontbrak in die tijd. Het
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gerecht was dan ook op dezelfde wijze ingevuld als het bestuur van het

kerspe1. Veelal namen dezelfde personen zowel deel aan het bestuur als

aan de rechtspraak. Eerst geleidelijk aan trad hier een wijziging in op

en maakte de rechtspraak zich los van de wetgeving en uitvoering.

Deze tweedeling in justitie en politie heeft zich tot ver in de Republiek

der Verenigde Nederlanden voortgezet.

Van het schoutambt te Holten wordt, naar mag worden aangenomen,

voor het eerst gewag gemaakt in de periode 1379-1393, t.w. een for

mulier van ontbieding ter klaring, waarin Floris van Wevelikhoven

"ontbieden U onsen richter toe N., dat wij onse claringe sitten willen in

ons stad van N. des ijrsten Dinxdages na sente Peters nu naest toeko

mende ende bevelen U neersteliken, dat ghi ons daer bescreven brengt

alzulke wedersproken ordel als vor U gevallen zijn ende dat ghi over

die kercke daer spreken, dat alle dieghene, die daer claringe behoeven,

op ten versc. Dinxdach te D(eventer) by ons comen". "Ende dit scryft

an alle richters in Zallant, in Twenthe ende te Vollenhoe. In Zalland

Deventer, Colmenscoten, ...Holten, Batmen" (Hs: Judiciaal, fo1.118 vs,

RA Utrecht).

De oudste archivalia die ons van het schoutambt te Holten zijn overge

leverd, komen uit de beginperiode van de Republiek der Verenigde

Nederlanden. Alle voorafgaande stukken zijn in de loop der tijd door

het oorlogsgeweld, dat het platteland van de provincie Overijssel teis

terde, verloren gegaan. De afwezigheid van de oudere stukken laat

zich vooral in het begin van het gerechtsboek voelen, doordat er im

pliciet of expliciet naar wordt verwezen. Zo gaat een beslagleggings

procedure die Cornelis van Eyckell tegen Johan van Ringenberch had

aangespannen terug op stukken die geen deel van het gerechtsboek

uitmaken "syn (Cornelis van Eyckell) vorich angevent ende inbren

gentt, waerop arrest als oick citatie gescheen" (folio 27).

De archivalia beginnen op 21 april 1612 met een akte van schuldbe

kentenis, waarbij Johan ten Nienhuis ten overstaan van schout Ger

hardt Dickertz en de keurnoten Wolter Muller en Evert Simens ter

verzekering van een bedrag van 50 daalder "alle sine schapen" aan

Johan van Echten de jonge in pand gaf. Gerhardt Dickertz volgde als

schout van het gerecht te Holten Caspar van Boerck op.

In eerste instantie zochten Ridderschap en Steden van de provincie

Overijssel, aan wie de benoeming van de schout was opgedragen in

navolging van de landsheer dan wel diens stadhouder, Tonnis Herme

linck aan als opvolger van Caspar van Boerck. Deze wees dit aanbod

van de hand, zoals uit een aantekening van Gerhardt Dickertz op folio
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64 blijkt: "Alsoe voer die gerechte w'irheitt Tonnis Hermelinck .. voer

myn bedde versoicht, diewile my verlient het schuiltsampt .. dat hie

muichte nitt geintereszert woerden".

Gerhardt Dyckertz vervulde de functie van schout tot ongeveer het jaar

1630, waarna Bernhardt Dyckertz het voorzitterschap van het schout

ambt Holten overnam. Ruim zes jaar tot 28 oktober 1636 zou hij dit

vervullen. Toen nam Gerhardt Dyckertz als schout het voorzitterschap

weer van hem over. Onder leiding van Henrick Vincentz als plaatsver

vangend schout vond op 15 maart 1638 een rechtszitting plaats

waarmee, afgezien van een tweetal onvolledige teksten, het gerechts

boek eindigt. De rechtszitting had betrekking op een akkoord dat tus

sen de schuldeisers van de overleden schout Bernhard Dyckertz en de

weduwe Dyckertz werd gesloten. Bij zijn schrijven van 1 maart 1638

"worden derwegen die samptlycke creditoren...geciteert, geladen ende

inge(e)scht, omme op donderdach, werdt zyn den 15 marty huius,

alhyr...te compareeren om verclarong te doen, offt dieselve ... mett die

goede ende billycke presentatie der vronden (van de weduwe

Dyckertz) bynnen befrediget ende die penningen in verhalter qualite te

participeeren...". In chronologisch opzicht is dit niet de laatste rechts

zaak die het gerechtsboek bevat. Ruim een maand later, op 23 april

1638, werd er door schout Gerhardt Dyckertz, in aanwezigheid van de

keurnoten Henrick Vincentz en Henrick Avermarss een akte van

schuldbekentenis verleden en gepasseerd (folio 294/295). Hiermee,

met deze rechtszitting, wordt in tijdsorde het gerechtsboek afgesloten.

Toen in 1640 de personele unie tussen het schoutambt van Holten en

dat van Bathmen in de persoon van Wilhelm Berdenis, toentertijd

schout te Bathmen, tot stand werd gebracht, eindigde daarmee de zelf

standigheid van het onderhavige schoutambt. De afzonderlijke rechts

gebieden bleven evenwel voortbestaan. Wie in de tijd tussen 23 april

1638 en 1640 schout van het gerecht te Holten was, is niet met zeker

heid te zeggen. Het ligt voor de hand dat Gerhardt Dyckertz met naast

hem Henrick Vincentz deze taak heeft vervuld tot het moment waarop

Wilhelm Berdenis deze van hem overnam. Zekerheid hierover bestaat

er niet, omdat eerst in de loop van de vijftige jaren de stukken weer

worden overgeleverd (Schoutambt Holten inv. no. 2). Zoals ook elders

in de provincie Overijssel leidde het invoeren in 1811 van de Franse

rechterlijke organisatie tot het opheffen van de schoutambten Holten

en Bathmen. Hiermee werd de basis gelegd voor de huidige rechterlijke

organisatie overeenkomstig het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde

ring c.a.
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De taak van de schout of rechter beperkte zich niet tot de contentieuse

jurisdictie, de eigenlijke rechtspraak, maar omvatte nog een andere

bemoeienis, die de voluntaire jurisdictie, de oneigenlijke rechtspraak,

wordt genoemd. Deze omvatte gevallen waarin een administratief op

treden van de schout of rechter werd verzocht; een optreden dat in

tegenstelling tot het beslissen in een geschil, door de partijen aan hem

voorgelegd, beheerst werd niet door rechtsregels, maar eerder door

overwegingen van doelmatigheid. Geheel vreemd is deze situatie niet.

Uit de hiervoor genoemde verstrengeling van het bestuur en de recht

spraak is de bemoeiing van de schout of rechter met administratieve

werkzaamheden voortgekomen. Een omstandigheid waarvan de wet

gever in de vorige eeuwen, maar ook nu nog gebruik van maakt(e).

Onder de voluntaire jurisdictie ressorteerden het verlijden en passeren

van akten, het onder curatele stellen van personen, het benoemen van

mombers, het interrogeren van getuigen, veelal in rechtszaken waarin

de actie injurie werd ingesteld, e.d. In de loop der tijd heeft het notari

aat zich hieruit ontwikkeld en los gemaakt. Het verlijden en passeren

van akten heeft deze instelling als taak op zich genomen. De overige

administratieve werkzaamheden worden in de huidige tijd nog steeds

door de burgerlijke rechter vervuld.

Dit onderscheid tussen de contentieuse jurisdictie en de voluntaire ju

risdictie komt ook uit het gerechtsboek van het schoutambt Holten naar

voren. Hierin doen beide vormen van rechtspraak zich in nagenoeg

gelijke verhouding voor. De eerstgenoemde vorm, de eigenlijke recht

spraak, omvat in het gerechtsboek de onderwerpen: beslagle,g,gingen,

pandingen, vorderingen, executoriale/gerechtelijke verkopingen en

geschillen. De bevoegdheid van de schout tot het nemen van beslissin

gen in dergelijke rechtszaken was gering en beperkte zich tot het ne

men van beslissingen die het formele aspect ervan raakten, beslissingen

inzake de procedurele aangelegenheden, zoals het aanhouden van de

rechtszaak dat op verzoek van een van de partijen of beide partijen of

ambtshalve kon plaats hebben, het uitspreken van de contumacie, het

ople,g,gen van de bewijslast, het sluiten van het proces, het vragen van

advies ter belering. Dit laatste aspect, het inwinnen van advies ter be

lering, legde het verband tussen de bevoegdheid van de schout om

formele beslissingen te nemen enerzijds en anderzijds de opdracht aan

een of meer rechtsgeleerden om materiele beslissingen te nemen, be

slissingen inzake de rechtsvraag die de procespartijen verdeeld hield.

In de landsheerlijke periode hadden naast de schout als vertegen

woordiger van de overheid zitting in het rechtscollege rechtsprekers als

vertegenwoordigers van het volk. Hoewel de rechtsprekers de gemeen-
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schap vertegenwoordigden, werden zij in het algemeen niet uit alle

lagen van de bevolking gekozen, maar alleen uit de eigenerfden (de

gegoeden/de buren). In de hogere rechtsprekende colleges moesten zij

veelal tot een bepaalde stand behoren, bijv. tot de edelen of de leenhe

ren. In het aanhangige rechtsgeding trad naast de schout als voorzitter

van het rechtscollege en rechtsvorderaar de ordeldrager of ordelwijzer

als wetszegger of rechtskenner op. De ordeldrager trok zich met de

rechtsprekers terug om te beraadslagen, de ordelwijzer deelde de

rechter zijn conclusie mee, waarmee de rechtsprekers zich akkoord

verklaarden en vervolgens las de rechter de uitspraak voor.

Hieruit ontwikkelde zich een situatie waarin de ordelwijzer advies bij

een of meer rechtsgeleerden in won voordat hij de conclusie nam. De

ze situatie heeft er uiteindelijk toe geleid dat de schout nadat het proces

was volgeschreven en de gedingstukken waren gevisiteerd en gein

ventariseerd deze aan "onpartijdige ende geadmitteerde Rechtsgepro

moveerden, in dese Provincie geseten" toezond "die in hare advijsen

ende sententien sullen verhalen de voornaemste redenen van hare

wijsinge, ende die t'samen met haer eigene namen selfs ondertekenen".

Vervolgens werd "het geschepte advijs van woord tot woord ten einde

toe (door de schout) uitgelesen ofte gepronuncieert" (Landregt van

Overisel 1630, deel 1, titel 17, artikel 3 en 8). De adviezen hadden in

de provincie Overijssel een bindend karakter. Deze omstandigheid

bracht L.C.H. Strubberg er toe om in de jaren 1784-1794 zijn Overy-s

selsch Advysboek 1-4 te laten uitgeven, waarin hij een aantal

"merkwaardige zo consultatoire als decisoire advysen en sententien,

van veeIe voornaame rechtsgeleerden in Overijssel" opnam. In zijn

voorwoord gaf hij hiervoor de volgende motivering: "En daar de Advy

zen van Provinciaale Rechtsgeleerden .. eene beslissende kracht heb

ben, en dus by volgende, gelykzoortige gevallen met meerder vrugt en

gewigt, als ergens, daar Advocaten zo wel, als Referenten, kunnen en

mogen worden aangehaald, is er misschien geene Provincie te noemen,

in welke zulk eene verzaameling van uitgebreider nut zyn moet, als

Overijssel". In het Advysboek is van het schoutambt Holten en het

schoutambt Bathmen een rechtszaak opgenomen, waarover dr. Hugo

Herman de l'Espiere op 14 april 1713 een advies ter belering aan

schout Joan Cuiper van Holthuisen heeft uitgebracht. Het geschil had

betrekking op de rechtsvraag of aan de vordering/conclusie van eis

gedingstukken dienen te worden toegevoegd ter staving van de feite

lijkheden, in casu de gebeurtenissen tijdens een vechtpartij (Landregt

van Overisel 1630, deel 1, titel 10, artikel 4). Het uitgebrachte advies

ter belering geeft aan dat in dit stadium van het proces geen bewijs-
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stukken dienen te worden overgelegd. Vaker komt het schoutambt

Holten en/of het schoutambt Bathmen in het Overysselsch Advysboek

niet voor.

In een aantal geschillen, zoals deze in het gerechtsboek zijn opgeno

men, overwoog de schout advies ter belering aan een of meer rechtsge

leerden te vragen. Of dit ook daadwerkelijk heeft plaats gehad en of er

een advies is uitgebracht, blijkt niet zonder meer uit de teksten. Slechts

in een geval bestaat er op dit punt duidelijkheid. In het rechtsgeschil

inzake een actie injurie (folio 249 ev) verzocht eiser de schout om "op

costen van parthyen by onparthidige geleerten relatie daraver ingehaelt

worden" (folio 280). De schout willigde het verzoek in. Anderhalve

maand later was het advies ter belering uitgebracht en "is die sententie

tuischen Lambertt Eppinck unnde zall. Truide Rinckelers gepronunci

eert" (folio 283). De inhoud van het uitgebrachte advies wordt niet in

het handschrift vermeld. Dit is eigenlijk niet zo verwonderlijk, omdat

het toentertijd niet gebruikelijk was de adviezen ter belering te proto

colleren. Behalve de schout hadden ook de procespartijen de bevoegd

heid om adviezen bij een of meer rechtsgeleerden in te winnen.

Zoals vermeld omvatte de taak van de schout of rechter naast de ei

genlijke rechtspraak ook de vrijwillige. In het gerechtsboek maken de

akten van transport met de akten van hypotheek en akten van schuld

bekentenis hiervan het leeuwedeel uit. De overige akten, akte van le

ning en royement; akte van huwelijkse voorwaarden, boedelscheiding,

testament en schenking; akte van volmacht; akte van borgtocht en ze

kerheidstelling; akte van bekrachtiging en akte van zoenovereenkomst,

komen in geringere mate voor. Daarnaast dienen ook onderwerpen als

beëdiging, uitstel, bewaargeving, interrogatie tot de oneigenlijke

rechtspraak te worden gerekend. Immers hierbij overheerste het ad

ministratief karakter. Het feit dat de interrogatie veelal een onderdeel

vormde van een op de actie injurie gebaseerd geschil, doet hieraan

niets af.

De akten in het algemeen geven aanleiding tot het maken van enkele

opmerkingen, t.w. met betrekking tot de handelingsbekwaamheid van

de vrouwen het in forma extenderen van de akten. Daarna wordt er

op een aantal van de genoemde akten afzonderlijk ingegaan.

De meerderjarige ongehuwde vrouwen de weduwe waren met uitzon

dering van het verrichten van rechtshandelingen voor het gerecht, bijv.

het leveren van een stuk grond, handelingsbekwaam. In het genoemde

voorbeeld had de meerderjarige ongehuwde vrouw of de weduwe de
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bijstand nodig van een gekoren en door het gerecht toegelaten momber

"...vortz Geesken Hoffmans mett Johan Peterszoen haren in deser saken

gecoren ende togelateen mombaer." (folio 76). De taak van de momber

beperkte zich tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling, met

de voltooiing waarvan het momberschap eindigde. De minderjarige

ongehuwde vrouw stond onder de voogdij van haar ouders, terwijl de

gehuwde vrouw onder de voogdij van haar man kwam te staan. Deze

vormen van voogdij hadden in tegenstelling tot het hiervoor genoemde

momberschap ad hoc een algemeen karakter. De gehuwde vrouw was

onbekwaam. De man verrichtte namens haar dan wel tezamen met

haar voor het gerecht de rechtshandelingen, waarbij hij over hun ge

meenschappelijke of haar onroerende goederen beschikte, bijv. het

leveren of bezwaren van een stuk grond met hypotheek, dat aan hun

beiden of aan zijn vrouw toebehoorde "...erschennen Gerritt Frericksen,

Clas van Goer, mede die rato caverende voer hare respective huisfr...."

(folio 76) resp. "In denselver gerichte erschennen Claes van Goer mett

Arntkeen sin ehicke huisfr., sie mett Claes oeren echteen man ende

gecoeren mombaer'" (folio 57). Daarnaast had de gehuwde vrouw de

uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van haar man nodig bij het

aangaan van een overeenkomst. Wel bezat zij de bevoegdheid om zon

der medewerking of instemming van haar man een testament te maken

en uitgaven te doen ten behoeve van de huishouding. Een bevoegdheid

die tot een uitgebreide jurisprudentie aanleiding heeft gegeven.

Het in forma extenderen van de akten. Bijna alle akten eindigen met de

zinsnede "Sunder argelist, in meliori forma semper salvis" (folio 4) dan

wel een soortgelijke. Met het eerste gedeelte ervan wordt aangegeven

dat de partijen de betreffende rechtshandeling te goeder trouw, zonder

kwade bedoelingen, waren aangegaan. De woorden meliori forma

duiden er op dat de originele akte of grosse op de rechtens voorge

schreven wijze, met in achtneming van de geldende vormvoorschrif

ten, tot stand was gekomen.

De oneigenlijke rechtspraak bestaat zoals vermeld voor het merendeel

uit akten van transport/cessie, van hypotheek en uit akten van schuld

bekentenis. Hierna worden enkele opmerkingen over de verschillende

akten gemaakt: de akte van transport, gevolgd door de akte van hypo

theek en tenslotte de akte van schuldbekentenis.

In vroegere tijden was de gerechtelijke levering van onroerende goede

ren en rechten gebaseerd op een schijnprocedure die voor het gerecht

plaats had. Deze leveringshandeling laat zich vergelijken met de Ro

meinsrechtelijke "in iure cessio", waaraan het vonnis, dat voor de ge-
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rechtelijke levering relevant was, echter ontbrak. Het vonnis, dat in de

schijnprocedure werd gewezen en veelal een constitutieve werking

had, verschafte aan de rechtsverkrijger het recht op levering van de

onroerende goederen en rechten en gaf de akte van transport het ka

rakter van een "vonnis".

In het Romeinse recht valt er bij de levering van onroerende goederen

en rechten een opsplitsing in een tweetal handelingen waar te nemen:

de vervreemder deed afstand van het goed of recht ten behoeve van de

rechtsverkrijger en droeg het hem vervolgens over, waarbij de laatst

genoemde het goed of recht op zijn beurt aanvaardde. Hierbij waren

aan de bezitsverkrijging symbolen of formaliteiten verbonden, zoals het

rondgaan over het stuk land door de vervreemde en rechtsverkrijger of

het aanwijzen van het perceel land. Tengevolge van de receptie van het

Romeinse recht, die zich sedert de 13e tot de 16e eeuw voltrok, ver

mengde de Romeinsrechtelijke vorm van leveren zich met de hier aan

wezige Germaansrechtelijke. Deze laatste vorm van leveren kenmerkte

zich behalve door het eerder genoemde schijnproces door een bepaalde

symboliek, zoals de overgifte van een houtspaan of een graszode met

een struik (mit torf und twige) of door het wegwerpen van een halm.

Kenmerkend voor het onderhavige gerechtsboek is het gebruik van de

symboliek "mert hande ende monde". De betekenis hiervan is niet on

omstreden. De symboliek kan zo worden opgevat dat de vervreemder

enkele vingers opstak, zoals dit nu nog het geval is bij het afleggen van

een eed, en daarbij bepaalde woorden uitsprak of dat hij onder het

uitspreken van die woorden de verkrijger een voorwerp overhandigde.

Ook is niet uitgesloten dat de symboliek terug gaat naar het schijnpro

ces, dat de leveringshandeling van oorsprong is geweest, waarbij het

woord hand de overdracht van de goederen of rechten en het woord

mond het vonnis (ordel ende recht) dat de rechter in de schijnprocedu

re uitsprak, symboliseerden.

In de loop der tijden sleet het schijnproces verder af en resteerden nog

slechts de vormen/begrippen die uit het Romeinse recht waren overge

nomen en de symbolen die het Germaanse recht had voortgebracht. In

het merendeel van de akten van transport, zoals die in het gerechts

boek zijn opgenomen, komen de beide bestanddelen naar voren: de

Romeinsrechtelijke begrippen vertichnis voor het afstand doen van en

opdracht/transport voor het overdragen van het goed naast het ge

bruik van de Germaansrechtelijke symbolen. Ter illustratie van de ge

schetste ontwikkeling kan dienen de transportakte van 1 dec. 1612,

waarin deze ontwikkeling uit het navolgende fragment kan blijken:

"Stondeen daromme vercopere und hebben in denselven gerichte mert
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hande mett monde van de vorss. maeten oplatinge ende vertichnisze

gedan, transporterende de(s)elve ahn koperen, derselver huisfr. und

erffgn (folio 26/27). In de akten van transport werden ook dikwijls de

begrippen renunciatie en cessie gebruikt zonder het daarbij behorende

begrip opdracht of transport. Dit verschijnsel doet echter niets af aan

de hiervoor genoemde tweedeling in afstand doen en overdragen. Het

is een aanwijzing voor het feit dat de gebruikte terminologie in die tijd

minder vast lag.

Hetzelfde valt ook waar te nemen bij de akte van transport in zijn ge

heel. Deze is uit een aantal duidelijk te onderscheiden elementen opge

bouwd, die niet steeds in dezelfde mate en omvang voorkomen. Zo

werd in het ene geval een bepaald element uitvoerig opgenomen, ter

wijl het in een ander geval slechts zijdeling ter sprake kwam of geheel

niet. De redactie van de akte was niet uniform. Niet alleen binnen een

en hetzelfde handschrift wisselde deze, maar ook tussen de verschil

lende gerechten binnen de provincie Overijssel. Eerst op het einde van

de 17e eeuw kwam er geleidelijk een vaste redactie van de akte van

transport tot stand, die zich naar de huidige tijd toe verder heeft ont

wikkeld.

In de akte van transport kunnen de volgende elementen worden onder

scheiden:

- Een overeenkomst tot koop/verkoop, een overeenkomst tot boedel

scheiding dan wel een overeenkomst tot schenking. Een dergelijke

overeenkomst lag ten grondslag aan de eigendomsoverdracht en werd

expliciet aangegaan met het oogmerk om deze te bewerkstelligen.

De overeenkomst tot koop/verkoop is een overeenkomst waarbij de

vervreemder een of meer onroerende goederen en rechten, bijv. een

stuk bouwland of tiendrecht, verkoopt. Hieruit vloeit voor de ver

vreemder de verplichting de goederen en rechten te leveren en voor de

rechtsverkrijger de verplichting de koopprijs ervan in geld te voldoen.

In het andere geval, in het geval er geen koopsom was bedongen, zou

er geen sprake zijn van een overeenkomst tot koop/verkoop maar een

overeenkomst tot ruil. Aan de overeenkomst tot koop/verkoop werd

veelal een bepaalde clausule verbonden die hoofdzakelijk de navolgen

de strekking had: "...mett goder deliberation, vryen moetwillen unde

ripen berade erff, eweIick ... vercofft ..."(folio 270/271).

Een bijzondere vorm van koop/verkoop was de openbare verkoop met

opslag en bij brandende kaars. Zolang de kaars brandde was er de

mogelijkheid om te bieden. Daarna was de hoogsttekenende en de

laatste bieder aan zijn bod gebonden en bekwam daarmee de slag. Op
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folio 366 e.v. van het gerechtsboek wordt een hele duidelijke manier

inzicht gegeven in de wijze waarop en de voorwaarden waaronder een

dergelijke verkoop plaats had.

De overeenkomst tot boedelscheiding is een overeenkomst waarbij de

erfgenamen de nagelaten goederen onderling verdelen, veelal op zo'n

wijze dat een van hen een bepaald gedeelte of zelfs de gehele nalaten

schap verkrijgt. Hierbij neemt degene die overbedeeld wordt de ver

plichting op zich om aan de mede erfgenamen een uitkering te doen,

de erfutinge of restoir. In een tweetal akten van transport wordt de

overeenkomst tot boedelscheiding expliciet aangewezen als de obliga

toire overeenkomst voor de leveringshandeling, folio 303/305 en folio

446/447. In de overige akten van transport die op een dergelijke over

eenkomst zijn gebaseerd, is dit niet het geval.

De overeenkomst tot schenking is een overeenkomst waarbij de ene

partij tegenover de andere partij uit vrijgevigheid op zich neemt een

zaak om niet en onherroepelijk over te dragen uit zijn vermogen in het

vermogen van de andere partij. In de akte van transport op folio

356/357 lag een overeenkomst tot schenking aan de basis van de le

veringshandeling.

Het merendeel van de transport akten, opgenomen in het gerechtsboek,

is gebaseerd op de overeenkomst tot koop/verkoop. Slechts in beperkte

mate vormde de overeenkomst tot boedelscheiding de grondslag daar

voor. In het genoemde en enige geval was dit een overeenkomst tot

schenking.

- Het uitsluiten van het recht van wederinkoop "...sonder ennige gena

de van wedderloesze..."(folio 270/271). Dit beding bood de vervreem

der gedurende enkele jaren het recht om de goederen of rechten tegen

dezelfde koopprijs terug te kopen. In een tweetal akten van transport,

folio 57/58 en folio 371/376, wordt onder renunciatie van het recht

van wederinkoop een gelijksoortig recht expliciet opgenomen "..mett

noichtans deseen bedinck... ". Bij dit beding lag het initiatief bij de koper

die om bepaalde redenen besloot de goederen weer te verkopen,

waarbij de oorspronkelijke verkoper het recht had om bij voorrang de

betreffende goederen aan zich te trekken, zij het tegen de nieuwe

koopprijs, die gelijk dan wel lager of hoger was dan het bedrag dat hij

in eerste instantie heeft ontvangen.

- Het voldoen van de koopprijs die de rechtsverkrijger aan de ver

vreemder was verschuldigd. In de transport akten werd de hoogte van

de koopprijs niet genoemd; hierop vormden de akten op folio 94/95 en

folio 268/269 een uitzondering. In plaats daarvan werd de zin opge

nomen dat de koop/verkoop tegen een "genoichsame somma van pen-
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nongen" heeft plaats gehad, voor welke betaling de vervreemder de

rechtsverkrijger "bedanckede, den lesten penninck met den eersten

wall betalt to syn, dar hem ter titt wall angenogede... "(folio 1821183).

In het Lantregt van Overisel was een dergelijke redactie expliciet voor

geschreven in die gevallen, waarin de koopprijs niet in geld werd uit

gedrukt. Het voldoen van de erfutinge of restoir in het geval de leve

ringshandeling was gebaseerd op een overeenkomst tot boedelschei

ding, was in beginsel aan dezelfde regels onderworpen. Ondanks de

ontwikkelingen die het recht in de loop der tijden heeft ondergaan,

vertoont de redactie van de hedendaagse akte van transport op dit punt

hiermee nog steeds gelijkenis.

- De levering van de onroerende goederen en rechten door de ver

vreemder aan de rechtsverkrijger. De leveringshandeling kenmerkte

zich, zoals vermeld, door het gebruik van de Romeinsrechtelijke vor

men, t.w. het afstand doen en opdragen gevolgd door het aanvaarden,

die hier tot inhoudloze begrippen zijn vervallen, wat ook blijkt uit de

wijze waarop zij werden gebruikt, alsook door de Germaansrechtelijke

symboliek, waaronder de levering met hand en mond plaats vond.

Deze symboliek komt ook enkele malen in de akte van hypotheek, van

schuldbekentenis en in de akte van testament voor.

In het kader van een gerechtelijke verkoop overlegde de vervreemder

een enkele maal een houtspaan voor het gerecht, die uit de deurpost

van de boerderij of woning was gesneden (folio 98 en 323/324). Deze

gewoonte verklaart wellicht het verschijnsel dat de deurpost op een

bepaalde plaats vaak was beschadigd.

Verder werd er veelal aan de leveringshandeling een bepaalde clausule

verbonden, die de navolgende strekking had: "Nhue offt ten ewigen

dagen nochte haere medebestempten ahn all sodane derden partt lan

des geene widere actien, anspracke, recht noich enniche gerechticheit

hebben to verwachten offt ennichsins konnen pretenderen, sunsten

copere mett haere medebeschreven ten ewigen dagen darahnne ge

rechtiget sollen wesen" (folio 2731275).

- De gehoudenheid van de vervreemder tot het verlenen van vrijwa

ring onder submissie van zijn persoon en goederen, met in achtneming

van de daartoe strekkende bepalingen. Deze gehoudenheid omvatte

voor de vervreemder:

a. de verplichting in te staan voor de afwezigheid van verborgen ge

breken. Gebreken, die de rechtsverkrijger aanleiding zouden hebben

gegeven de koop niet of tegen een lagere prijs aan te gaan;

b. de verplichting de rechtsverkrijger te vrijwaren tegen de gevolgen

van uitwinning (evictie) en tegen die van verzwegen of onbekende
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lasten. Uitwinning doet zich voor wanneer de goederen en rechten

door een derde geheel of gedeeltelijk aan de rechtsverkrijger worden

ontnomen, omdat de derde de beschikking heeft over een beter recht.

Verzwegen of onbekende lasten zijn zakelijke of persoonlijke rechten,

bijv. recht van erfdienstbaarheid of recht van huur, die op de betref

fende goederen drukken en bij de verkoop ervan niet door de ver

vreemder ervan zijn bekend gemaakt.

Verder is er veelal aan de vrijwaring een bepaalde clausule verbonden

die de navolgende strekking had: "...voer haer ende deroselvigen

erffgenamen, vortz voer alle die gennigen die des to rechte kommen

willen, ende des versoicht ende noet zynde, hyrvan alletoes geerne

starcker, beter vestnisze ende erffwaerschap te doene, warmet copere

und haere medebestempten ten ewigen dagen genoichsam verzeckert

sollen syn und blyven..." (folio 371/376).

- Het renuncieren van rechtsmiddelen. Hierop wordt bij de akte van

hypotheek nader ingegaan, waarnaar dan ook wordt verwezen.

Behalve de levering van onroerende goederen en rechten bevat het

gerechtsboek ook de levering van een tweetal vorderingen op naam.

De eigendomsoverdracht had plaats door middel van een akte van

cessie. De cedent (overdrager) behoeft hierbij tegenover de cessionaris

(degene aan wie wordt overgedragen) niet in te staan voor de solvabili

teit van de debitor cessus (schuldenaar), maar wel voor de rechtsgel

digheid van de betreffende vordering. Zodra de debitor cessus de cessie

is betekend, kan hij slechts rechtsgeldig worden gekweten door de

verschuldigde som geld aan de cessionaris te voldoen. Tot het tijdstip

van betekenen kan de debitor cessus nog rechtsgeldig de betreffende

som geld aan de cedent betalen.

Het gebruik dat in de akten van transport veelvuldig van de hiervoor

genoemde clausules werd gemaakt, is zeer opvallend en gaat terug tot

de eerste akten, die ons uit het verleden zijn overgeleverd. De waarde

van het gebruik van de clausules lag in de bewijskracht ervan. Het

opnemen van deze plechtige, officiële zinnen strekte tot een meerder

bewijs van de leveringshandeling. In de tijd, waarop dit gerechtsboek

betrekking heeft, is het gebruik van de clausules op zo'n volledige wijze

niet langer meer algemeen. Het vervalt dan geleidelijk tot een ana

chronisme.

Wat hiervoor is gezegd over het ontbreken van een eenduidigheid in de

redactie van de akten van transport geldt eveneens voor de hierna vol-
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gende akten van hypotheek en van schuldbekentenis. Ook hier ontwik

kelde zich eerst op het einde van de 17e eeuw een vaste redactie voor

de beide groepen van akten, welke ontwikkeling zich naar de huidige

tijd toe verder heeft voortgezet.

In de akte van hypotheek kunnen de volgende elementen worden on

derscheiden:

- Het op vriendschappelijke basis aangaan van een geldlening. Hierbij

leende de hypotheekgever een bepaald bedrag van de hypotheeknemer

en ontving dit aansluitend.

- Het jaarlijks voldoen van een tussen de partijen overeengekomen

rente. De verschuldigde rente kon bestaan hetzij uit een bedrag in geld

(folio 84), hetzij uit het in gebruik geven van een stuk land (folio

19121). De hypotheekgever betaalde op deze wijze geen rente over de

som geld, die hij van de hypotheeknemer had geleend en ontvangen; in

werkelijkheid was dit echter wel het geval. Deze akte van hypotheek

wordt wel met het Romeinsrechtelijke begrip antichresis aangeduid. De

partijen kozen voor deze vorm van rente om zo het renteverbod, dat de

Kerk oplegde, te kunnen ontduiken. Dit renteverbod vond zijn oor

sprong reeds in de Middeleeuwen en zette zich tot ver in de latere tij

den, zoals in dit deel van Salland het geval was, voort. Evenwel niet in

elke akte van hypotheek werd een rente in natura opgenomen; in een

aantal gevallen kwamen de partijen, zoals aangegeven, een bedrag in

geld overeen.

- Het in pand geven van een of meer onroerende goederen ter verze

kering van de hoofdsom en de verschuldigde rente. Hierbij verkreeg de

hypotheeknemer de verbonden goederen niet in het bezit. Dit wordt het

bezitloos pand of hypotheek genoemd.

- Het in pand geven van een of meer onroerende goederen ter verze

kering van de hoofdsom. Hierbij verkreeg de hypotheeknemer de ver

bonden goederen wel in het bezit, mocht deze gebruiken en de vruch

ten ervan plukken. Dit wordt het bezitspand genoemd. Veelal vulde de

hypotheekgever deze zekerheidstelling aan door de hypotheeknemer

zijn persoon en/of goederen te submitteren.

- Het verlenen van het recht van parate executie. Dit is het recht dat de

hypotheekgever aan de hypotheeknemer verleende om bij niet-betalen/

misbetalen direkt, zonder hiertoe een voorafgaand vonnis van het ge

recht nodig te hebben, zijn goederen tot het verschuldigde bedrag te

mogen panden en deze vervolgens te vervreemden om uit de opbrengst

ervan de schuldvordering te kunnen voldoen. Ook zonder dat de hypo

theekhouder dit recht van parate executie werd verleend, had hij de

mogelijkheid om de goederen van de hypotheekgever te panden en

13



uiteindelijk te vervreemden. In dat geval echter had de hypotheekne

mer een rechterlijk vonnis nodig, waarin de betreffende goederen voor

de hoofdsom en de rente executabel werden verklaard, voordat hij tot

de verkoop ervan kon overgaan. Deze rechterlijke procedure bood de

hypotheekgever de mogelijkheid verweer te voeren, waardoor er wel

licht een langdurige procedure zou volgen. In de akten wordt het ver

lenen van het recht van parate executie aangegeven met de woorden

"parate executie" of met de woorden "mett rechte". Een enkele maal is

het niet duidelijk of bij het verlenen van de zekerheid tegelijkertijd het

recht van parate executie werd verleend. In het hedendaagse burgerlijk

recht brengen de pandakte en hypotheekakte het recht van parate exe

cutie van rechtswege mee.

- Het renuncieren van rechtsmiddelen. Hiermee wordt bedoeld het

afstand doen van bijv. een verweermiddel of een voorrecht, veelal in

samenhang met het hiervoor genoemde verhaals-, uitwinnings- of

executierecht. Met het opnemen van deze zinsnede beoogden de partij

en de situatie uit te sluiten, waarin het verhaalsrecht door het opwer

pen van een bepaald verweermiddel geheel of gedeeltelijk illusoir zou

worden gemaakt en te niet zou gaan.

- De gehoudenheid van de hypotheekgever tot het verlenen van vrij

waring. In een aantal akten van hypotheek werd aan het in pand geven

van onroerende goederen de gehoudenheid tot het verlenen van vrij

waring al dan niet onder submissie van de persoon en goederen van de

hypotheekgever en de daartoe strekkende bepalingen verbonden. Dit is

dezelfde gehoudenheid als die die zich bij de akte van transport voor

doet, waarnaar dan ook wordt verwezen.

- Het afstand doen van de onroerende goederen die in pand werden

gegeven.

- Het nader regelen van de wijze en het tijdstip waarop de verschul

digde hoofdsom en het rente bedrag dienden te worden voldaan.

In de akte van schuldbekentenis kunnen de volgende elementen wor

den onderscheiden:

- Het verschuldigd zijn door de schuldenaar aan de schuldeiser van

een bepaald bedrag wegens a. geleend en ontvangen geld, b. het aan

gaan van een overeenkomst tot borgtocht dan wel wegens c. gekochte

en geleverde goederen. In het gerechtsboek komt zowel de ongecau

seerde schuldbekentenis of schuldbekentenis met een cautio indiscreta,

waarin de oorzaak van de schuld niet werd aangegeven, als de gecau

seerde schuldbekentenis of schuldbekentenis met een cautio discreta,

waarin de oorzaak van de schuld wel werd aangegeven, voor. In het
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eerste geval diende de schuldeiser zo nodig het bewijs te leveren van

het bestaan van een oorzaak, die hem er toe bracht om een schuldvor

dering bij het gerecht in te dienen. In het laatste geval diende de schul

denaar het niet-bestaan van de oorzaak aan te tonen. In beide situaties

is het leveren van bewijs dikwijls moeilijk, wat ook uit enkele akten van

schuldbekentenis, opgenomen in het gerechtsboek, naar voren komt.

- De belofte dan wel de gehoudenheid om op een bepaald, afgesproken

tijdstip de verschuldigde som geld te voldoen; veelal werd als datum

hiervoor 25 juni, 29 september of 11 november aangehouden.

- Het betalen van een rente in de vorm van een bepaald bedrag in geld.

Een verplichting tot rente betalen die uitzonderlijk was en slechts in

een beperkt aantal gevallen voorkwam (folio 290).

- Het in pand geven van een of meer roerende en/of onroerende goe

deren ter verzekering van de verschuldigde som geld dan wel het

submitteren van zijn persoon en/of goederen.

- Het renuncieren en afstand doen van de goederen. Goederen die in

pand werden gegeven.

- Het verlenen van het recht van parate executie en het renuncieren

van rechtsmiddelen. Hiervoor, bij de akte van hypotheek, is dit ter

sprake gekomen, waarnaar dan ook wordt verwezen. Behalve in de

hiervoor genoemde akte van transport, de akte van hypotheek en de

akte van schuldbekentenis komt de zinsnede inzake het renuncieren

verder nog voor in de akte van borgtocht en in de akte van zekerheid

stelling. In de overige akten ontbreekt deze zinsnede.

Het gerechtsboek van het schoutambt Holten vindt gedeeltelijk zijn

voortzetting in en sluit aan bij het gerechtsboek van het naburige

schoutambt Bathmen. Het is niet onwaarschijnlijk dat dit gerechtsboek

nader inzicht kan verschaffen in bepaalde rechtszaken, zoals die in het

gerechtsboek van het schoutambt Holten zijn opgenomen. De oudste

archivalia van het schoutambt Bathmen komen eveneens uit de begin

periode van de Republiek der Verenigde Nederlanden.
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Schoutambt Holten. Inv. no. 1. Folio's 1-2.

1. Datum 21 april 1612. Rechter Gerhardt Dickertz. Keurnoten Wolter

Muller en Evert Simens.

Akte van schuldbekentenis. Johan ten Nienhuis stelde Johan van Echten

de jonge ter verzekering van een bedrag van 50 daalder dat hij hem

was verschuldigd en op 29 september 1612 diende te voldoen, alle

schapen ten onderpand om ingeval van misbetalen deze "antotasten

end tot sinen schonesten gebrueken".

Datum 26 juni 1612. Rechter Gerreit Dickers. Keurnoten Wolter Mul

ler en Vincent Irsunn.

Akte van schuldbekentenis. Wilhelm Arians bewilligde er in dat Lam

bert ten Broill hem op 29 september 1612 een bedrag van 45 gulden

en twee schepel boekweit zou betalen; een en ander was hij Wilhelm

Arians verschuldigd. Ingeval van misbetalen stond het de laatstge

noemde vrij "de pande tot sin penninge bueten gerichts to verkopen".

Opgemerkt wordt dat op grond van het beginsel van parate executie,

opgenomen in de akte van schuldbekentenis, Wilhelm Arians ingeval

van misbetalen direct tot de gerechtelijke verkoop van de goederen

mocht overgegaan, zonder tot het volgen van de hiervoor gebruikelijke

procedure te zijn gehouden.

Datum 2 juli 1612. Rechter Gerreit Dickers. Keurnoten Vincent Irson

en Arent Luttenberch.

Akte van schuldbekentenis. Gerreit Roloffsen t'Esploe stelde Willem

Jansen Sloemer ter verzekering van een bedrag van 107 daalder dat hij

hem was verschuldigd en op 25 juli 1612 diende te voldoen, zijn goe

deren ten onderpand om ingeval van misbetalen deze "tho verkoepen

bueten ennige kosten offte se met alle gerichten uthgesleten waren".

Opgemerkt wordt dat op grond van het beginsel van parate executie,

opgenomen in de akte van schuldbekentenis, Willem Jansen Sloemer

ingeval van misbetalen direct tot de gerechtelijke verkoop van de goe

deren mocht overgegaan, zonder tot het volgen van de hiervoor ge

bruikelijke procedure te zijn gehouden.

2. Panding. Op 11 juli 1612 pandde Zeiger ter Brugger in aanwezig

heid van Custos en Arent Oedinck, keurnoten, de rogge die Caspar van

Borck op het land had gezaaid.

Panding. Op 14 juli 1612 eigende Gerhardt Dickertz, rechter, in aan-
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Schoutambt Holten. Inv. no. 1. Folio's 2-3.

wezigheid van Custos en Arent Oedinck, keurnoten, Zeiger ter Brugger

aan de rogge die Caspar van Borck op het land had gezaaid.

Beslaglegging. Op 17 augustus 1612 legde vrouw Temmincxs beslag

op de penningen van Berent Helmichs die Corne1is van Eyckell onder

zich had "tot quota soe voerss. Timminck to kommen".

Beslaglegging. Op 17 augustus 1612 legde vrouw Terrtmincks beslag

op de penningen van Johan Ringerberch die Francisco Das, luitenant,

onder zich had "deselve vrow Temmincks tot haer competentie".

Beslaglegging. Op 23 augustus 1612 legde David Hulet beslag op de

penningen van Johan Ringenberch die Francisco Das, luitenant, onder

zich had.

Beslaglegging. Op 14 september 1612 hief Berent Helmichs het beslag

op, omdat hij vrouw Temmincks het haar verschuldigde bedrag had

voldaan.

Beslaglegging. Op 14 september 1612 volhardde vrouw Temmincks in

het eerder genoemde beslag, gelegd op de penningen van Berent Hel

michs "sich holt an't 'tselve beslach".

Beëdiging. Op 14 september 1612 nam Gerreit Dickerts, schout, in

aanwezigheid van Derck ter Beecke en Jan Paelman, keurnoten, Vin

cent de eed als gerechtsdienaar af "sin eet affgenamen truwelick het

gerichte tho bedenen".

3. Datum 24 september 1612. Schout Gerhart Dickertz. Keurnoten

Vincent Irszum en Wolter Muilleer.

Akte van testament. Francisco de Daszoee en Engela van Westerveltt,

zijn vrouw, beschikten voor het gerecht bij uiterste wil over hun goe

deren, op grond waarvan:

- zij elkaar de lijftocht van de tegenwoordige/toekomstige goederen

verleenden, ingevolge welk recht de langstlevende de goederen zou

mogen gebruiken, zo nodig vervreemden en verpanden, en "so sick die

noett dees erfoerderde" mogen verkopen;

- Gerardt de Daszo, zoon uit het huwelijk van Engela van Westerveltt

met de overleden Johan Raven, "sine beehorlicke portie wegen vaders

guitt, conform upgerichteder machscheidong, by die mombaren bele

vett und vertekentt, hebben to verwachten, gelickfals Gerardt de Das

zo wegen sin matrimoniall goett sine behorlicke portie, in contermiteit
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Schoutambt Holten. Inv. no. 1. Folio's 3-6.

darvan upgerichteder tzeddelen";

- Francisco de Daszoee de moeder van Engela van Westerveltt een be

4. drag van 40 gulden "ex gratia uitt deen guide (diende te) geven und

erle,g,geen", indien zij, Engela van Westerveltt, eerder zou komen te

overlijden.

Opgemerkt wordt dat de uiterste wilsbeschikking ertoe strekte om grie

ven en oneni$heden tussen de erfgenamen voor de toekomst uit te slui

ten.

Datum 21 september 1612. Plaatsvervangend schout Vincent Irrszum,

op grond van een machtiging, verleend door Gerardt Dickers, schout.

Keurnoten Corne1is van Eyckell en Henrick to Meddelsdarp.

Akte van schuldbekentenis. Kopman Gerritt to Espelo bekende Arent

Leis van Myndeen toe Hellendorn een bedrag van 32 daalder en een

ram te zijn verschuldigd, beloofde hem zondag a.s. deze in Hellen

doorn te betalen en stelde Arent Leis van Myndeen toe Hellendorn ter

verzekering hiervan zijn goederen ten onderpand om in geval van mis

betalen hierop regres te kunnen nemen, met name wat betreft de kos

ten van de dan noodzakelijke comparitie.

5. Datum 11 september 1612. Rechter Gerhart Dickers. Keurnoten

Francisco de Dasso en Gerh. Hermelinck.

Interrogatie. Henrick Twenhaer verzocht Arent Luittenberch en Johan

Janszeen, die door het gerecht waren gedagvaard, antwoord te geven

op de navolgende vraagartikelen, op verbeurte van een boete van 50

oude schilden naast de boete die het Landrecht van Overijssel hierop

stelde.

Op de eerste plaats welke leeftijd zij hadden. Op de tweede plaats of

het waar was dat de kinderen in opdracht van Henrick Twenhaer, hun

vader, op 14 augustus 1612 een koe van Caspar van Boerck hadden

6. geschut en dat dit in de marke Holten had plaats gehad en niet daar

buiten. Op de derde plaats of het waar was dat de kinderen ter plaatse

onmiddellijk een kuil hadden gegraven om daarmee aan te geven dat

het schutten in de marke Holten was geschied. Op de vierde plaats of

het waar was dat de zoon van Caspar van Boerck tegen hen had ge

zegd dat de koe buiten de marke Holten was geschut.

Op verzoek van Henrich Twenhaer werden ook Vincent Irszum, ge

rechtsdienaar, Wolter Muiller en Willem inde Landtwer bij het onder-
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zoek betrokken en werden hen de navolgende vraagartikelen voorge

legd; een en ander op verbeurte van dezelfde boete.

Op de eerste plaats welke leeftijd zij hadden. Op de tweede plaats of

het waar was dat zij op verzoek van Henrich Twenhaer dezelfde dag

nog het schutten van de koe en de gegraven kuil ter plaatse hadden

geschouwd. Op de derde plaats of het waar was dat de koe in de marke

Holten en niet daarbuiten was geschut.

7. Arent Luittenberch antwoordde op de eerste vraag ongeveer tussen

de ZO en 30 jaar oud te zijn. Getuige antwoordde op de tweede vraag

dat het schutten van de koe in de marke Holten had plaats gevonden,

met name achter de Plaes naast de Holter Borcuiloe, die tot de vicarie

van Holten behoorde. Getuige antwoordde op de derde vraag dat hem

van het daarin gestelde niets was bekend, temeer omdat hij dadelijk

verder was gegaan en er geen acht op had geslagen. Arent Luitten

berch antwoordde op de vierde vraag dat hem alleen bekend was dat

"van den schutters" was gevraagd de koe weer los te laten.

Johan Janszeen antwoordde op de eerste vraag ongeveer ZO jaar oud te

zijn. Getuige antwoordde op de tweede vraag dat het schutten van de

8. koe in de marke Holten had plaats gevonden. Getuige antwoordde

op de derde vraag dat het daarin gestelde waar was en dat de kinderen

een stok in de kuil hadden geplaatst. Johan Janszeen antwoordde op de

vierde vraag dat het daarin gestelde eveneens waar was en dat de zoon

van Caspar van Boerck tegen hem had gezegd: "Kumpt die koe in Hol

ten, so krige wy dieselven onse leve1anck nitt wedderumme und datt

wegen seckere schuiltz halven".

Vincent Irszum antwoordde op de eerste vraag ongeveer tussen 50 en

60 jaren oud te zijn. Getuige antwoordde op de tweede vraag dat hij

als gerechtsdienaar naast de kuil, die de kinderen hadden gegraven,

een nieuwe kuil had gegraven. Vincent Irszum antwoordde op de der

de vraag dat volgens de grenspaal het schutten van de koe in de marke

Holten had plaats gehad.

Wolter Muiller antwoordde op de eerste vraag ongeveer tussen de 50

9. en 60 jaren oud te zijn. Getuige antwoordde op de tweede vraag

hetzelfde als Vincent Irszum had gedaan. Wolter Muiller antwoordde

op de derde vraag dat het schutten van de koe volgens de grenspaal in

de marke Holten had plaats gevonden, iets "dat men wall genoichsamb

bewisen kan".

Wil1em inde Landtwer antwoordde op de eerste vraag ongeveer tussen
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de 30 en 40 jaren oud te zijn. Getuige antwoordde op de tweede vraag

dat hij in opdracht van het gerecht Vincent Irszum ter plaatse had ge

holpen bij het graven van de kuil. Willem inde Landtwer antwoordde

op de derde vraag dat het daarin gestelde waar was.

De getuigen bevestigden hun verklaringen onder ede, met uitzondering

van Vincent Irszum die aan de eeq welke hij als gerechtsdienaar had

afgelegd, refereerde.

Opgemerkt wordt dat Henrick Twenhaer een door de Holtrechter en

Erfgenamen van de marke Holten aangestelde gezworene was.

10. Datum 24 september 1612. Schout Gerhart Dickers. Keurnoten

Vincent Irszum en Wolter Muiller.

Interrogatie. Caspar van Borck was van mening dat een aantal inwo

ners van de marke Holten hem een bedrag in geld of goederen was

verschuldigd dan wel wegens het niet verrichten van hand- en span

diensten gehouden hem een boete te voldoen. In verband hiermee

wendde hij zich bij rekwest tot Henrick Bentinck to Werckeren, drost

van Salland, en tot Dederick van Voerst tzo deen Hagenfoerde, gedepu

teerde van de provincie Overijssel, en verzocht hen Gerhart Dickers,

schout, op te dragen de door hem geaccuseerde personen hierover te

ondervragen. Henrick Bentinck willigde dit verzoek in en bij zijn

schrijven van 13 september 1612 droeg hij Gerhart Dickers deze taak

op. In vervolg op dit schrijven dagvaardde en ondervroeg de laatstge

noemde de betreffende inwoners.

Opgemerkt wordt dat uit de resultaten, voortvloeiend uit dit onderzoek,

kan worden opgemaakt dat het merendeel van hen Caspar van Borck

geen geld of goederen was verschuldigd en zijn verplichtingen om

hand- en spandiensten te verrichten, in casu voornamelijk het mee

gaan op de wolvejacht, was nagekomen.

Arent Odinck verklaarde dat hij met Caspar van Borck in aanwezig

heid van Rodolf van Hovell en Johan Jorlinck de oude een minnelijke

schikking had getroffen, op grond waarvan hij de vrouw van Caspar

11. van Borck een dubbele filippie had gegeven. Verder merkte Arent

Odinck op dat zijn vrouw met Caspar van Borck afspraken had ge

maakt over een bedrag van 30 carolus gulden. Hiervan had "Vicent

betalt ... vertin keyser g(1). und die reste baven hett vorgerorte stuicke

goldes, vollenkomlicheen betalt is".

Roloff Buis verklaarde dat zijn knecht op de wolvejacht was meege-
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gaan. Hij zelf was op dat moment niet thuis geweest. Hiermee had hij

evenwel aan zijn verplichtingen voldaan. Verder merkte Roloff Buis op

dat Caspar van Borck hem op zijn arm had geslagen, waardoor hij

kosten had moeten maken, o.m. het meesterloon (het salaris van de

chirurgijn) tot een bedrag van 100 carolus gulden. Hij verlangde van

Caspar van Borck dat hij hem deze kosten zou vergoeden. Tenslotte

verklaarde Roloff Buis dat Caspar van Borck hem had gedwongen een

bedrag van 10 gulden te voldoen en hem twee schapen te leveren. Uit

eindelijk had hij hiermee ingestemd en Vincent Irszum, toentertijd on

derschout, het bedrag voldaan "ter condition datt dieselve gene widers

moyte mett Caspar van Borck begerte offte hebben wolde".

Johan Voerthuis verklaarde Caspar van Borck niets te zijn verschuldigd

en hem als zijn buur zoveel mogelijk had geholpen. Overigens had hij

12. niet verwacht dat Caspar van Borck hem op deze wijze zou bejege-

nen.

Henrick Twenhaer verklaarde Caspar van Borck in het geheel niets te

zijn verschuldigd. In mei 1612 had hij hem een paard verkocht voor

een bedrag van 18 daalder, waarbij tegelijkertijd was afgesproken dat

hiermee alle mogelijke vorderingen die Caspar van Borck op hem zou

laten gelden, zouden komen te vervallen "alle vermente actien und

pretensien van nuill und to nete sollen syn" en Caspar van Borck hem

op generlei wijze in rechte meer zou aanspreken "gene brocke widers

to erforderen offt manen, geschett nha die resignatie van sin schuilt

amptt".

Johan Steffens verklaarde dat hij zich terdege bewust was geweest van

zijn verplichtingen als buur en om die reden was hij met de andere

bewoners mee gegaan op de wolvejacht, ondanks het feit dat hij op dat

moment ziek was geweest.

Johan Nyenhuis verklaarde Caspar van Borck in het geheel niets te zijn

verschuldigd. In tegendeel de laatstgenoemde was hem nog een bedrag

van 3 gulden en 5 stuiver aan loon verschuldigd.

Arent up die Haspee en Johan up die Haspee verklaarden Caspar van

Borck niets te zijn verschuldigd, omdat zij zich in alles hadden gedra

gen als hun buren en hun verplichtingen in de tijd dat Caspar van

Borck hier nog schout was, waren nagekomen.

Egbert Krumhoeff verzekerde dat hij met Caspar van Borck in de tijd

13. dat de laatstgenoemde schout was een regeling had getroffen inza

ke enkele boeten, die hij hem nog niet had voldaan. Op grond hiervan
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had hij Caspar van Borck een tweetal bijenkorven toegezegd, die Wol

ter Muiller voor hem had uitgezocht.

Wolter up die Langestrate verklaarde Caspar van Borck niets te zijn

verschuldigd, omdat hij altijd bereid was geweest om in het ene jaar

dat hij in het kerspel Holten woonde de nodige hand- en spandiensten

te verrichten "sick in alle buirsacke erholdeen".

Gocen indeen Boesberch verklaarde dat hij ten huize van Cornelis van

Eyckell een minnelijke schikking met Caspar van Borck had getroffen,

op grond waarvan hij hem in totaal vijf spint boekweit was verschul

digd. Hij bood hem nogmaals aan deze te leveren "so hie alnoich pre

sentert to betalen".

Johan up die Haer verklaarde dat hij in de tijd dat Caspar van Borck

afstand deed van het ambt van schout, zijn knecht in zijn plaats op de

wolvejacht had gestuurd. En vervolgens had hij Gerhart Dickers, te

genwoordig schout, "baven den gemezett", omdat deze had beloofd

hem van de verplichting zelf op de wolvejacht te gaan te zullen ont

slaan.

14. Johan Santfort verklaarde dat hij toentertijd ziek was geweest en

zijn zoon in zijn plaats op de wolvejacht had gestuurd, waarmee Cas

par van Borck, indertijd schout, had ingestemd. Bovendien was zijn

vrouw op 25 september 1612 bij Caspar van Borck thuis geweest,

waar de laatstgenoemde bevestigde dat Johan Santfotz hem niets was

verschuldigd; ten onrechte had Caspar van Borck hem in de brief aan

Henrick Bentinck to Werckeren genoemd.

Johan Hengevelt verklaarde dat zijn knecht, ongeveer 30 jaar oud,

toentertijd in zijn plaats op de wolvejacht was meegegaan. Overigens

was hieraan noch in de kerk noch op een andere wijze bekendheid

gegeven, terwijl toch bekend was dat hij ver buiten Holten woonde. Op

het moment van de wolvejacht was hij bovendien niet thuis geweest en

was daardoor er niet eerder mee op de hoogte dan toen zijn buren over

zijn land liepen en zij op zijn vraag antwoordden: "Men solde deen

wuilff jagen". Daarop was zijn knecht mee gegaan, waarvan niemand

toen iets had gezegd. Resumerend stelde Johan Hengevelt dat hij zijn

verplichtingen jegens Caspar van Borck voldoende was nagekomen.

Johan Joerlinck de oude, ongeveer 75 jaar oud, kerkmeester geweest

15. gedurende 26 jaar, verklaarde dat Henrick Bentinck to Werckeren

en de Erfgenamen van de marke Holten hem van het verrichten van

hand-en spandiensten hadden vrijgesteld; toentertijd was hij ook niet
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thuis geweest. Refererende aan deze vrijstelling stelde Johan Joerlinck

de oude Caspar van Borck niets te zijn verschuldigd.

Hans Meylinck verklaarde dat hij tezamen met zijn zoon, ongeveer 17

jaar oud, op wolvejacht was meegegaan. Zijn knecht had een zeer been

"sheer ben" gehad, anders zou ook hij zeker zijn meegegaan. Betrok

kene nam aan, nu hij zijn zoon had meegenomen, zijn verplichtingen

voldoende te zijn nagekomen.

Roloff Wolters verklaarde dat hij zijn knecht en een jongen van 18 jaar

op de wolvejacht had meegenomen.

Hermen upt Uuill verklaarde dat de beide mannen uit de Helle namens

hem een minnelijke schikking met Caspar van Borck hadden getroffen

ten aanzien van een paar hoenders, dat hij hem was verschuldigd.

De knecht van Roloff Wolter verklaarde dat hij evenals de buren toen~

tertijd het nodige had gedaan. In verband met het slechte weer had hij

('gelick anderen achteer enen heett poll moeten sitten unde intt gerin

geste darmett nichtz versuimett".

Derck teer Becke de oude, Derck ter Becke de jonge en Berent indeen

16. Alpoll verklaarden Caspar van Borck in het geheel niets te zijn

verschuldigd.

De schaapherder en Johan Eskens verklaarden dat zij evenals de ande

ren de nodige hand- en spandiensten hadden verricht. Johan Eskens

adstrueerde dit met het voorval dat hij op verzoek van Sweer Broick

huis had mee geholpen bij het maken van de dijk (~an deen dick t'ma

keen". Zij stelden dat zij Caspar van Borck dan ook niets waren ver

schuldigd.

Gerrit Meerman verklaarde de nodige hand- en spandiensten te heb

ben verricht.

Hermen intt Hoeff, Johan Voerthuis en Henrich Boesberch verklaarden

dat zij zich bij de accusatie die Caspar van Borck tegen hen bij Henrick

Bentinck to Werckeren had ingediend, niets konden voorstellen, ('ter

cause deselven beclachdeen als Albert Eppinck, Roleff Vos en Henrick

Lambers umbtrent drie jaren in deen Heren geruist bynnen".

Hermen Tesselinck of Hollender verklaarde dat wat hem betrof de ac

cusatie ten onrechte bij Henriek Bentinck to Werckeren was ingediend.

17. Wel gaf hij toe bij een ruzie betrokken te zijn geweest ((in een rui

m.oer mett vuisten geslagen is" en dienaangaande met Caspar van

Borck in een schikking te zijn getreden.

Derck Hoefmans verklaarde dat hij met betrekking tot de vordering
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van Lambertt Schroer in aanwezi,gheid van ",guide luide" een minne1ij

ke schikkin,g met Caspar van Borck had ,getroffen, waarmee de laatst

,genoemde had in,gestemd. "Se,g,gende dameffens ,geen ,geld ontfan,gen

to hebben, dan sin verdende loen".

Willem Broeckinck verklaarde dat wat hem betrof de accusatie ten on

rechte bij Henrick Bentinck to Werckeren was in,gediend.

Johan Meyers woonde in het ,graafschap Zutphen en mocht derhalve

hier niet door de schout worden ondervraa,gd.

Roloeff Voes de jon,ge verklaarde het verrichten van hand- en span

diensten bij zijn weten nooit te hebben ,gewei,gerd. Hij was, sinds hij

drie jaar ,geleden na het overlijden van Roloff Voes de oude hier was

komen wonen, zoals de anderen zijn verplichtin,gen altijd na,gekomen.

Johan up die Lan,gestrate en Bernt up die Lan,gestrate verklaarden Cas

par van Borck in het ,geheel niets te zijn verschuldi,gd.

"Up die anc1achte van deen pastoer" en Fastert Meyers verklaarden Jo

han Voerthuis en Willem up die Landtweer dat de herders de schapen

op het balmondi,ge erve de Barevik hadden ,gehoed, hoewel het hen niet

was op,gedra,gen. Fastert intt Hoeff die eveneens was ,geaccuseerd, was

reeds voor vier jaar overleden.

18. Andreas Rinckeler verklaarde dat hij Caspar van Borck niet had

beledi,gd. Als Caspar van Borck rechtens het te,gendeel kon aantonen,

zou hij in dat ,geval bereid zijn de ,geldboete die uit een in te stellen ac

tie injurie voortvloeide, te voldoen.

Naar aanleidin,g van het rekwest, in,gediend bij Henrick Bentinck to

Werckeren, drost van Salland, en bij Dederick van Voerst tzo deen Ha

,genfoerde, ,gedeputeerde van de provincie Overijssel, verklaarden Jo

han Joerlinck, Derck ter Becke en Arent Odinck dat de inhoud ervan

onjuist was "valschlick erdacht unde unwarhafftich", waartoe zij zich

beriepen op brieven die aan de overleden Gerhart van Werme1oe, oud

drost van Salland, waren ,gericht ,geweest en aan Otto van E,gmontt,

drost, waren overhandi,gd; een copie ervan berustte hier bij het ,ge

recht. In vervol,g op deze brieven waren Gerhart van Wermeloe en

Johan van Stenwick in de tijd dat Caspar van Borck schout in Holten

was hier ,gekomen en hadden de vooraanstaande huislieden ervan

verwitti,gd dat alle pretenties inzake vermeende boeten e.d. "pretensien

van eni,ge vermente broecken offt anders" hierbij nieti,g zouden zijn.

Daarna was Gerhart van Wermeloe en Johan van Stenwick een kan

bier aan,geboden, waarmee de zaak was beklonken; een en ander be-
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19. hoorde Johanni Richters, schrijver van de drost, bekend te zijn.

Betrokkenen "diese vorss. gecitierdee getuigen" verbonden zich om de

verklaringen die zij voor het gerecht hadden afgelegd, ten behoeve van

Henrick Bentinck to Werckeren, drost van Salland, onder ede te beves

tigen.

Datum 30 november 1612. Schout Gerhart Dickers. Keurnoten Vincent

Irszum en Gerh. Hermelinck.

Akte van hypotheek/antichresis. Roloeff Janszeen of Lambertinck be

kende een bedrag van 75 goudgulden, 28 stuivers per stuk, van Her

men int Hoeff en van de weduwe van Vastertt ter leen te hebben ont

vangen, gaf hen in plaats van een bedrag aan rente een drietal stukken

20. land in gebruik en stelde Hermen int Hoeff en de weduwe van

Vastertt tot meerdere zekerheid behalve de onderhavige stukken land

"sin egene tobehorige" huis ten onderpand om ingeval van misbetalen

van de hoofdsom hierop regres te kunnen nemen.

Opgemerkt wordt dat a. de stukken land, genoemd het Wech Stuicke,

het Koll Stuicke en het Stuicke dat Lambertt Oelbeek gedurende zijn

leven in gebruik had gehad, in het dorp Holten lagen, met name in de

Holter Enck, b. het huis in het dorp Holten lag, met name tussen het

huis van Gerhart Dickers en het huis van Johan van Goer, c. Hermen

int Hoeff en de weduwe van Vastertt van de drie stukken land slechts

het Wech Stuicke daadwerkelijk in gebruik verkregen om er de

vruchten van te trekken, terwijl zij van de gebruiker van de overige

twee stukken land jaarlijks onbezwaard een bedrag ter grootte van drie

21. goudgulden zouden ontvangen en dat d. de opzegging van de hy

potheekovereenkomst na expiratie van een jaar met inachtneming van

een termijn van drie maanden diende plaats te hebben.

Akte van hypotheek/antichresis (folio 73174). In verband met de

koop/verkoop van een huis was Corne1is van Eyckell een bedrag van

100 daalder, 1 rosenobel en 2 gulden aan Arnt van Mynnen van Hel

lendorn verschuldigd, voor welke betaling Johan ten Voerthuis zich als

borg had verbonden. Corne1is van Eyckell bleef in het voldoen van Arnt

van Mynnen in gebreke, wat de laatstgenoemde er toe bracht Johan ten

Voerthuis, borg, in rechte aan te spreken. Hiertoe wenste het gerecht

voorlopig nog niet over te gaan, mede om kosten te vermijden, bemid

delde, wat uiteindelijk resulteerde in het door Cornelis van Eyckell

vriendschappelijk met Johan ten Voerthuis aangaan van een geldle-
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ning. Cornelis van Eyckell ontving ter leen een bedrag van 100 daal

der, 30 stuivers per stuk, de stuiver ad 15 penningen, van Johan ten

Voerthuis om daarmee Arnt van Mynnen van Hellendorn te kunnen

voldoen.

Judit Ravens, vrouw van Corne1is van Eyckell, liet bijgestaan door Wol

ter Muiller, momber, van deze geldlening een akte van hypotheek ver

lijden, waarbij zij:

-Johan ten Voerthuis in plaats van een bedrag aan rente een hooi/wei

land, genoemd de Ravens maeten, tot de restitutie van de hoofdsom in

22. gebruik gaf om er de vruchten van te trekken;

-Johan ten Voerthuis tot meerdere zekerheid naast het hooi/weiland,

ook het huis, erf en het bebouwde en onbebouwde land ten onder

pand stelde om ingeval van misbetalen van de hoofdsom hier op regres

te kunnen nemen.

Opgemerkt wordt dat a. op grond van het beginsel van parate executie,

opgenomen in de akte van schuldbekentenis, Johan ten Voerthuis inge

val van misbetalen direct tot de gerechtelijke verkoop van de goederen

mocht overgegaan, zonder tot het volgen van de hiervoor gebruikelijke

procedure te zijn gehouden, b. Cornelis van Eyckell en Judit Ravens,

zijn vrouw, de hoofdsom binnen 14 dagen mochten aflossen, zo niet

dan was Corne1is van Eyckell gehouden de transactie te bekrachtigen,

c. de opzegging van de hypotheekovereenkomst met inachtneming van

een termijn van drie maanden diende plaats te hebben en dat d. het

hooi/weiland vrij in het kerspel Holten lag, met name nabij het wei

land van Condewin en het weiland van Roloeff Buis.

Akte van bekrachtiging. Op 29 december 1612 bekrachtigde Corne1is

van Eyckell in aanwezigheid van schout Gerhart Dickers en de keurno

ten Derck ter Becke en Vincent Irson de akte van hypotheek/antichre-

SIS.

23. Beslaglegging. Op 30 oktober 1612 legde Willem Arentz voor de

eerste maal beslag op de goederen van Cornelis van EyckeL

Beslaglegging. Op 26 november 1612 legde Willem Arentzeen voor de

tweede maal beslag op de goederen van Corne1is van EyckeL

Beslaglegging. Op 9 december 1612 legde Willem Arentz voor de der

de maal beslag op de goederen van Corne1is van EyckeL

Beslaglegging. Op 6 januari 1613 legde Jacob Temminck voor de eerste

maal beslag op de huizen en goederen van Corne1is van Eyckel (folio
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29/30).

Beslaglegging. Op 7 januari 1613 legde Dederich van Dickhuisen voor

de eerste maal beslag op de goederen van Corne1is van Eyckel.

Beslaglegging. Op 20 januari 1613 liet vrouw Temmings voor de twee

de maal beslag leggen op de huizen en goederen van Corne1is van

Eyckel.

Beslaglegging. Op 21 januari 1613 legde Derck van Dickhuiseen voor

de tweede maal beslag op de goederen van Corne1is van Eyckel.

Beslaglegging. Op 3 februari 1613 legde Derck van Dickhuiseen voor

de derde maal beslag op de goederen van Corne1is van Eyckel.
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24. Datum 3 augustus 1612. Schout Gerhart Dickertz. Keurnoten Vin

cent Irszum en Wolter Janszeen Muilleer.

Inleiding. In de akte van schenking waarbij hij de windmolen te Hol

ten aan Anna Claphouwers, zijn dochter, in eigendom overdroeg, had

Gerritt Claphouwers de voorwaarde opgenomen dat zij er zorg voor

diende te dragen dat Jenneken Claphouwers, zijn moeder, naar beho

ren werd onderhouden. Bij in gebreke blijven zou Jenneken Claphou

wers zich de opbrengsten ervan mogen aanmatigen "faute van soeda

nen underholt sall donatuiers moder macht hebben ... in poszeszie,

heffinge end boeringe van die opcompsten der vorss. molleen (te) stel

len" (folio 24/25).

Deze voorwaarde nu leidde tot de onderhavige rechtszaak. Jennneken

Claphouwers was van mening dat Anna Claphouwers op dit punt in

gebreke bleef en in het verlengde hiervan stelde zij zich in het bezit van

de opbrengsten van de windmolen.

Jan Gerreitsen Becker liet als gevolmachtigde van Anna Claphouwers

hierop het gerecht het verbod uitvaardigen dat niemand zich deze op

brengsten zou mogen aanmatigen (folio 90). Geert Monnickhaven en

Henderick Langenberch deden als gevolmachtigden van Jenneken

Claphouwers dit verbod weer af en verzochten het gerecht Anna Clap

houwers te verbieden zich in het bezit van de opbrengsten van de

windmolen te stellen (folio 91) en de molenaar te Holten te verbieden

om zonder medeweten van Jenneken Claphouwers of het gerecht koren

uit de windmolen te brengen (folio 91). Jan Gerreitsen Becker deed als

gevolmachtigde van Anna Claphouwers het verbod weer af nadat

Erasmus Vorckenbecken zich ten behoeve van haar borg had gesteld

voor de aanspraken die Jenneken Claphouwers maakte met betrekking

tot de opbrengsten van de windmolen (folio 91/92 en folio 92/93).

Omdat het opleggen van een verbod niet tot het beoogde resultaat had

geleid, liet Geert Monnickhaven zich als gevolmachtigde van Jenneken

Claphouwers bij wijze van rechtsingang inleiden in de windmolen,

welke inleiding enkele weken later door een uitleiding, die Jan Gerreit

sen Becker als gevolmachtigde van Anna Claphouwers deed, werd ge

volgd (folio 101 en folio 110). Het gerecht besloot hierop het proces

twee weken aan te houden, waarna het weer zou worden voortgezet

(folio 111).

In- en uitleiden is een wijze van procederen in het Oud Vaderlands

recht, waarmee in een zakelijke actie werd geprocedeerd door degene
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die in de veronderstelling verkeerde tot de eigendom van een bepaald

onroerend goed of onroerend recht gerechtigd te zijn, ongeacht de titel,

bijv. een akte van testament, op grond waarvan de ander het betreffen

de onroerende goed zou bezitten. Oudtijds werd de inleider tezamen

met het gerecht naar het goed, waarvan hij het eigendomsrecht susti

neerde, gebracht om daar een handeling te verrichten die eigen is aan

de eigenaar ervan, terwijl degene die zich tegen de inleiding wenste te

verzetten hem wederom door het verrichten van een handeling uitleid

de. Hierbij moet vooral worden gedacht aan het in- en uitleiden in een

sterf- en erfhuis. In de tijd waarin het onderhavige rechtsgeding speel

de was deze symbolische wijze van procederen in verband met de

daaruit voortvloeiende kosten reeds afgeschaft en werd er uitsluitend

met in- en uitleiding voor het gerecht geprocedeerd. In het hedendaag

se burgerlijk procesrecht komt deze wijze van procederen niet meer

voor.

In vervolg op de inleiding in de windmolen te Holten diende Geert

Monnickhaven als gevolmachtigde van Jenneken Claphouwers monde

ling zijn vordering tegen Anna Claphouwers in, waarbij hij het gerecht

verzocht zijn opdrachtgeefster de opbrengsten van de windmolen toe te

wijzen ''voldoninge vantt 'tgennige haer competert uit die molle toe

Holten" (folio 113/114).

Jan Gerreitsen Becker was van mening dat de inleiding in de windmo

len niet op een rechtsgeldige wijze had plaats gehad (folio 114) en

verlangde van Geert Monnickhaven dat hij de vordering schriftelijk

zou overleggen dan wel "datt hem copie gestadett weerde van die an

spracke hirvoerens gescheet" (folio 115). De laatstgenoemde stemde er

mee in dat hij op korte termijn een copie van de vordering zou verkrij

gen om deze schriftelijk of mondeling te kunnen beantwoorden. Maar

kon zich niet verenigen met de opvatting van Jan Gerreitsen Becker

met betrekking tot de rechtsgeldigheid van de inleiding in de windmo

len. Behalve hierover bleven de procespartijen ook over andere punten

van mening verschillen (folio 115/116).

Geert Monnickhaven stelde Wolter Muller borg voor de kosten van het

proces en beloofde hem te zullen indemniseren (folio 116).

Het gerecht nam op de verschillende, uiteenlopende standpunten die de

procespartijen innamen geen beslissing (folio 116).

Een week later deed Geert Monnickhaven afstand van de eis, waarvan

hij als gevolmachtigde van Jenneken Claphouwers had ingediend (folio

14



Schoutambt Holten. Inv. no. 1. Folio's 24-26.
--------------------------------------------------------------------------------------

118). Hiermee eindigde het rechtsgeding tussen Anna Claphouwers en

Jenneken Claphouwers betreffende de opbrengsten van de windmolen

te Holten.

Vele jaren later deed Gerryt Wyten voor zich en voor zijn zuster Jen

neken inleiding in de windmolen te Holten. Het handschrift geeft het

verdere verloop van deze rechtszaak niet weer (folio 442).

Akte van schenking (folio 90). Gerritt Klaephouweer schonk de hem

toebehorende windmolen met de ap en dependentien, gelegen in Hol

ten, causa mortis aan Anna Klaphouwers, zijn dochter, die de windmo

len zonder inmenging van de overige erfgenamen "nha sins donatuers

dode ende affsterven" naar eigen inzicht zou mogen gebruiken; overi

gens "blivende hett gebruick by donatuir sin leventlanck". En verbond

de navolgende voorwaarden er aan:

- indien hij opnieuw in het huwelijk zou treden en erfgenamen ver

kreeg, zou de schenking van de windmolen van "unwerdeen" zijn,

komen te vervallen. Los hiervan stond het hem vrij zijn vrouw "indeen

hy su1cke by die wille Godes vercrigen mochte" de lijftocht van de op

brengsten te verlenen, die zij, mits niet opnieuw in het huwelijk getre

25. den, gedurende haar verdere leven zou genieten;

- indien zijn moeder hem zou overleven, diende Anna Klaphouwers,

zijn dochter, haar naar behoren te onderhouden, hetgeen ter beoor

deling van zijn moeder dan wel van "ehrlievende luideen" zou staan.

Bleef Anna Klaphouwers op dit punt in gebreke, dan stond het zijn

moeder vrij zich ipso facto in het bezit van de opbrengsten van de

windmolen te stellen en deze gedurende haar verdere leven te genie

ten, "na we1ckers afflivicheit" de onderhavige donatio causa mortis op

de eerder genoemde wijze rechtskracht zou verkrijgen.

De akte van schenking was ten huize van Peter van Bonne, herbergier,

in aanwezigheid van Laurentz Condewin, schout te Colmeschate, en

Vincent Irszum en Wolter Janszeen Muilleer, keurnoten, verleden, ter

bekrachtiging door Gerhart Dickertz en Laurentz Condewin onderte

kend en met een in groene was uithangend zegel bezegeld.

Opgemerkt wordt dat Laurentz Condewin, schout te Colmeschate, Ger

hart Dickertz hem "die eerde ... hierto vergunstigett".

26. Datum 1 december 1612. Rechter Gerhart Dickers. Keurnoten

Gerh. Hermelinck en Wolter Muiller.

Akte van transport. Dederick up deen Ko1ck, Peter Moller,Johan Kriger
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en Geertt Kriger, broers, leverden als mombers/gevolmachtigden van

Alcken Krigers, hun moeder, in vervolg op de overeenkomst tot koop/

verkoop een oud stuk hooiland, genoemd de Heynwoltz maeten, aan

27. Jan Wilmseen Oelbecke en Johan Janszeen en hun vrouwen en ga

ven hen kwitantie voor het voldoen van de verschuldigde koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. Dederick up deen Kolck, Peter Moller, Johan

Kriger en Geertt Kriger zich borg stelden voor hun vrouwen, b. "Johan

Jorlinck die olde cum suis, warvoer dieselven ... caviert, in gelicker

qualiteit van die vorss. mat behorlicke resignatie und transportatie

(had) gedan" en dat c. het hooiland, dat vrij en onbezwaard was, in

Holter Nyr Dorper Broick lag.

Datum 23 januari 1613. Rechter Gerhart Dickertz. Keurnoten Wolter

Muiller en Vincent Irszon.

Inleiding. Een tweetal processen, waarvan een uit een beslaglegging

en een uit een verdeling van een nalatenschap voortvloeide, komt hier

aan bod. Op het laatste proces gaat het handschrift nader en uitvoerig

in; het eerste proces komt slechts zijdelings ter sprake.

Op de rechtszitting van 23 januari 1613 verzocht Corne1is van Eyckell

hem om in vervolg op de beslaglegging, gedaan op Johan van Ringen

berch, de uitgebrachte dagvaarding en de tegen hem ingediende vor

dering te handelen. Johan van Ringenberch stemde hiermee in en be

loofde "sine puirga ende andtwortt toe doen". En gaf verder te kennen

met betrekking tot het sterf- en erfhuis Ravens op zijn beurt een vor

dering tegen Corne1is van Eyckell te zullen indienen (folio 27/28).

Op de rechtszitting van 9 februari 1613 ging Johan van Ringenberch

hiertoe over en overlegde de vordering. Corne1is van Eyckell verzocht

het gerecht om een copie ervan en om 15 dagen uitstel (folio 31). Nog

dezelfde dag verscheen Johan van Ringenberch opnieuw op de rechts

zitting, maakte bezwaar tegen de eerder genoemde beslaglegging en

vorderde van Corne1is van Eyckell dat hij o.a. over de periode van 8 .a

9 jaren, waarin hij de goederen/rechten, deel uitmakend van het sterf

en erfhuis Ravens, eigenmachtig had bezeten, een inventaris zou opstel

len. Verder wees hij er uitdrukkelijk op dat alle rechtshandelingen die

Corne1is van Eyckell in dit kader had verricht, nietig waren, totdat hij

de nagelaten goederen krachtens een rechtsgeldige titel had verkregen

en o.a. rekening en verantwoording van zijn handelen had afgelegd.

Immers behalve Corne1is van Eyckell waren ook Johan van Ringen-
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berch en Hernt Helmichs als zwagers namens hun vrouwen pro quota

gerechtigd in de nalatenschap, die Hernt Raven en zijn vrouw Johannen

Hoppeen hun dochters hadden nagelaten (folio 36/39).

Op de rechtszitting van 23 februari 1613 overlegde Cornelis van Ey

ckell ter weerlegging van de ingediende vordering de conclusie van

antwoord met de kanttekening dat behalve Johan van Ringenberch ook

Hernt Helmichs zich diende te laten vertegenwoordigen. In de vol

macht die Velten Geldeer als gesubstitueerde gevolmachtigde (Gerhart

Kotting was de gevolmachtigde van Johan van Ringenberch) bij zich

had, werd Hernt Helmichs niet genoemd. Omdat hij "aber geen lanck

willich procesz, offt ennige ambagas voer te wendeen bedacht" ging

Cornelis Eyckell hieraan tenslotte voorbij (folio 31 en folio 42/43).

Op de rechtszitting van 9 maart 1613 ontkende Hernt Helmichs voor

zich en Gerhart Kotting voor Johan van Ringenberch mondeling (in het

verlengde van de conclusie van antwoord) dat hen de "erfutinge" voor

de nalatenschap van Hernt Raven en Johannen Hoppeen was voldaan.

Namens Johan van Ringenberch kwam Gerhart Kotting terug op de af

spraken die hij met Cornelis van Eyckell had gemaakt. Zijn opdracht

gever wilde het bestaan er niet van ontkennen, maar was van mening

dat de gemaakte afspraken inmiddels waren komen te vervallen (folio

45/47).

Op de rechtszitting van 23 maart 1613 overlegde Cornelis van Eyckell

de conclusie van dupliek ter weerlegging van hetgeen op de vooraf

gaande rechtszitting was geprotocolleerd en verzocht het gerecht, nu

zij niet compareerden, de contumacie tegen Johan van Ringenberch en

Hernt Helmichs te verlenen. Het gerecht ging op het verzoek niet in,

maar gafJohan van Ringenberch en Hernt Helmichs ambtshalve 14 da

gen de tijd om de nodige stappen te ondernemen. Een beslissing die te

vens het einde van de onderhavige rechtszaak inhield (folio 49/50).

Geschil (folio 31). Cornelis van Eyckell bracht "syn vorich angevent

ende inbrengentt" in herinnering alsook de daarop gevolgde beslag

legging en de dagvaarding van Johan van Ringenberch en drong er bij

het gerecht op aan "dieselven nominerteen Ringenberch de jure te

constringeren, offt by faute van datt perpetuum silentium to injunge

ren". Johan van Ringenberch verzocht het gerecht om 14 dagen uitstel

teneinde "sin actie op Eyckell vantt erffhuis Ravens wegen syner huis

28. frouween inthobrengen" en om een copie van de overgelegde ge

dingstukken. Het gerecht was niet bereid het verzoek van Johan van
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Ringenberch in te willigen "nimpt suilcks nitt aver sick to wisen, dan

will 'tselven op koesten van partyen wall schicken ahn enes onparty

scheen rechtzgelerdeen". Hierop gaf Cornelis van Eyckell te kennen

Johan van Ringenberch 14 dagen de tijd te willen geven op voorwaar

de dat hij zowel voor het voldoen van de rechtspleging als van het

gewijsde borg stelde. Hiermee stemde de laatstgenoemde in en beloofde

"sine puirga ende andtwortt toe doen, mett inbrengende sin action".

Akte van borgtocht (folio 64). Francisco die Roesdaest verbond zich

vrijwillig jegens Reiner Beell als borg voor Joan Ringenberch (twee

derde gedeelte) en Cornelis van Eyckell (een derde gedeelte) tot zeker

heid voor het voldoen van een bedrag van 42 carolus gulden, een be

29. drag dat zij hem, Reiner Beell, waren verschuldigd en op 22 fe

bruari 1613 dan wel 3 weken daarna dienden te voldoen.

Akte van royement. Blijkens een aantekening had Francisco Dast op 4

januari 1615 Reiner Bell door tussenkomst van de Vrouw van Ryssen

het bedrag van 42 carolus gulden voldaan.

Datum 1 februari 1613. Schout Gerrit Dickertz. Keurnoten Jann van

Almeloe en Wolter Muilleer.

Akte van schuldbekentenis (folio 69). Cornelys Eyckell bekende voor

zich en voor zijn vrouw in vervolg op de justificatie en confirmatie van

de beslaglegging, gedaan op zijn goederen, Jacob Temminck en zijn

vrouw een bedrag van 509 gulden en 18 stuiver, te zijn verschuldigd,

beloofde hem dit bedrag op een nog nader vast te stellen tijdstip te vol

doen en verbond Jacob Temminck en zijn vrouw ter verzekering hier

van zijn persoon en goederen, met name de huizen en erven die hij in

het gerechtsambt Holten had liggen, om ingeval van misbetalen hierop

regres te kunnen nemen.

Opgemerkt wordt dat a. op grond van het beginsel van parate executie,

opgenomen in de akte van schuldbekentenis, Jacob Temminck bij mis

betalen direct tot de gerechtelijke verkoop van de goederen mocht

overgegaan, zonder tot het volgen van de hiervoor gebruikelijke pro

30. cedure te zijn gehouden, b. het bedrag van 509 gulden en 18 stui

ver voortvloeide uit verkochte en geleverde koopmans waren en dat c.

een eerdere schuldbekentenis, d.d. 14 september 1612, die van dit be

drag was opgemaakt, na het voldoen van het bedrag van 509 gulden

en 18 stuiver eveneens zou komen te vervallen.
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31. Datum 9 februari 1613. Schout Gerh. Dickertz. Keurnoten Vincent

Irszum en Wolter Muiller.

Geschil (folio 36!39). Johan van Ringenberch overlegde zowel voor

zich als voor Berent Helmichs, zijn zwager, met betrekking tot het erf

huis Ravens een bericht tegen Cornelis van Eyckell. De laatstgenoemde

stelde zich op het standpunt dat deze schuldvordering van generlei

waarde was "nicht werdich inbrengentt"; immers niet met Berent Hel

michs, maar uitsluitend met Johan van Ringenberch had hij van doen,

die hem op grond van gemaakte afspraken tegen mogelijke vorderin

gen van Berent Helmichs in dit verband diende te indemniseren. Hoe

dan ook Cornelis van Eyckell zag er van af Johan van Ringenberch te

verzoeken een volmacht van Bereht Helmichs over te leggen om hier

rechtens voor hem te mogen handelen dan wel op grond van het ont

breken van een dergelijke volmacht de nietigheid van zijn handelen in

rechte in te roepen en verzocht het gerecht om een copie van de vor

dering en om 15 dagen de tijd.

32 Akte van huwelijkse voorwaarden. In hetzelfde jaar als waarin

Elskeen, zijn vrouw, was gestorven, het jaar 1608, had Johan Jorlinck

de oude in aanwezigheid van Johan Hengeve1t, Albertt Jorlinck en

Derck teer Becke, zijn kinderen, en de wederzijdse familieleden ep

vrienden een codicil laten opmaken, waarin over de betreffende goede

ren was beschikt. Omdat Johan Jorlinck voornemens was opnieuw in

het huwelijk te treden "sick wedderum moeten veranderen ahn ene

persoen", t.w. met Jenneken Tymans, de dochter van Egber Tymans,

troffen hij en zijn toekomstige vrouw, bijgestaan door Arent Odinck en

Johan Peters, voogden, in aansluiting op het codicil een nadere rege

ling, op grond waarvan:

-Johan Jorlinck de navolgende goederen!rechten aan de kinderen

vermaakte, t.w. een weiland, gelegen aan de Holteer Dick; het hem

33. toebehorende gedeelte van de Kerekenmatt; de Kruisen katterstede;

het hem toe behorende gedeelte van een mud land "so hie van die

kercke in pantschap hefft"; een gaarde, gelegen bij de Weminckbrinck

en tegenwoordig bij Egbeert Wever en Merrye Wevers in gebruik, als

ook een tiendrecht "soe hie in pandtschaep hefft". Hierop was inmid

dels een bedrag van 226 goudgulden afgelost, welk bedrag opnieuw

tegen een behoorlijke rente was uitgezet;

-Johan Jorlinck ieder kind een bedrag van 100 goudgulden vermaakte,

binnen een jaar te ontvangen, waarvan ieder kind hem "ter behorli-
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cher pension den titt unde so lange die olde Jorlinck levett" een be

drag van 5 goudgulden diende te geven;

-Johan Jorlinck ieder kind uit het moederlijke nalatenschap een bedrag

van 40 daalder vermaakte, tot zekerheid van welke betaling hij de kin

deren zijn tegenwoordige/toekomstige goederen ten onderpand stelde

om hierop zo nodig regres te kunnen nemen;

-Johan Jorlinck het bed en de toebehoren "daer Jan Jorlinck idtziger titt

up slapt" aan Derck teer Becke vermaakte;

- 34. Johan Jorlinck Jenneken Tymans, zijn toekomstige vrouw, de Ber

theltz kamp alsook het daarop te bouwen huis vermaakte, die zij ge

durende haar verdere leven zou mogen gebruiken om na haar overlij

den aan de kinderen en erfgenamen van Johan Jorlinck toe te vallen.

Overigens na het overlijden van Johan Jorlinck zou Jenneken Tymans

"alnoich geneten und profiteren een nha jar van alle diese vorss. ange

tagene percelen unde widers nitt";

- de goederen die Johan Jorlinck en Jenneken Tymans naast de eerder

genoemde percelen tijdens hun huwelijk zouden verkrijgen en in ge

bruik zouden nemen, na zijn overlijden tussen Jenneken Tymans,

stiefmoeder, en de kinderen dienden te worden verdeeld, met dien ver

stande dat zij het bed en de kist, die zij inbracht, ten eigen bate zou

mogen gebruiken;

-Johan Jorlinck zich het recht voorbehield om in geval van gevangen

35. schap of ziekte zonder inmenging van de kinderen de eerder ge

noemde percelen grond te vervreemden en bezwaren;

-Jenneken Tymans de Loeck kamp, die door haar schoonzoon was ont

36. gonnen, een stuk land gelegen in de Hoeff en haar huis zou in

brengen alsook jaarlijks twee voeder hooi, en de navolgende goederen,

t.w. een koe, een bed met toebehoren, een kist, twee potten, een vaars,

een ketel en de twee beste appelbomen, staande op Tymans te Markelo,

waarvan zij de jaarlijkse opbrengst genoot. Behalve deze zou zij ook de

andere door haar ingebrachte goederen gedurende haar verdere leven

mogen gebruiken. Van deze goederen had Johan Jorlinck "nichtz noch

enigen stuiver genaten";

- Wice, de dochter van Jenneken Tymans, een recompensie uit de eer

der genoemde goederen zou ontvangen, zodra zij met instemming van

Johan Jorlinck, haar stiefvader, in het huwelijk trad "ter ehren wordee

hi1ckeen". Eveneens zou Wice nog een bedrag van 50 gulden ontvan

gen, wanneer Jenneken Tymans, haar moeder, voor het tijdstip van
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haar huwelijk, zou komen te overlijden. Hiermee, met de recompensie,

en het bedrag van 50 gulden, werd Wice afgekocht "darmett affge

modiget endee versadiget sin unde widers nitt hebben to verwachten".

Opgemerkt wordt dat de bepalingen, hoewel veelal van erfrechtelijke

aard, als huwelijkse voorwaarden kunnen worden aangemerkt.

Geschil (folio 42/43). Johan van Ringenberch kon zich met de excep

tie die Cornelis van EyckeII tegen hem had ingediend en het feit dat hij

37. de schuldvordering niet had beantwoorden "sondeer litis contesta

tie ... to beantworden" niet verenigen. Hiertegen maakte Johan van

Ringenberch uitdrukkelijk bezwaar, omdat het proces op een nalaten

schap zag en zo op een ongebruikelijke wijze was begonnen. Eveneens

wilde Johan van Ringenberch zich de actie injurie voorbehouden. Dit

rechtsmiddel kwam hem tegen Cornelis van EyckeII toe, omdat de

laatstgenoemde hem "unbevoicht (had) arresteren laten".

Johan van Ringenberch gaf met voorbijgaan aan de ingediende excep

tie voor zich en voor Bernt Helmichs, zijn zwager, met wie hij in dit

38. verband samenwerkte en die beiden handelden als mombers van

hun vrouwen, te kennen (onder handhaving van hetgeen hij hiervoor

had gesteld, teneinde Cornelis van EyckeII uit de droom te helpen en op

het goede pad te brengen) dat zij namens hun vrouwen, de erfgenamen

van Bernt Raven en zijn vrouw Johannen Hoppen, ingevolge erfopvol

ging bij versterf en erfopvolging bij testament pro rato in de nalaten

schap behoorden te delen.

De goederen/rechten uit het sterf en erfhuis, o.m. het huis, erf, het

land, zand, het recht van tienden, de renten, had Cornelis van EyckeII

sedert 8 'a 9 jaar in bezit gehad en naar eigen inzicht gebruikt, zonder

een daartoe strekkende rechtsgeldige titel op grond van een overeen

komst tot boedelscheiding of een overeenkomst tot koop/verkoop te

bezitten.

Op grond hiervan verzocht Johan van Ringenberch hem om over deze

periode een inventaris van de aanwezige goederen/rechten te maken,

een overzicht op te stellen van de baten en lasten en van hetgeen hij bij

het aanvaarden van de nalatenschap had aangetroffen alsmede inzicht

te verschaffen in hetgeen hij gedurende de afgelopen 8 'a 9 jaren aan

rente had ontvangen dan wel voldaan, aan schulden had afgelost, aan

39. goederen/rechten had verkocht dan wel anderszins vervreemd en

voorts aan te geven voor welke doeleinden hij de penningen had aan

gewend. Verder wees hij er uitdrukkelijk op dat alle rechtshandelingen
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die Cornelis van Eyckell in dit kader had verricht (het ontvangen van

gelden e.d., het aflossen van schulden, het verkopen dan wel ver

vreemden van goederen/rechten) nietig waren, totdat Cornelis van

Eyckell de nagelaten goederen krachtens een rechtsgeldige titel had

verworven, rekening en verantwoording van zijn handelen had afge

legd en de materiële en immateriële schade had vergoed.

Johan van Ringenberch verzocht het gerecht het vorenstaande te pro

tocolleren en hem een copie ervan te verstrekken.

Opgemerkt wordt dat het handschrift een verwijzing bevat naar een

werk van Marcus Antistius Labeo. De laatstgenoemde was een Romeins

rechtsgeleerde die leefde van ca 50 v. Chr. tot ca 18 n. Chr. en zich

aan de studie van het burgerlijk recht wijdde. Hij wordt beschouwd als

de stichter en eerste leider van de Proculiaanse rechtsschool.

40. Datum 13 februari 1613. Rechter Gerhart Dickertz. Keurnoten

Gerh. Hermelinck en Wolter Muilleer.

Akte van transport. Johan Peterszeen leverde in vervolg op de overeen

komst tot koop/verkoop een huisstede aan Vincent Irszum en zijn

vrouwen gaf hen kwitantie voor het voldoen van de verschuldigde

41. koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. de huisstede vrij en onbezwaard was en dat b.

het perceel grond in het dorp Holten lag, tussen "zal!. muiller Dercks

huis und bilanges juffer Mertens kamp ahn haeren meszwech".

Datum 18 februari 1613. Rechter Gerhart Dickert. Keurnoten Wolter

MuilIer en Derck Berentzen.

Schuldvordering. Cornelis van Eyckell verbond zich om uit de op

brengsten, voortvloeiend uit de verkoop van zijn goederen, allereerst

Jan Berentzen "die somma van drie unde dertichsten halven daller" te

42. voldoen; een en ander omdat Jan Berentzen als borg Hermen ten

Poll het betreffende bedrag, verschuldigd wegens "enes verkofften vet

ten ossen", had voldaan.

Datum 23 februari 1613. Schout Gerhart Dickertz. Keurnoten Gerh.

Hermelinck en Vincent Irszum.

Geschil (folio 45/47). Velten Geldeer, gevolmachtigde van Johan van

Ringenberch, wachtte op "hett wedderbericht Cornelii Eyckels ... by

faute van exhibitie, versoicht deselven contumaciam ... de expensis
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43. protestierende". De laatstgenoemde overwoog om de nietigheid van

het optreden van Johan van Ringenberch in te roepen, omdat hij ook

namens Bernt Helmichs in rechte had gehandeld, aanbiedende de

vereiste volmacht over te leggen, zonder echter hiertoe te zijn overge

gaan "dewill aber nhue ehr Ringenberch soe weinich als ennige op im

luidende substitution absque constitutione vorkompt". Hiervan zag

Cornelii Eyckels echter af om de duur van het rechtsgeding niet onno

dig te verlengen en overlegde de "defensionall articuileen".

Op zijn verzoek gaf het gerecht Velten Geldeer een copie ervan en 14

dagen de tijd.

Opgemerkt wordt dat Velten Geldeer voor het gerecht handelde als ge

substitueerd gevolmachtigde van Gerhart Kotting, secretaris van de

stad Goor, op grond van een substitutie volmacht, die op 23 februari

1613 voor de Burgemeesters van de stad Goor was gepasseerd en be

zegeld.

Schuldvordering (folio 48). Toen Wolteer Stackinreff voor de derde

en laatste maal Henrick van der Weyde had laten arresteren, verbond

de laatstgenoemde zich om over 14 dagen voor het gerecht te verschij

nen teneinde van de door Wolteer Stackinreff tegen hem ingediende

vordering kennis te nemen "sine anspracke antohoeren". Henrick van

44. der Weyde kwam deze toezegging niet na. Slechts door tussen

komst van het gerecht en "andere guide luide" werd hem nogmaals

uitstel verleend, t.w. een uitstel van 8 dagen. Op de dienende dag

wachtte Wolteer Stackinreff op de comparitie van Henrick van der

Weyde en verzocht het gerecht hem ingeval van niet verschijnen te

contumacieren, met protest van kosten. Het gerecht willigde, nu Hen

rick van der Weyde aan de oproep op de rechtszitting te verschijnen

geen gehoor gaf, het verzoek van Wolteer Stackinreff in en verleende

de contumacie tegen hem, behoudens het recht om overeenkomstig het

Landrecht van Overijssel en de Nieuwe Reformatie het verstek te pur

geren.

Datum 4 maart 1613. Rechter Gerhardt Dickertz. Keurnoten Wolter

Muller en Albert Rottinck.

Akte van schuldbekentenis. Johan Nienhuis stelde Gort Claphouwer ter

verzekering van een bedrag van 19 daalder dat hij hem was verschul

digd en op 29 september 1613 diende te voldoen, een drietal koeien ten

onderpand om ingeval van misbetalen deze "anthotasten end tot sin
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45 Datum 9 maart 1613. Schout Gerhart Dyckertz. Keurnoten Gerh.

Hermelinck en Vincent Irszum.

Geschil (folio 49/50). De gevolmachtigde van Bernt Helmichs, schout

te Markelo, ontkende in vervolg op de schuldvordering die Johan van

Ringenberch op 9 februari 1613 had ingediend dat zijn opdrachtgever

zijn aandeel in de nalatenschap van Bernt Raven en zijn vrouw Johan

nen Hoppeen geheel was voldaan, zoals Corne1is van Eyckell in zijn

tegenbericht had aangevoerd. Hij verzocht Corne1is van Eyckell op wie

ingevolge het procesrecht de bewijslast drukte, het een en ander aan te

tonen. Zolang hij hierin niet was geslaagd, riep de gevolmachtigde de

nietigheid van de vervreemding van de huizen en de overige goederen,

deel uitmakend van de nalatenschap, waarvan de kerkenspraak reeds

had plaats gehad, in.

46. Gerhart Kottinck bracht als gevolmachtigde van Johan Ringenberch

naar voren dat:

- hoewel zijn opdrachtgever met Corne1is van Eyckell afspraken had

gemaakt inzake de nalatenschap van Bernt Raven en zijn vrouw Jo

hannen Hoppeen, deze inmiddels waren komen te vervallen, mede

omdat Cornelis van Eyckell de afspraken niet langer wenste na te ko-

men;

- zijn opdrachtgever zijn aandeel in de nalatenschap in het geheel niet

was voldaan, zoals Cornelis van EyckelI in zijn tegenbericht had aan

gevoerd;

- zijn opdrachtgever en Bernt Helmichs het resterende gedeelte van het

tegenbericht als niet ter zake dienende en als loochening van de feiten

op grond van de algemene rechtsbeginselen wenste te bestrijden, met

eis van kosten.

Corne1is van Eyckell verlangde met betrekking tot hetgeen Gerhart Kot

tinck, gevolmachtigde van Johan van Ringenberch, over de gemaakte

afspraken had aangevoerd "datt solcks in continenti ende datlich der

gedan wordeen solI ... omme syn tegenbericht deszeen teer bestendiger

daerenteges to doen" en verzocht het gerecht om een copie van het

47. protocol van de rechtszitting en 15 dagen de tijd.

Opgemerkt wordt dat Bernt Helmichs, procespartij naast Johan van

Ringenberch, in rechte liet handelen voor zover het zijn persoon we

gens zijn vrouw aanging.
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Schuldvordering. Voor een bedrag van 37 daalder dat Cornelis van

Eyckell aan Henderick teen Middensdaerp wegens de koop/verkoop

van enkele stuks vee was verschuldigd, had de laatstgenoemde goede

ren van hem gepand, die hij voornemens was gerechtelijk te verkopen.

Het gerecht stelde deze verkoop met drie weken uit op grond van de

overweging dat Cornelis van Eyckell Henderick teen Middensdaerp

had beloofd het verschuldigde bedrag alsnog te voldoen "alle behoer

licke media te gebruickeen ... te voldone". Echter wanneer Cornelis van

Eyckell binnen de gestelde termijn zijn belofte niet gestand deed, zou

het Henderick teen Middensdaerp vrij staan deze goederen alsnog ge

rechtelijk te verkopen alsook andere goederen om op de opbrengst er

van het bedrag van 37 daalder geheel te kunnen verhalen.

48. Schuldvordering (folio 43/44). Wolter teen Stackinreff bracht het

contumaciale verwin, uitgesproken op 23 februari 1613, in herinne

ring alsook het recht van Henrick van der Weyde het verstek te zuive

ren. Omdat hij echter niet op de rechtszitting verscheen, verzocht Wol

ter teen Stackinreff het gerecht:

- om zijn purgatie bij te kunnen brengen hem op te roepen en ingeval

van niet verschijnen hem van het recht van purgatie verstoken te ver

klaren en in het verlengde hiervan te verklaren dat het contumaciale

verwin in kracht van gewijsde was gegaan;

- de rechter van Kedingen, binnen welk rechtsgebied Henrick van der

Weyde was gezeten, brieven te doen toekomen betreffende de uitwin

ning van de goederen, toebehorende Henrick van der Weyde; een en

ander was noodzakelijk omdat hij hier geen borg had gesteld.

Het gerecht willigde het verzoek van Wolter teen Stackinreff voorzover

dit in overeenstemming met het Landrecht van Overijssel en de Nieuwe

Reformatie was in, met dien verstande dat Henrick van der Weye tot de

avond de tijd zou hebben het verstek alsnog te zuiveren "alnoich by

schinder sonnen debite ... sinen puirge woerde by brengen".

49. Datum 23 maart 1613. Rechter Gerhart Dickartz. Keurnoten Gerh.

Hermelinck en Vincent Irszon.

Geschil (folio 27/28). Cornelys van Eyckell overlegde zijn "tegenbe

richt op dat gennige so lestleden tegeen innen van synen adversary offt

innen procuiratoren is prothocolliert woerden" en verzocht het ge

recht, nu zij niet op de rechtszitting verschenen, de contumacie tegen

Johan van Ringenberch en Bernt Helmichs te verlenen "cum petitione
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syne adversary nha luitt allen synes angevens perpetuum silentium",

met overleggen van de kosten.

Het gerecht besloot ex officio hen 14 dagen de tijd te geven en betrok

kenen een copie te verstrekken teneinde deze te kunnen beantwoorden.

Wanneer Johan van Ringenberch en Bernt Helmichs op dit punt in ge

breke zouden blijven, zou het gerecht op verzoek van de procespartijen

opnieuw en met inachtneming van het Landrecht van Overijssel en de

Nieuwe Reformatie hierin disponeren.

50. Hoewel Cornelys van Eyckell van mening was als "jureant equita

te" niet gehouden te zijn deze beslissing van het gerecht na te komen,

wenste hij ten faveur van het gerecht Johan van Ringenberch en Bernt

Helmichs alsnog toegelaten te hebben.

Opzegging. Op 6 april 1613 zegde Gerhart Dyckertz, schout, namens

de Kamenaren en Burgemeesters van de stad Deventer Cornelys van

Eyckell de pacht van de Heren Landtweer op "solcks uitt redeen haer e.

dartoe moverende, oick" omdat betrokkene "syne gedane beloeffte nitt

nhagelevet noich voldaen".

Beslaglegging. Op 14 april 1613 liet Vincent Irson beslag leggen op de

goederen van Jan Nienhuis.

Opzegging. Op 14 april 1613 zegde Jan van Echten gerechtelijk Jan

Nienhuis de pacht van het erve op, waarbij hij eveneens beslag legde

op "het gesey desselven erves" en de overige goederen.

Beslaglegging. Op 22 april 1613 legden Roloff Wolters t'Esploe en zijn

knecht Henrick voor de eerste maal beslag op de roerende en onroe

rende goederen van Coepman Gerreit.

Beslaglegging. Op 22 april 1613 legde Hans Meilinck evenals Roloff

Wolters beslag op de goederen van Coepman Gerreit.

51. Beslaglegging. Op 6 mei 1613 legde Roloff Wolters t'Esplo voor de

tweede maal beslag op de goederen van Koepman Gerreit.

Beslaglegging. Op 20 mei 1613 legde Roloff Wolters voor de derde

maal beslag op de goederen van Coepman Gerreit.

Datum 20 mei 1613. Rechter Gerhard Dickertz. Keurnoten Hans Mei

linck en Herman ter Braeck, Esplo.

Akte van schuldbekentenis (folio 65). Gerreit Roloffsen tho Esploe en

Cornelisken, zijn vrouw, bekenden ''viff verdel guede schapen" van

Tonnis Hermelinck te hebben gekocht en ontvangen, beloofden hem
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het hiervoor verschuldigde bedrag te voldoen en stelden hem ter ver

zekering hiervan de schapen en de overige goederen, met uitzondering

van een schaapskooi, ten onderpand om ingeval van misbetalen hierop

regres te kunnen nemen.

Opgemerkt wordt dat a. Tonnis Hermelinck de onderhavige schapen

''voer desen oeck gehadt end gelosset hefft end hem Gerriet wieder

avergelevert", b. Gerreit Roloffsen tho Esploe en Cornelisken, zijn

vrouw, de akte van schuldbekentenis, d.d. 19 mei 1611, gepasseerd

voor Caspar van Borck, waarbij zij Tonnis Hermelinck ter verzekering

van een bedrag van 533 daalder goederen ten onderpand hadden ge

steld, bekrachtigden en dat c. Gerreit Roloffsen tho Esploe en Cornelis

ken, zijn vrouw, Roloff Wolters ter verzekering van een bedrag van 60

gulden, dat zij hem na vijf jaar, gerekend vanaf Pinksteren 1613, dien

den terug te betalen, de onderhavige schaapskooi "soe Gerreit Roloffs

getimmert hefft" ten onderpand hadden gesteld. Na expiratie van de

genoemde termijn kreeg Roloff Wolters, ingeval zij in gebreke bleven,

het gebruik ervan.
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52. Datum 24 mei 1613. Schout Gerhart Dickertz. Keurnoten Gerh.

Hermelinck en Geert Meylinck.

Akte van transport. Cornelys van Eyckell en Judith Ravens, zijn vrouw,

leverden in vervolg op de overeenkomst tot koop/verkoop een stuk

bouwland, groot ongeveer vijf schepel, aan Johan ten Voerthuis en zijn

vrouwen gaven hen kwitantie voor het voldoen van de verschuldigde

53. koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. het recht van wederkoop in de overeenkomst

tot koop/verkoop was uitgesloten, b. het perceel grond vrij van het

recht van tienden was en dat c. het stuk bouwland in het gerechtsambt

Holten lag, met name in de Loeecker Enck, waar het grensde aan de

landerijen van Rodolff van Hovell, het land van de Pastorie en aan het

gedeelte van het onderhavige stuk bouwland, dat de kinderen van de

overleden Johan ten Haer was toebedeeld.

Datum 1 juni 1613 Rechter Gerhart Dyckertz. Keurnoten Gerh. Her

melinck en Vincent Irszoen.

Schuldvordering. Christoffer Claeszeen Smytt te Markelo diende een

vordering tegen Lambertt teen Broyll in tot het voldoen van de ploegij

zers die hij in zijn opdracht had gemaakt, met protest van kosten.

Lambertt teen Broyll beloofde hem de verschuldigde som geld op 25

juni 1613 "als wesende haeren geaccoerderten termin" te voldoen, op

voorwaarde dat "deselven voer guitt erkantt woerdeen" door "guide

54. luide". Hierin kon Christoffer Claeszeen zich niet vinden, omdat in

dat geval Lambertt teen Broyll de ploegijzers niet had moeten afnemen

"solde hie deen clegeren deselve ... hebben ... laten holden". Het ge

recht gaf Lambertt teen Broyll ambtshalve 14 dagen de tijd om met

Christoffer Claeszeen tot een minnelijke schikking te geraken, waarna

het gerecht zo nodig hierin een beslissing zou nemen.

Schuldvordering. Berent teen Elshoeff van Raelte diende een vordering

tegen Berent Knapen in tot het voldoen van hetgeen hij hem nog was

verschuldigd. De vrouw van Berent Knapen verzocht het gerecht haar

57. enkele dagen respijt te geven "besz up anstandeen sondach". Be

rent teen Elshoeff van Raelte wees dit verzoek van de hand en was niet

bereid "beclachten noich derselven huisfr." uitstel te verlenen. Het ge

recht gaf haar opdracht het bedrag onmiddellijk te voldoen. Wanneer

zij hieraan geen gehoor gaf; zouden goederen van haar worden ge

pand, die Berent teen Elshoeff "nha umbganck van drye dageen nha
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dato desses" gerechtelijk zou mogen verkopen.

(Opmerking: Folio 55 en folio 56 bevatten enkele aantekeningen. Hier

voor wordt verwezen naar de bijbehorende transcriptie).

Datum 1 juni 1613 Rechter Gerhart Dyckertz. Keurnoten Gerh. Her

melinck en Vincent Irszoeen.

Akte van transport. Claes van Goer en Arntkeen, zijn vrouw, leverden

in vervolg op de overeenkomst tot koop/verkoop een huisstede met de

bijbehorende dreef, die de overleden Johan van Olst tijdens zijn leven

in gebruik had gehad, aan Henrich Gerritz en Truide, zijn vrouw, en

gaven hen kwitantie voor het voldoen van de verschuldigde koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. het recht van wederkoop in de overeenkomst

tot koop/verkoop was uitgesloten, b. het hier ging om een vrij perceel

grond, c. de huisstede in Holten lag, waar deze aan de ene zijde aan

het huis van Johan Eskens en aan de andere zijde aan de grond van

58. Claes van Goer en Arntkeen, zijn vrouw, grensde "soverne alsz hett

grontholt van denselven huise aldaer tegenwordichlick is gelegen unde

voerdeer nytt" en dat d. de partijen in de overeenkomst tot koop/ver

koop als onderdeel ervan een tweetal bedingen met betrekking tot de

goederen hadden opgenomen:

- Op grond van het beding tot verkoop verkregen Claes van Goer en

Arntkeen, zijn vrouw, het recht om preferent "dieselve huistede mett

het huis darop stande" van Henrich Gerritz en Truide, zijn vrouw, te

kopen, wanneer zij tot de verkoop ervan zouden overgaan, met dien

verstande dat Claes van Goer en Arntkeen, zijn vrouw, dan dat bedrag

er voor dienden te betalen dat een ieder ander er voor zou betalen.

Hierna zouden zij in de rechten van de eerste koper treden en de ver

schuldigde koopprijs van de goederen dienen te voldoen;

-Op grond van het beding tot het verhuur/verkoop zouden Henrich

Gerritz en Truide, zijn vrouw, "datselve huis" niet zonder toestem

ming van de directe buren mogen verhuren/verkopen en dan alleen

"ahn guidee fromme luide ende anders nytt".

59. Datum 10 juni 1613. Rechter Gerhart Dyckertz. Keurnoten Gerh.

Hermelinck en Berent Janszeen Knapee.

Akte van transport. Zeygeer teer Bruiggen leverde in vervolg op de

overeenkomst tot koop/verkoop het huis en de bijbehorende grond aan
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de weduwe van Hendericus Henderici en gaf haar kwitantie voor het

voldoen van de verschuldigde koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. Zeygeer teer Bruiggen zich borg stelde voor

zijn vrouw, b. hij de goederen, gekocht van Michaeelten, aan Henderi

cus Henderici had verkocht, maar nog niet geleverd, c. Claes Luyck

enszeen het huis en de grond van Hendericus Henderici en/of van zijn

vrouw had gekocht, d. Joannes Molang, huisheer van de weduwe van

Hendericus Henderici, Zeygeer teer Bruiggen dringend had verzocht

hen de goederen te leveren, waarna zij het huis en de grond aan Claes

Luyckenszeen in eigendom konden overdragen en dat e. de goederen,

die vrij en onbezwaard waren, in Holten lagen, met name aan de

Herstrate tussen het huis van Vincentz en het huis van Arnt Luitten

berg,

60. Akte van transport. Jacob Johanszeen en Gertkeen, zijn vrouw,

leverden in vervolg op de openbare verkoop het huis en de bijbehoren

de grond aan Hermen intt Hoeff en Johan Voerthuis en aan hun vrou

wen en gaven hen kwitantie voor het voldoen van de verschuldigde

koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. "Johan teen Voerthuis 'tselve huis by deer ker

senuitganck ahn sick getrocken ende vercregen hefft" en dat b. niet

duidelijk uit het handschrift blijkt in welke verhouding Jacob Johans

zeen en Gertkeen, zijn vrouw, tegenover de weduwe van Hendericus

Henderici stonden.

61. Beslaglegging. Op 28 juli 1613 legde Hans teer Hoeven voor de

eerste maal beslag op het koren in de Hellee dat Doys, schout te Dalf

sen, competeerde.

Beslaglegging. Op 11 augustus 1613 legde Hans teer Hoeven voor de

twee maal beslag op het koren in de Helle dat Doys, schout te Dalfsen,

competeerde.

Beslaglegging. Op 25 augustus 1613 legde Hans teer Hoeven voor de

derde maal beslag op het koren in de Helle dat Doys, schout te Dalfsen,

competeerde.

Op 11 oktober 1613 werd Jan Doys, schout te Dalfsen, in aansluiting

op de beslagleggingen tegen 25 oktober 1613 gedagvaard "allentt in

conformite derselver geemaneerder citation".

Datum 27 november 1613. Schout Gerhart Dyckertz. Keurnoten Sey-
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ger ter Bruiggen en Vincent Irszoen.

Akte van transport. Marcus Thomas Fycker leverde als gevolmachtig

de van Judit Rengers, weduwe Gerhart van Wermeloe, drost van Sal

land, een drietal katersteden aan Johanni Richters en zijn vrouwen gaf

62. hen kwitantie voor het voldoen van de verschuldigde koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. Marcus Thomas Fycker handelde op grond

van een volmacht, d.d. 18 april 1613, die door Johan van WeIfelt was

opgesteld en door Judit Rengers ondertekend, b. het hier ging om een

drietal oudhovige, vrije katersteden, genoemd Jorryen van Ryszen, resp.

Jenne Goeckers en Jan van Riszen, c. Faestert Wilmsen int Hoeff en

Wilmckeen, zijn vrouw, eertijds de goederen in pand hebben gehad, d.

Gerhart van Wermeloe op 2 juni 1610 de katersteden alsook een

waardeel in het Loe van Castilein en de Markerechters had gekocht en

door hen geleverd had gekregen (overeenkomstig de betreffende akte

van transport die door Castilein en de Markerechters was getekend en

bezegeld) en dat e. de goederen met de toebehoren in het kerspel Hol

ten lagen, met name aan de Langestrate.

63. Akte van volmacht. Judit Rengers, weduwe van Wermeloe, ver

leende Marckus Thomas Fickers de bevoegdheid om in haar naam de

katersteden, "gelick wy in der beyder marcken hebben liggen, geheten

die Langestrate", aan Johan Richters voor het gerecht te Holten/Mar

kelo in eigendom over te dragen en te leveren. De akte van volmacht

was op 18 april 1613 te Westerfelde door Judit Rengers, weduwe van

Wermeloe, ondertekend.

64. Datum 23 januari 1613. Rechter Gerhart Dyckertz. Keurnoten

Wolter MuilIer en Vincent Irszoen.

Akte van borgtocht (folio 28/29). Francisco die Roeszdaest verbond

zich vrijwillig jegens Reyner Bell als borg voor Johan van Ringenberch

en Cornelis van Eyckell tot zekerheid voor het voldoen van een bedrag

van 42 gulden, een bedrag dat zij hem, Reyner BelI, waren verschul

digd en op 22 februari 1613 dan wel 3 weken daarna dienden te vol

doen.

Verklaring. Gerhard Dickertz had in verband met zijn ziekte Tonnis

Hermelinck bij zich verzocht "voer myn bedde versoicht", waar hij

hem had meegedeeld dat de Drost van Salland hem, Gerhard Dickertz,

het schoutambt te Holten had verleend, een ambt waarin hij, Tonnis

Hermelinck, niet geïnteresseerd was geweest. "Bevinde ick datt in myn
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boeck geteckent renovatyie op Sanct Martins dach anno 1612".

65. Datum 27 april 1613. Rechter Gerhard Dickertz. Keurnoten Egbert

ter Straten en Vincent Irszon.

Verklaring (folio 70171). Corneliszken, de vrouw van Gerritt Roloeff

sen, approbeerde de akte van schuldbekentenis die op 19 mei 1611

voor Caspar van Borck, schout, was gepasseerd.

Beslaglegging. Op 26 november 1612 legde Wyllem Arntzenn voor de

eerste maal beslag op de goederen van Corne1is van Eycke1.

Beslaglegging. Op 9 december 1612 legde Willem Arntzen voor de

tweede maal beslag op de goederen van Cornelis van Eycke1.

Beslaglegging. Op 23 december 1612, 14 dagen later, legde Willem

Arntzen voor de derde maal beslag op de goederen van Corne1is van

Eyckel "also tott sess wecken vermoge lantrechtens".

Datum 2 juni 1613. Schout Gerhart Dyckertz. Keurnoten Gerh. Her

melinck en Vincent Irszon.

Interrogatie (folio 68/69). Op dringend verzoek van Merrye, vrouw

van Johan Santfortz, had het gerecht Jan Altinck en Henrick Roloeffsen

gedagvaard om antwoord te geven op de navolgende vraagartikelen

en vervolgens hun antwoorden onder ede te bevestigen, op verbeurte

van een boete van 50 goudrealen naast de boete die het Landrecht van

Overijssel hierop ste1de.

Op de eerste plaats welke leeftijd zij hadden. Op de tweede plaats of

66. het waar was dat Merrye op 30 mei 1613, toen zij op de Vaelt van

Hendrick Roleffsen kwam, aan Lambertt, de zoon van Arnt Oding, oud

ongeveer 20 jaar, had gevraagd hoe hij er bij kwam tegen haar zoon in

de Berch te zeggen dat zijn vader, zijn moeder en zijn grootmoeder

tovenaars waren en dat zijn vader Caspaer van Borck "ene koe hadde

moeten geven ende 20 g1. in wyn.. (en) daromme moeten by Caspaer

verteren, datt syn vader sick nitt wegen die toverye konde verdedigen".

Op de derde plaats of het waar was dat Lambertt tegen Merrye had

gezegd: "Verdeget u, verdediget u darvan tegens Caspaer". Op de vierde

plaats of het waar was dat Lambertt eveneens tegen Merrye had ge

zegd: "Snidet u noese aff und schendett u angesichte goett unde verde

67. diget uwe voerolderen". Op de vijfde plaats of het waar was dat

Merrye tegen de getuigen had gezegd dat zij acht dienden te slaan op
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hetgeen hier werd gesproken en dat Lambertt in haar afwezigheid zich

nog verder op een beledigende wijze over haar had uitgelaten.

Op de eerste vraag antwoordde Jan Altinck tussen de 20 en 30 jaar oud

te zijn. Op de tweede vraag antwoordde hij dat het daarin gestelde op

zich waar was, maar dat hij niet wist wie wat had gezegd. Op de derde

vraag antwoordde hij dat het daarin gestelde waar was. Op de vierde

vraag antwoordde hij dat het daarin gestelde hem niet bekend was. Op

de vijfde vraag antwoordde Jan Altinck dat het daarin gestelde ook

waar was. Welke beledigende woorden er in afwezigheid van Merrye

waren gesproken, wist hij niet "uit reden hie aldaer nitl by gewest is".

68. Op de eerste vraag antwoordde Henrick Roloeffsen tussen de 30 en

40 jaar oud te zijn. Op de tweede vraag antwoordde hij dat het daarin

gestelde op zich waar was, maar dat hij ook niet wist wie wat had ge

zegd. Op de derde en vierde vraag antwoordde hij dat het daarin ge

stelde waar was. Op de vijfde vraag antwoordde hij dat hij zich wel

herinnerde dat Merrye hen had verzocht acht te slaan op hetgeen er

werd gesproken, maar om welke beledigende woorden het hier eigen

lijk ging, wist hij evenmin.

Vervolgens beloofden Jan Altinck en Henrick Roloeffsen ten behoeve

van Merrye hun verklaringen zo nodig onder ede te bevestigen.

Datum 13 oktober 1613. Schout Gerhart Dyckertz. Keurnoten Cornelis

van Eyckell en Vincent Irszon.

Verklaring (folio 65/68). Ruim vier maanden later verbonden Jan AI

69. tinck en Henrick Roloeffsen, getuigen, zich om hun verklaringen

onder ede te bevestigen, maar bleven bij het voorbehoud dat zij met

betrekking tot de tweede vraag hadden gemaakt. Betrokkenen verzoch

ten het gerecht om een copie van het protocol van de rechtszitting,

welk verzoek het gerecht inwilligde.

Datum 9 januari 1614. Rechter Gerhard Dickerts. Keurnoten Vincent

Irson en Wolter Muller. Noodgerecht.

Verklaring. Bij zijn schrijven, d.d. 8 januari 1614, verleende Jacob

Temminck hem, Cornelis van Eyckell, toestemming zijn binnen Holten

gelegen goederen te verkopen, op voorwaarde dat hij de schout in te

genwoordigheid van twee keurnoten zou beloven de kopers ervan in

kennis te stellen dat zij in plaats van aan hem, Cornelis van Eyckell,

aan burgemeester Donckell en aan Jacob Temminck de kooppenningen
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dienden te overhandigen tot het moment waarop de vorderingen, die

zij op hem hadden, alsmede de bijkomende kosten geheel waren vol

daan.

Gedurende de onderhavige rechtszitting ging Cornelis van Eykell hier

toe over en beloofde het gerecht "de baven geroerte schrifften te ach

tervolgen".

70. Datum 12 januari 1614. Rechter Gerhardt Dickers. Keurnoten

Cornelis van Eyckell en Vincent Irson.

Akte van borgtocht. Vastert Meiers en Henrick Twenhaer verbonden

zich hoofdelijk jegens Gordt Claphouwer als borg voor Claes Berent

zen, schout te Wierden, tot zekerheid voor het voldoen van een bedrag

van 60 daalder, 30 stuivers per stuk, een bedrag dat hij hem, Gordt

Claphouwer, op St. Johannes Midzomer, 14 dagen ervoor of erna, met

de rente hierover, 2 gulden en 8 stuiver, diende te voldoen, en stelden

Gordt Claphouwer hun tegenwoordige/toekomstige goederen ten on

derpand om ingeval van misbetalen hierop regres te kunnen nemen.

Claes Berentzen bracht een tweetal akten in, t.w. een akte, gepasseerd

voor Brun van Langen, rechter te Kedingen, en een akte van transport,

d.d. 8 januari 1612, gepasseerd voor het gerecht te Kedingen. Beide

akten zouden hem worden teruggegeven, zodra hij het bedrag van de

hoofdsom en de rente geheel had voldaan en daarmee de beide borgen,

Vastert Meiers en Henrick Twenhaer, van alles gereleveerd.

Opgemerkt wordt dat a. op grond van het beginsel van parate executie,

opgenomen in de akte van borgtocht, Gordt Claphouwer direct tot de

gerechtelijk verkoop van de goederen mocht overgaan, zonder tot het

volgen van de hiervoor gebruikelijke procedure te zijn gehouden en

dat b. Claes Berentzen het pedrag van 60 daalder van Gordt Claphou

wer had geleend.

Datum 13 januari 1614. Rechter Gerhard Dickertz. Keurnoten Wolter

Muller en Vincent Irson.

Akte van schuldbekentenis (folio 216/217). In vervolg op de akte van

schuldbekentenis, d.d. 19 mei 1611, gepasseerd voor schout Caspar

van Borck, en de akte van schuldbekentenis, d.d. 20 mei 1613, gepas

seerd voor schout Gerhard Dickertz:

- verkocht en leverde Gerreit Roloffsen Tonnis Hermelinck, zijn zwa

ger, "hondert de besten schapen van de viffveerdell", die ten onder-
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pand waren gesteld, voor een bedrag van 400 gulden, welk bedrag van

71. het bedrag van 533 daalder zou worden afgetrokken;

-leende Tonnis Hermelinck Gerreit Roloffsen ''viff end twintich de

slimmesten schapen, dewelcke hem Tonnis noch ten onderpande met

alle gerede end ongerede guederen bliven" en die hij op generlei wijze

zou mogen vervreemden "uth den handen thoe brengen";

- voldeed Gerreit Roloffsen Tonnis Hermelinck een bedrag van 40

goudgulden en een bedrag van ''veer end tnegentichste halven daler an

wolle", welke bedragen eveneens van de hoofdsom dienden te worden

afgetrokken.

Gerreit Roloffsen bleef Tonnis Hermelinck een bedrag van 203 gulden

en 5 stuiver alsook de rente hierover verschuldigd, ter verzekering

waarvan Tonnis Hermelinck, zoals vermeld, behalve de goederen ook

de 25 schapen in onderpand had.

Beslaglegging. Op 1 februari 1614 legde Ryckman Heydentrick voor de

eerste maal beslag op het huis, erf, het land en de overige roerende en

onroerende goederen van Cornelis van Eykeil.

Beslaglegging. Op 7 februari 1614 legde Willem Arentsen voor de eer

ste maal beslag op het huis, erf en de overige roerende en onroerende

goederen van Cornelis van Eykel.

Beslaglegging. Op 15 februari 1614 legde Ryckman Heydentrick voor

de tweede maal beslag op de eerder genoemde goederen van Cornelis

van Eykel.

Beslaglegging. Op 21 februari 1614 legde Willem Arentsen voor de

tweede maal beslag op de eerder genoemde goederen van Cornelis van

Eyckel.

Beslaglegging. Op 1 maart 1614 legde Rickman Heidenrick voor de

derde maal beslag op de eerder genoemde goederen van Cornelis van

Eykel. Vervolgens verwon Rickman Heidenrick ten overstaan van Vin

cent Irson, plv. schout, en Egbert Wever en Lueken Berents, keurnoten,

de goederen.

Beslaglegging. Op 7 maart 1614 legde Willem Arentsen voor de derde

maal beslag op de eerder genoemde goederen van Cornelis van Eykel

"niet daervan exempt".

72. Datum 7 maart 1614. Rechter Gerhardt Dickerts. Keurnoten Vin

cent Irson en Wolter Muller.
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Panding. Jan Berentsen, burger van Deventer, verzocht het gerecht om

in vervolg op de panding de opbieding te doen en hem aan de goede

ren van Cornelis van Eykel te eigenen.

Beslaglegging. Op 15 oktober 1614 legde Reiner Bell beslag op het

garfzaad dat Francisco de Dast dit jaar van het goed de Haer zou com

peteren.

Datum 17 oktober 1614. Rechter Gerhart Dickertz. Keurnoten Gerh.

Hermelinck en Egbertt Peters.

Akte van lening. Bernt Janszen Knape en Egbertyen, zijn vrouw, leen

den vriendschappelijk een "vierkanten" brouwketel van Johan Arntzen

Knape en zijn vrouw Gertken Berentz, zijn ouders, voor een periode

73. van tenminste zes jaar, met dien verstande dat zij de brouwketel

niet buiten hen om op enigerlei wijze zouden mogen verpanden of

vervreemden en Johan Arntzen Knape het recht behield deze weer te

rug te vorderen.

Datum 23 mei 1614. Schout Gerhart Dyckertz. Keurnoten Wolter

MuiIler en Luibbertt Egbers.

Akte van transport (folio 21122). Cornelys van Eyckell en Judit Ravens,

zijn vrouw, leverden in vervolg op de overeenkomst tot koop/verkoop

74. een stuk hooi/weiland, genoemd de Ravens maete, aan Johan ten

Voerthuis en Heylcken, zijn vrouw, en gaven hen kwitantie voor het

voldoen van de verschuldigde koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. het recht van wederkoop in de overeenkomst

tot koop/verkoop was uitgesloten, b. de Ravens maete vrij en onbe

zwaard was en dat c. het perceel grond in het kerspel Holten lag, nabij

het weiland van Condewin en het weiland van Roloeff Buis.
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75. Datum 5 november 1614. Rechter Gerhart Dickertz. Keurnoten

Gerh. Hermelinck en Vincent Irszoen.

Akte van transport. Arent Odinck en Merteen, zijn vrouw, leverden in

vervolg op de overeenkomst tot koop/verkoop een derde gedeelte van

een stuk veldland of weiland aan Johan Kriger en zijn vrouwen gaven

hen kwitantie voor het voldoen van de verschuldigde koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. Arent Odinck en Merteen, zijn vrouw, het

perceelsgedeelte van de Markerechters en de Erfgenamen van het ker

spel en de marke Holten hadden gekocht en geleverd gekregen, b. de

betreffende akte van transport op 3 maart 1612 (oude tijdrekening)

voor Johan Huerninck en Henrick Loescher, markerechters, was gepas

seerd, c. Derck Wilmsen ter Becke het resterende twee derde gedeelte

van het stuk veldland of weiland competeerde en dat d. het perceelsge

deelte, dat vrij en onbezwaard was en nieuw aangegraven, in het ker

spel en de marke Holten lag, nabij de marke Bathmen en grensde met

de ene zijde aan de Percks moerss en met de andere zijde aan het wei

land van Henrick Loescher, markerechter.

76. Akte van transport. Gerritt Frericksen, Clas van Goer en Geesken

Hoffmans, de laatstgenoemde bijgestaan door Johan Peterszoen, haar

momber, leverden in vervolg op de overeenkomst tot koop/verkoop

een stuk veldland aan Johan Fockinck en Gertruit, zijn vrouw, en ga

ven hen kwitantie voor het voldoen van de verschuldigde koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. het recht van wederkoop in de overeenkomst

tot koop/verkoop was uitgesloten, b. Gerritt Frericksen en Clas van

Goer zich borg stelden voor hun vrouwen en dat c. het stuk veldland,

77. dat vrij en onbezwaard was, in het kerspel Holten lag, met name in

de Allpoll van de overleden Bernt Raven, waar het aan de Beek grensde

en zich aan de ene zijde tot de Allpoll van teer Bruiggen en aan de an

dere zijde tot de Splinters slach uitstrekte.

Overeenkomst tot koop/verkoop. Voorafgaand aan de levering van

het stuk veldland, plaats gehad in de onderhavige akte van transport,

sloten Claes van Goer, Gerrit Frericksen en Gese Hoffmans op 30 sep

tember 1614 met Johan Fockinck en zijn vrouw een overeenkomst tot

koop/verkoop, waarbij zij:

- voor een bepaald bedrag een stuk veldland aan Johan Fockinck en

zijn vrouw verkochten. Het betreffende perceel grond, dat vrij was en

met kuilen uitgegraven, was vrij van het recht van uitgang alsook ver

der geheel onbezwaard en lag in Holten, met name in de Ravens Al-
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poelI, waar het aan de Schipbeek grensde en zich aan de ene zijde tot

de Alpoell van teer Bruiggen en het nieuwe weiland van Derck teer

Becken (gelegen in Markelo langs de Schipbeek) en aan de andere zijde

tot het land van Claes van Goer c.s. uitstrekte;

- beloofden om Johan Fockinck en zijn vrouw de inmiddels gepasseerde

78. akten van transport te zullen overhandigen.

Bij het sluiten van de overeenkomst tot koop/verkoop waren naast de

beide partijen verder aanwezig geweest Wolter Moller, Egbert

Schuitten en zijn broer Lambertt Fockinck, burger van Vreden, en Arnt

Odinck.

Opmerking. De hierna volgende akten, t.w. een akte van bevestiging

(folio 79) en een tweetal akten van bekrachtiging (folio 79/80 en 80/

81), maken in de vorm van een afschrift deel uit van het handschrift.

De stukken betreffen de koop/verkoop en de aansluitende levering van

een perceel grond, genoemd Ravens allpoll, gelegen in Holten, met na

me de Holterbroek, en de hieruit voortvloeiende vraag betreffende het

eigendom ervan. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de rechts

opvolger(s) van Bernt Ravenn en Johanna, zijn vrouw, tot meerdere

zekerheid en tot het voorkomen van geschillen in de toekomst met be

trekking tot de eigendomsvraag van het stuk land het gerecht de akten

ter protocollatie heeft (hebben) aangeboden.

79. Akte van bevestiging (folio 79/80). Op verzoek van Johan Raven

en Catharinen, zijn vrouw, bevestigde Roloeff Berwerdinck voor zich

en Willem, zijn vrouw, dat:

- hij met toestemming van en na overleg met Conradus Reiger, ambt

man, dienaar van Gisbertus Riswick, proost van de collegiale kerk St.

Plechelmus te Oldenzaal, zijn gedeelte van de grond, die de gemene

Erfgenamen in de Holterbroek hadden laten uitgraven, aan Johan Ra

ven voor een zeker bedrag had verkocht:

- hij met toestemming van en na overleg met Conradus Reiger, ambt

man, deze som geld voor het voldoen van de oorlogsbelasting, de

brandschatting en voor het voldoen van de schulden, die hij tijdens de

afgelopen veldtocht had gemaakt, had gebruikt.

De akte van bevestiging was op St. Plechelmus 1531 verleden en door

Conradus Reiger, ambtman, ten behoeve van Johan Raven en zijn

vrouw Catharinen met een in groene was uithangend zegel bezegeld.

Akte van bekrachtiging (folio 80/81). Bernt Ravenn, zoon van Johan
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Raven en Catharinen, zijn vrouw, verzocht Egidius de Monte, bisschop

80. van Deventer en proost van de collegiale kerk St. Plechelmus te

Oldenzaal, om de door zijn ouders aangegane overeenkomst tot koop/

verkoop en de hierop aansluitende levering van een stuk land dat door

het aangraven in Holten, met name in de Holterbroek, was ontstaan,

ten behoeve van hem en zijn vrouw te willen bekrachtigen. Het perceel

grond, waarvan Bernt Ravenn en zijn vrouw het rauwelingse en onge

stoorde bezit hadden gehad, was aan de twee percelen land van de

Proosdij toegevoegd, "by delonge tuischen den Erffgenhamen aldaer

gescheet". Omdat de koop/verkoop van het stuk land en de levering

ervan op rechtsgeldige wijze had plaats gehad en er sinds dat moment

een ongestoord bezit en gebruik van was gemaakt, bekrachtigde Egi

dius de Monte de koop/verkoop en levering van het perceel land "unde

hebbende poszessie", daarbij renuncierende van alle rechten die hij

ingevolge de "lande dueten" op het stuk land kon laten gelden dan wel

die hem als Proost zouden competeren.

De akte van bekrachtiging was op 15 december 1571 verleden en ten

behoeve van Bernt Ravenn met een in rode was uithangend zegel beze

geld. De akte was door de vorige akte heen gestoken.

Akte van bekrachtiging (folio 79). Bernt Raven te Holten, zoon van de

overleden Johan Raven en Catharinen, zijn vrouw, verzocht Wolterus

81. van Kerckhoven, deken, Wilbrandus Wynen senior en de geza

menlijke Heren van het Kapittel van de collegiale kerk St. Plechelmus te

Oldenzaal om de overeenkomst tot koop/verkoop van een stuk land,

die zijn vader was aangegaan, en de levering ervan te bekrachtigen.

Het perceel grond was eertijds met toestemming van de gemene Erfge

namen van de marke Holten door een verdeling van de nieuw uitge

graven grond in de Holterbroek bij de twee percelen land van de

Proosdij gevoegd; evenwel waren de meierlieden toentertijd niet in

staat geweest om deze onbruikbare grond te ontginnen; Johan Raven

was hierin wel geslaagd en had daarbij kosten moeten maken. Om

redenen bekrachtigden de Deken en de heren van het Kapittel in na

volging van de door enkele Proosten van Oldenzaal gegeven bezegelde

brieven de overeenkomst tot koop/verkoop van het stuk land, zoals

Johan van Raven deze was aangegaan, en de levering ervan en ver

leenden Bernt Raven en Johanna, zijn vrouw, die het perceel grond

momenteel in bezit hadden, dan wel de houder van deze brief het recht

om naar eigen goeddunken en ten eigen bate de grond erfelijk en
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eeuwig zonder inmenging van derden te gebruiken "buiten emantz

indracht ader besperonge".

De akte van bekrachtiging was op 22 maart 1577 verleden, ten behoe

ve van Bernt Raven en Johanna, zijn vrouw, met een in groene was

uithangend zegel bezegeld en ingevolge een mandaat van het Kapittel

van de collegiale kerk St. Plechelmus te Oldenzaal door Baldewinus

d(ominus) Randen als secretaris ondertekend.

82. Datum 8 juli 1611. Schout Caspaer van Boerck. Keurnoten Derck

ter Becke en Lambert Schroer.

Akte van transport. Francisco Dasze en Engele van Westerfelt, zijn

vrouw, leverden in vervolg op de overeenkomst tot koop/verkoop een

slag weiland, genoemd de Alpoll, aan Clas Claeszen en Aerne Janszen,

zijn vrouw, Gerritt Frericksen en Mechtelt, zijn vrouw, alsmede aan

Gesken Wolters, weduwe, en gaven hen kwitantie voor het voldoen

van de verschuldigde koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. het recht van wederkoop in de overeenkomst

83. tot koop/verkoop was uitgesloten, b. Francisco Dasze en Engele

van Westerfelt, zijn vrouw, zich borg stelden voor Gerardt, haar zoon

uit het huwelijk met Johann Raven, c. tegelijk met de levering van de

Alpoll de akten van transport, die hiervan waren gepasseerd, werden

overgelegd, d. het perceel grond, dat vrij en onbezwaard was, in het

dorp Holten lag, nabij de Schipbeek en de Splinters slach en dat e. Cas

paer van Boerck, schout, de akte van transport had ondertekend en met

een in groene was uithangend zegel bezegeld.

84. Datum 4 januari 1615. Schout Gerhard Dickertz. Keurnoten Luken

Berentz en Johan Eskens.

Akte van hypotheek. Francisco de Rosdast en Engele van Westervelt,

zijn vrouw, verklaarden een bedrag van 300 goudgulden, 28 stuivers

per stuk, van Agneta van Walbeeck, nu vrouw Rorincks, ter leen te

hebben ontvangen, beloofden haar jaarlijks met ingang van 11 novem

ber 1615 rente hierover te voldoen en stelden Agneta van Walbeeck

het erve en goed, genoemd de Haer, met de annexen, gelegen in het

kerspel Holten, met name in Nirdarp, ten onderpand om ingeval van

misbetalen van de hoofdsom en de rente hierop regres te kunnen ne-

men.

Opgemerkt wordt dat a. het erve en goed, genoemd de Haer, een "ei-
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gen thobehorich goed" was, b. de rente een bedrag van zes goudgul

den, 28 stuivers per stuk, en een halve oord bedroeg en dat c. de op

zegging van de hypotheekovereenkomst met inachtneming van een

termijn van een jaar diende plaats te hebben.

Akte van royement. Lambertt Eppinck of ten Paele had het bedrag ge

heel voldaan "ende betaelt ende den breeff, so frouw van Ryssen dar

van hebbende wash, is ten eenenmall gecanceleertt und gecasseertt".

85. Datum 13 januari 1615. Rechter Gerhart Dickertz. Keurnoten

Gerh. Hermelinck en Vincent Irszon.

Schuldvordering (folio 87). Wessell Volckerinck diende ingevolge een

volmacht, die op 12 november 1614 voor de Burgemeesters van de

stad Goor was gepasseerd en bezegeld, namens Nicolais Konninck,

schrijver van ritmeester Butenborch, een vordering tegen Claes inde

Struick en Willem Brockinck in tot het voldoen van een bedrag van 18

carolus gulden resp. van 2 carolus gulden.

Claes inde Struick bekende Nicolais Konninck het bedrag van 18 caro

lus gulden te zijn verschuldigd en verzocht het gerecht hem 14 dagen

de tijd te geven om hem op enigerlei wijze te kunnen voldoen.

Willem Brockinck ontkende Nicolais Konninck het bedrag van 2 caro

lus gulden te zijn verschuldigd, maar was desondanks bereid hierover

binnen 14 dagen contact met hem op te nemen. Het gerecht vergunde

hen de benodigde tijd.

Schuldvordering (folio 88/89). Koertt Walraven, gevolmachtigde en

momber van de kinderen van Koertt Luickens, zijn overleden broer,

diende tezamen met Gorris Berntzen een vordering tegen Arnt Odinck

86. in tot het voldoen van twee voeder hout en een wagen as. Laatstge

noemde was bereid Gorris Berntzen hetgeen hij hem was verschuldigd

"datlick (te) erleggen unde betalen", maar was van mening Koertt

Luickens niets te zijn verschuldigd, omdat hij hem tijdens zijn leven de

voor deze goederen verschuldigde koopprijs had voldaan. Hiermee was

Koertt Walraven het niet eens en verzocht Arnt Odinck het bewijs

hiervan over te leggen ''versoicht darvan genoichsamb bewis offt by

gebreck van den condemnatie". Het gerecht hield, teneinde met de

rechtsgeleerden te kunnen beraden, de rechtszaak ambtshalve 14 da

gen aan.

Schuldvordering (90). Koertt Walraven en Gorris Berntzen dienden

eveneens een vordering tegen Lammertken Teszelinck in tot het vol-
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doen van een bedrag van 18 daalder, verschuldigd wegens "3 gebunde

ens geleverden buises". En verzochten het gerecht haar op te roepen en

ingeval van niet verschijnen te contumacieren, met protest van kosten.

Het gerecht willigde, nu Lammertken Teszelinck ondanks het feit dat

zij volgens de verklaring van de onderschout was gedagvaard en opge

roepen niet op de rechtszitting verscheen, het verzoek van Koertt

Walraven en Gorris Berntzen in en verleende de contumacie tegen

haar. En in het verlengde hiervan vergunde het gerecht Koertt Walra

ven en Gorris Berntzen voor het panden van de goederen, toebehoren

de Lammertken Teszelinck, een pander.

Opgemerkt wordt dat Lammertken Teszelinck voorafgaande aan de

onderhavige rechtszitting reeds tot drie maal toe door het gerecht was

opgeroepen, zonder hieraan gehoor te geven.

87. Schuldvordering. Gorris Berntzen diende een vordering tegen

Egbertt Krumhoff in tot het voldoen van een bedrag van 4 1!z daalder

en tot het leveren van een halve mud rogge en een ooi. Egbertt Krum

hoff bekende Gorris Berntzen het bedrag te zijn verschuldigd, maar

ontkende hem de rogge te moeten leveren, omdat deze geen deel uit

maakte van de betreffende overeenkomst. Verder was hij van mening

Gorris Berntzen de ooi wel te hebben geleverd "datt sin huisfr. den

clegeren die oye wall gelevert hefft ende tott en waertecken datt sin

huisfr. aver den tuin by Gorris (van de wortelen kommende) geklom

men is ende gesacht: "Seit Gorris daer levere ick u die oye". Warop

cleger voersoicht men solde hem die oye by die Elsener schape bren

gen. Also dat die oye inmiddels is gestorven ende genoichsam gelevert.

Kent ergo geen schuilt". Gorris Berntzen verzocht Egbertt Krumhoff

een en ander aan te tonen, "inmiddels voer bekant annemende die

confeszie van beclachten, datt hie die oye bi die Elsener schap hefft

willen leveren, 'twelck nit geschet, soe van beclachten selffs bekent

wortt". Egbertt Krumhoff verzocht het gerecht hem 14 dagen de tijd te

geven om zich hierover te kunnen beraden.

Datum 27 januari 1615. Schout Gerhart Dickertz. Keurnoten Gerh.

Hermelinck en Godtschalck Post.

Schuldvordering (folio 85). Weszell Gerriszen, gevolmachtigde van

Clas Conninck, deed in vervolg op de rechtszitting, d.d. 13 januari

1615, zijn verwin en verzocht het gerecht de pander opdracht te geven

de goederen, toebehorende Clas Struick en Willem Broeckinck, te pan-
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den. Het gerecht willigde het verzoek in en vergunde Weszell Gerris

zen een pander.

88. Procedure. Vincent Irszoen overlegde de conclusie van eis in het

proces tegen Francisco de Rostdast, luitenant. Op zijn beurt overlegde

de laatstgenoemde een libel om "sick darmede van die bank gedinget

hebben". Vincent Irszoen verzocht het gerecht hem 14 dagen de tijd te

geven om de exceptie te kunnen beantwoorden, daarbij in overweging

nemende het feit dat Francisco de Rostdast in de door hem geuite bele

digingen, genoemd in de conclusie van eis, wenste te volharden.

Eedaflegging. Gert op die Borckell bracht in herinnering dat vandaag

de dag was waarop Arnt Odinck en Gozeen in de Landtwer de eed

zouden afleggen. Omdat zij niet compareerden, verzocht hij het ge

recht hen op te roepen "aneschonge denselver getuigen".

Schuldvordering (folio 85/86). Cortt Walraven, gevolmachtigde van

de vrouw van Koertt Luickens, zijn overleden broer, verzocht het ge

recht om een beslissing te nemen op de vordering die hij 14 dagen ge

leden tegen Arnt Odinck had ingediend. Het gerecht droeg Arnt

89. Odinck op om binnen 14 dagen peremptoir aan te tonen dat hij

Koertt Luickens de verschuldigde koopprijs van de goederen had vol

daan "umme alsdaen verners by een e. gerichte up't vorere versoick te

laten geschen alst behoren sall". Arnt Odinck stemde hiermee in, mits

Cortt Walraven borg zou stellen voor het voldoen van de proceskosten.

De laatstgenoemde was hiertoe niet bereid, temeer omdat hij binnen

het rechtsgebied Holten voldoende uitstaande schulden had "mehr alst

die gensche hovetsomme geswegen die uncoesten" en het de taak van

Arnt Odinck was om "op egeen koesten" aan te tonen dat hij de gele

verde goederen had betaald. Het gerecht droeg Cortt Walraven op om

binnen 14 dagen aan te tonen dat hij binnen dit rechtsgebied voldoen

de uitstaande, opeisbare schulden had. In het andere geval was hij ge

houden borg te stellen voor het voldoen van de proceskosten, waarna

het gerecht de behandeling van de rechtszaak zou voortzetten.

90. Panding (folio 98). Kortt Walraven verzocht het gerecht in ver

volg op het contumaciale verwin, uitgesproken op 13 januari 1615,

om een pander en deed verder de opbieding en verzocht het gerecht

hem aan de goederen, toebehorende Lambert Teszelinck, te eigenen.

Beslaglegging. Op 23 januari 1615 legde Johan Doys, schout te Dalf

sen, beslag op de pacht van de Helle die Johan Krytt cum suis compe-
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teerde, alsook op de nog aanwezige granen "die granen soe aldaer

noich presentt bynnen".

Beslaglegging. Op 29 januari 1615 liet Johan Krytt het beslag dat Johan

Doys, schout te Dalfsen, op de pacht had gelegd, door Hannes, de

knecht van de meier, weer opheffen.

Gerechtelijk verbod (folio 91). Op 31 januari 1615 liet Gerreit Derx

sen, gevolmachtigde van Anneken Claphouwers, gerechtelijk het ver

bod uitvaardigen zich de opbrengsten van de windmolen te Holten aan

te matigen.

Opgemerkt wordt dat Gerreit Derxsen handelde op grond van een vol

macht, verleend "under handtsecret Condewyn und vurzegelt met stadt

zegel van Deventer".

Beslaglegging. Op 1 februari 1615 legde Bernt Helmichs, schout te

Markelo, beslag op de roerende goederen van Cornelys van Eyckell

"genen darvan uitbescheiden ader exempt".

91. Gerechtelijk verbod (folio 91). Op 4 februari 1615 deden Hende

rick Langenberch en Geert Monnickhaven, gevolmachtigden van Jen

neken Klaphouweers, hun schoonmoeder, het verbod dat Gerrit Derx

sen, gevolmachtigde van Anneken Klaphouwers, had laten uitvaardi

gen weer af. En op hun beurt lieten zij Anneken Klaphouwers en Gerrit

Derxsen, gevolmachtigde, gerechtelijk het verbod opleggen zich de op

brengsten van de windmolen aan te matigen.

Opgemerkt wordt dat Henderick Langenberch en Geert Monnickhaven

handelden op grond van een volmacht, verleend "under hett zegelI

deer stadt Lochum".

Gerechtelijk verbod (folio 91192). Op 5 februari 1615 lieten Hende

rick Langenberch en Gertt Monnickhaven, gevolmachtigden van Jen

neken Klaphouweers, ter ondersteuning van het voorafgaande de mo

lenaar te Holten het verbod opleggen om zonder medeweten van het

gerecht en dat van hun opdrachtgeefster op enigerlei wijze koren uit

de molen te (laten) brengen "hett sy dan offgemeten odeer alnoich un

gemeten up wat platzen solcks mochte syn adeer stan", op verbeurte

van de boete die het Landrecht van Overijssel hierop stelde.
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Datum 23 februari 1615. Rechter Gerhard Dickers. Keurnoten Vincent

Irson en Peter Loesen.

Gerechtelijk verbod (folio 92193). Jan Gerreitsen Becker, gevolmach

tigde van Erasmus Vorckenbeken, gaf ten behoeve van Anna Claphou

wers, in vervolg op het gerechtelijke verbod de goederen, die de laatst

genoemde in Holten, met name in de buurschap Espelo had liggen, en

de bijbehorende rechten in pand voor de aanspraken die Jenneken

Klaphouwer, moeder van de overleden Gordt Claphouwers, dan wel

haar gevolmachtigden zich jegens Anna Claphouwers op de opbreng

sten van de molen te Holten aanmatigde(n). In aansluiting hierop deed

Jan Gerreitsen Becker op grond van deze borgtocht (aangegaan door

Erasmus Vorckenbecken ten behoeve van Anna Claphouwers) het ver

bod dat Henderick Langenberch en Geert Monnickhaven namens

92. Jenneken KIaphouwer hadden laten leggen, weer af.

Akte van volmacht (folio lOl). Op 22 februari 1615 verleende Eras

mus Foerckenbeck "unser stadtburger" voor de Burgemeesters, Sche

penen en Raad van de stad Deventer Jan Gerritzen Becker en Herman

Janszen de bevoegdheid om in zijn naam:

-zijn goederen/rechten in de buurschap Espeloe, behorende tot het ge

recht Holten, te verhypotiseren en/of ten onderpand te stellen voor de

aanspraken die Jenneken KIaphouwer, moeder van de overleden Geertt

Klaphouwers, dan wel haar gevolmachtigden zich jegens Anna Klap

houwer, dochter van de overleden Geertt KIaphouwers, op de opbreng

sten van de molen te Holten (die haar testamentair was vermaakt) aan

matigde(n);

- de beslaglegging op het koren, aanwezig in/bij de molen, nu er borg

was gesteld, op te heffen "hett veermentlick beslagene satt onder cautie

vermoge rechtens toe lichten";

- datgene te doen en te laten wat in het belang van de onderhavige

rechtszaak noodzakelijk wa~ en de opdrachtgever, zelf tegenwoordig

zijnde, zou doen, kunnen of mogen.

Erasmus Foerckenbeck beloofde het handelen van Jan Gerritzen Becker

93. en Herman Janszen van waarde te houden "alles van goeder weer

den te holden".

Opgemerkt wordt dat Kondewyn als secretaris de akte van volmacht

"neffens enen in gronen wasze opgedruickten zegell", had onderte

kend.
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Datum 3 maart 1615. Schout Gerhartt Dickertz. Keurnoten Vincent

Irszoen en Gerh. Hermelinck.

Akte van schuldbekentenis. Claes Arntzen Struick bekende Jan Gert

zeen Dickertt in Den Ham, die zich voor hem jegens Johan Otten borg

had gesteld, een bedrag van 45 daalder, 30 stuivers per stuk, te zijn

verschuldigd, beloofde hem in mei 1615 dit bedrag, waarin de proces

kosten en de overige kosten niet waren opgenomen, te betalen en

submitteerde Jan Gertzeen Dickertt in Den Ham ter verzekering hier

van zijn persoon en goederen om ingeval van misbetalen hierop regres

te kunnen nemen.

Opgemerkt wordt dat a. Claes Arntzen Struick zich borg stelde voor

94. zijn vrouwen dat b. op grond van het beginsel van parate executie,

opgenomen in de akte van schuldbekentenis, Jan Gertzeen Dickertt in

Den Ham bij misbetalen direct tot de gerechtelijke verkoop van de goe

deren mocht overgegaan, zonder tot het volgen van de hiervoor ge

bruikelijke procedure te zijn gehouden.

Datum 13 maart 1615. Schout Gerhart Dickertz. Getuigen Gerhart van

der Marck, rechter te Enschede, en Willem Luickens van Almeloee.

Geschil/Inleiding. Het feit dat Gerhart Dickertz, schout, in opdracht

van de Drost van Salland Roloeff Bruininck had laten arresteren, maakt

de onderhavige rechtszaak tussen Derck ter Becke de oude en Henrick

Bentinck toe Werckeren, drost van Salland, eisers, enerzijds en ander

zijds Roloeff Bruininck en de Proosdij van de collegiale kerk St. Ple

chelmus te Oldenzaal, gedaagden, aanhangig (folio 94). Hiertoe, tot

het arrest, had de Drost van Salland opdracht gegeven, omdat Roloeff

Bruininck eigenmachtig, buiten medeweten van het gerecht, de goede

ren van Derck ter Becke te Holten had gepand (folio 97).

Dr. Adrian Ruiwart van Cranhals, gevolmachtigde van Henrick Ben

tinck toe Werckeren, drost van Salland, diende tot justificatie van het

arrest van eis tegen Roloeff Bruininck en merkte op dat de laatstge

noemde zich aan geweld zou hebben schuldig gemaakt "by deen gear

restierden gewelt began to sin, welcke straffe deer hoicheit is compete

rende unde by deen herrn landtdroesten geboetet moett ende behoert

toe woerden" Op grond hiervan concludeerde dr. Adrian Ruiwart van

Cranhals tot het verwijzen van Roloeff Bruininck in een boete van 100

rijksdaalders, 100 mud haver en twee pond vlas voor de armen alsook

tot het verwijzen in de kosten (folio 97). Hierbij baseerde dr. Adrian
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Ruiwart van Cranhals zich op het mandement van spolie, een bezitsac

tie (folio 97/98).

Roloeff Bruininck diende ter weerlegging van de ingediende schuldvor

dering van antwoord (folio 99/100) en verbond zich op verzoek van

dr. Adrian van Cranhals borg te blijven voor het voldoen van de

rechtspleging en het voldoen van het gewijsde alsook tot het respici

eren van de rechtstermijnen (folio 96/98). Deze toezegging, die Roloeff

Bruininck op de eerstvolgende rechtszitting bevestigde, zou in het ver

dere verloop van het proces een overheersende rol gaan spelen (folio

99/100).

Dr. Adrian van Cranhals diende ter weerlegging van het antwoord van

repliek en was slechts bereid Roloeff Bruininck 14 dagen uitstel te ver

lenen. Het gerecht gaf de laatstgenoemde een maand de tijd (folio 101/

102).

De Proosdij van de collegiale kerk St. Plechelmus te Oldenzaal voelde

zich jegens Roloeff Bruininck verantwoordelijk voor de ontstane situa

tie en wenste hem tijdens het proces ter zijde te staan. De medewerking

van de Proosdij beperkte zich in het begin tot het voorbereiden van de

conclusies, tot het nemen waarvan Roloeff Bruininck overeenkomstig

het Landrecht van Overijssel was gehouden (folio 106/107).

In dit stadium van het rechtsgeding daagde Derck ter Becke Roloeff

Bruininck voor het gerecht, omdat de laatstgenoemde bij wijze van

rechtsingang met arrest tegen hem in Oldenzaal had geprocedeerd, ter

staving waarvan Derck ter Becke een verklaring van Thomas Spange

macher, rechter te Oldenzaal, overlegde. Roloeff Bruininck renunci

eerde en deed afstand van de ingestelde actie en trok de schuldvorde

ring in ''van deer bespracke end dieser actie .... gequitertt unde fry ge

laten". De procespartijen redetwistten vervolgens over de kosten, die

uit het arrest, gedaan te Oldenzaal, zouden voortvloeien (folio 108/

110).

De Proosdij van de collegiale kerk St. Plechelmus te Oldenzaal wenste

zich daadwerkelijk in het geding te mengen en zich ten behoeve van

Roloeff Bruininck als procespartij naast dr. Adrian Ruiwart van Cran

hals als gevolmachtigde van Henrick Bentinck toe Werckeren in de

persoon van Albertus Helmichs en later Thomas Spangemacher te voe

gen (folio 111/113), hetgeen op ernstige bezwaren aan de zijde van

dr. Adrian Ruiwart van Cranhals stuitte (folio 116/118). Op verzoek

van de laatstgenoemde hield het gerecht de rechtszaak 14 dagen aan
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(folio 119).

Thomas Spangemacher, gevolmachtigde van de intervenient, verscheen

in plaats van Roloeff Bruininck op de rechtszitting, hetgeen dr. Adrian

Ruiwart van Cranhals er toe bracht te constateren dat Roloeff Brui

ninck niet zelf, in persoon, had gecompareerd, ondanks zijn eerder

gedane toezezzing en de bevestiging ervan en verzocht het gerecht dan

ook om de contumacie tegen hem te verlenen. Het gerecht nam hierop

en op het standpunt van Thomas Spangemacher in dit verband geen

beslissing, maar stelde de behandeling van de rechtszaak opnieuw met

14 dagen uit (folio 119/121).

Als antwoord op de bezwaren die dr. Adrian Ruiwart van Cranhals

tegen de interventie door de Proosdij aanvoerde, verleende Roloeff

Bruininck de Proosdij een volmacht om als gevolmachtigde van hem

aan het rechtsgeding te kunnen deelnemen. Hierin kon dr. Adrian

Ruiwart van Cranhals zich opnieuw niet vinden en drong er bij het

gerecht op aan alsnog de contumacie tegen Roloeff Bruininck uit te

spreken (folio 1211123).

Vervolgens overlegde Thomas Spangemacher als gevolmachtigde van

de Proosdij en van Roloeff Bruininck een salvatieschrift (folio 124). Dr.

Adrian Ruiwart van Cranhals verzocht het gerecht de rechtszaak een

maand aan te houden, welk verzoek het gerecht inwilligde (folio 128/

129).

Op dringend verzoek van dr. Adrian Ruiwart van Cranhals ging het

gerecht er toe over om verstek tegen Roloeff Bruininck, die niet compa

reerde, te verlenen, behoudens het recht van purgatie. Hierbij baseerde

het gerecht zich op de toezezzing die Roloeff Bruininck had gedaan en

de bevestiging ervan. Het verlangen om op korte termijn tot het sluiten

van het proces te geraken, zal dr. Adrian Ruiwart van Cranhals onge

twijfeld er mede toe hebben gebracht aan te dringen op het verlenen

van de contumacie tegen Roloeff Bruininck (folio 1321133).

Tenslotte probeerde Thomas Spangemacher de verleende contumacie te

zuiveren door het gerecht er op te wijzen dat:

-gedurende de betreffende rechtszitting het rechtsgeding reeds was

volgeschreven, zodat de procespartijen geen nieuwe gedingstukken

meer konden wisselen en zijn comparitie dan ook niet werd verwacht

dan wel was vereist:

- de toezezzing van Roloeff Bruininck, gedaan op 27 maart 1615 , en

bevestigd op 17 april 1615, was komen te vervallen, waarmee de ba-
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sis aan de verstekverlening ontviel.

Adrian Ruiwart van Cranhals was het hiermee niet eens en wees er op

dat overeenkomstig het Landrecht van Overijssel de contumacie slechts

gepurgeerd kon worden door die omstandigheden aan te voeren die

hiertoe hadden geleid.

Het gerecht nam op de standpunten van de procespartijen en het ver

zoek om uitstel van Thomas Spanchemacher geen beslissing (folio

134/136).

Geschil (folio 96/98). Gerhart Dickertz, schout, liet namens Hende

rick Bentinck, drost van Salland, Roloff Bruininck, wonende te Hasselo,

arresteren. De laatstgenoemde, meier van de Proosdij van de collegiale

kerk St. Plechelmus te Oldenzaal, beloofde bij handslag over 14 dagen

voor het gerecht te zullen verschijnen "up deen 14 dach te willen wed

derumme inkommen".

Datum 22 maart 1615. Rechter Gerhart Dickertz. Keurnoten Gerh.

Hermelinck en Vincent Irszoen.

Akte van transport. Bernt Janszen Knape en Egbertken, zijn vrouw, le

95. verden in vervolg op de overeenkomst tot koop/verkoop een gaar

de met twee hekken aan de kinderen/erfgenamen van de overleden

Thyes Koertzen en Trineken, zijn vrouw, en gaven hen kwitantie voor

het voldoen van de verschuldigde koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. het recht van wederkoop in de overeenkomst

tot koop/verkoop was uitgesloten, b. de kinderen/erfgenamen van de

overleden Thyes Koertzen en Trineken, zijn vrouw, de gaarde met de

twee hekken voor een bedrag van 129 gulden van Bernt Janszen Knape

en Egbertken, zijn vrouw, hadden gekocht en dat c. de goederen in de

Thyes kamp lagen, naast de gaarde van Henderick Brocker en de gaar

de van de Kerk, en grensden aan het Kercken Dycksken.

Akte van borgtocht. Arent Oedinck verbond zich ten behoeve van de

96. kinderen/erfgenamen van de overleden Thyes Koertzen en Trine

ken, zijn vrouw, onder submissie van zijn persoon en goederen als

borg voor de rechtsgeldigheid van de eigendomsoverdracht van de

gaarde met de twee hekken. Gerh. Dickertz, schout, verbond zich als

waarborg, terwijl Arnt Janszen Luttenberch beloofde onder submissie

van zijn persoon en goederen Gerh. Dickertz schadeloos te zullen hou

den. Bernt Janszen Knape en Egbertken, zijn vrouw, beloofden Arent

Oedinck, Gerh. Dickertz en Arnt Janszen Luttenberch onder submissie
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van hun persoon en goederen van alles te zullen releveren en te in

demniseren.

Opgemerkt wordt dat op grond van het beginsel van parate executie,

opgenomen in de akte van borgtocht, betrokkenen direct tot het uit

winnen van de persoon enlof goederen mochten overgaan, zonder tot

het volgen van de hiervoor gebruikelijke procedure te zijn gehouden.

Datum 27 maart 1615. Rechter Gerhart Dyckertz. Keurnoten Vincent

Irszoen en Gerh. Hermelinck.

Geschil (folio 99/100). Op verzoek van Adrian van Cranhals, gevol

97. machtigde van Henrick Bentinck toe Werckeren, drost van Salland,

en in opdracht van het gerecht verbond Roloeff Bruininck zich, nu hij

geen borgstelling voor het voldoen van de rechtspleging en van het ge

wijsde kon verlenen, zelf borg te blijven en de rechtstermijnen te res

picieren.

Dr. Adrian van Cranhals bracht als gevolmachtigde van de Drost van

Salland naar voren dat::

- Roloeff Bruininck, wonende te Hasseloe, met vijf/zes man in Holten

was gekomen, waar hij goederen van Derck teer Becke had gepand,

een handelen dat zonder medeweten of instemming van het gerecht

had plaats gehad;

- Roloeff Bruininck voornemens was geweest de betreffende goederen

mee te nemen en zich daarbij aan geweld schuldig zou hebben ge

maakt.

Op grond hiervan vorderde Adrian van Cranhals het condemneren van

Roloeff Bruininck in de boete van 100 rijksdaalder, 100 mud haver en

2 pond vlas voor de armen (een boete die Henrick Bentinck toe Wer

ckeren, drost van Salland, hierop had gesteld) alsook in de kosten; de

98. ontvankelijkheid van de vordering en de bevoegdheid van de

schout voorbehoudend. En verzocht het gerecht advies ter belering bij

de rechtsgeleerden in te winnen.

Roloeff Bruininck verzocht het gerecht om een copie van het protocol

van de rechtszitting en om drie weken de tijd, welk verzoek het gerecht

inwilligde.

Gerechtelijke verkoop (folio 86). Het gerecht verkocht op verzoek van

Koertt Walraven en Gorris Berntzen en in vervolg op de pandingspro

cedure:

- een koe van Lambertt Teszelinck. Koertt Walraven zette de koe in op
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een bedrag van 6 daalder en bekwam hiermee de slag;

- het huis van Lambertt Teszelinck, dat in Holten lag tussen het huis

van Koester en dat van Arnt Oding. Koertt Walraven zette het huis in

op een bedrag van 35 daalder. Gorris Berntzen verhoogde de inzet met

3 daalder en bekwam hiermee de slag.

Opgemerkt wordt dat enkele haren van de koe en een houtspaan van

het huis op de rechtszitting werden getoond.

Akte van schuldbekentenis. Egbertt Kruimhoeff had op zich genomen

om namens Koertt Luickens een bedrag van 25 ~ daalder, waarvoor

99. de laatstgenoemde een schuldbekentenis had afgegeven, aan

Lucken to Espeloee te voldoen. "By aldeen averst gemelte Kruimhoeff in

faute verbleven van die er(me)1te handtschrifft intoleveren, versocht

deger (Koertt Walraven) betalonge sodaner pennongen, warmede die

handtschrifft geloesset mach woerden", met protest van kosten. Egbertt

Kruimhoeff verbond zich jegens Koertt Walraven om hem "desen an

standen sondach" de schuldbekentenis alsnog te overhandigen en

submitteerde hem zijn goederen, met name zijn huis, om ingeval van

niet-nakomen van deze verplichting hierop regres te kunnen nemen.

Opgemerkt wordt dat op grond van het beginsel van parate executie,

opgenomen in de akte van schuldbekentenis, Koertt Walraven ingeval

van nalatigheid direct tot de gerechtelijke verkoop van de goederen

mocht overgegaan, zonder tot het volgen van de hiervoor gebruikelijke

procedure te zijn gehouden.

Schuldvordering. Gorris Berntzen diende overeenkomstig een akte

van schuldbekentenis een vordering tegen Egbertt Kruimhoeff in tot het

voldoen van een bedrag van 2 daalder en verzocht het gerecht hem op

te roepen om hier het bedrag te voldoen en ingeval van niet verschij

nen de contumacie tegen hem te verlenen.

Datum 17 april 1615. Rechter Gerhart Dickertz. Keurnoten Vincent

Irszoen en Gerh. Hermelinck.

Geschil (folio lOl). Dr. Adrian Ruiwartt van Cranhals verzocht het ge

recht Roloff Bruininck op te roepen om van antwoord te dienen en

nogmaals borg te stellen voor het voldoen van de rechtspleging en het

voldoen van het gewijsde "sall moeten angeeschet woerden umme sin

debatt tegens die anspracke ... widere cautie ... te presteren". Roloff

100. Bruininck gaf aan de oproep gehoor, diende op de rechtszitting

van antwoord en verbond zich om de toezegging inzake de borgtocht
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en het respicieren van de rechtstermijnen, gedaan op 27 maart 1615,

door verschillende getuigen ondertekend, na te zullen komen "die vor

gande acta ... to willen lauderen unde achtervolgen" alsof deze ge

rechtelijk was verleden en gepasseerd "gerichtlick gecelebrert offt pas

ziert ware".

Adrian Ruiwartt van Cranhals verzocht het gerecht om een copie van

het antwoord en om 14 dagen de tijd en overlegde de volmacht, door

Henrick Bentinck toe Werckeren, drost van Salland, verleend. Het ge

recht verklaarde de volmacht, die voor de Raad van de stad Zwolle was

bekrachtigd en bezegeld, van waarde.

Dagvaarding. Op 21 april 1615 liet Jan van Ringenberch, schout te

Den Ham, Claes Struick op verzoek van vrouw van Dockum tegen

aanstaande maandag over acht dagen dagvaarden.
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101. Datum 28 april 1615. Rechter Gerhart Dickertz. Keurnoten Vin

cent Irszoen en Gerh. Hermelinck.

Geschil (folio 110). Gertt Monnickhoeff verzocht het gerecht hem op

grond van de nog in te dienen schuldvordering in de windmolen te

Holten in te leiden alsook degene die zich in dit verband iets aanmatig

de "ahn die vorss. windernolle vermenden to hebben" te dagvaarden.

Het gerecht willigde het verzoek in "nit kan geweigertt woerden, sun

sten umb redenen van den by desen gerichte wordtt verguntt".

Opgemerkt wordt dat Gertt Monnickhoeff de toegezegde schuldvorde

ring niet eerder dan tijdens de rechtszitting d.d. 26 juni 1615 overleg

de.

Datum 1 mei 1615 (oude tijdrekening). Schout Gerhart Dickertz.

Keurnoten Gerh. Hermelinck en Vincent Irszoen.

Geschil (folio 106/107). Dr. Adrian Ruiwart van Cranhals diende als

gevolmachtigde van Henrick Bentinck to Weerckeren, drost van Sal

land, van repliek. Roloff Bruininck verzocht het gerecht om een copie

ervan en om twee maanden de tijd. In het verzoek om uitstel kon dr.

Adrian Ruiwart van Cranhals zich niet vinden, omdat zijn opdrachtge

ver er bij hem op had aangedrongen de rechtszaak zo spoedig mogelijk

102. af te ronden en de Reformatie van het Landrecht van Overijssel

slechts een uitstel van twee weken toeliet. Roloff Bruininck drong er bij

het gerecht op aan hem het gevraagde uitstel te verlenen, temeer omdat

hij voor de verdere afwikkeling van deze rechtszaak nog de beschik

king over enkele verklaringen diende te hebben. Het gerecht verleende

Roloff Bruininck ambtshalve een maand de tijd voor het dienen van

dupliek.

Geschil (folio 127/128). Johan ten Nyenhuis, burger van de stad

Goor/gevolmachtigde van de Deken en het Kapittel van de collegiale

kerk St. Plechelmus te Oldenzaal, diende een schuldvordering tegen

Andreas Rinckeleer in en overlegde de bijbehorende documenten. De

laatstgenoemde verzocht het gerecht om een copie ervan en om 14

dagen de tijd, welk verzoek het gerecht inwilligde.

Schuldvordering. Op grond van een schikking die Bernt Helmichs,

schout te Markelo, met Cornelys van Eyckell, zijn zwager, had getrof

fen, was de laatstgenoemde hem naast enkele andere bedragen nog een

103. bedrag van 90 gulden verschuldigd. Voor de voldoening van dit

bedrag had de vrouw van Cornelys van Eyckell Bernt Helmichs een
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drietal koeien toegewezen. Twee hiervan stonden nog bij Vorthuis, die

in het schoutambt Holten woonde. In verband hiermee verzocht Bernt

Helmichs het gerecht hem van deze twee koeien in het bezit te stellen,

teneinde op de opbrengst ervan de verschuldigde som geld te kunnen

verhalen en zo nodig op de opbrengst van hun overige in het schout

ambt Holten gelegen roerende en onroerende goederen het resterende

gedeelte van het bedrag van 90 gulden, met protest van kosten.

Schuldvordering. Koertt Walraven verzocht Johan Sandtvortz en Jo

han Eskens, borgen van Lambertken Teszlinck, het bedrag van 49 gul

den en 4 stuiver overeenkomstig de vordering, die het gerecht Gorris

Berntzen op Lambertken Teszlinck op 28 maart 1615 had toegewezen,

te voldoen.

Gerechtelijke verkoop. In opdracht van Henrick Bentinck, drost van

Salland, en ten behoeve van de Armen te Holten verkocht Gerhart

Dickertz, schout, gerechtelijk een "koineer", die Lysken, dochter van

Merten Krumhoeff, ter voldoening van een in een sententie vermelde

boete was afgepand. Vicent zette de "koineer" in op een bedrag van 3

daalder en bekwam hiermee de slag.

104. Datum 13 mei 1615. Schout Gerhart Dickertz. Keurnoten Roloeff

Buis en Berent inden Aelpoell.

Akte van hypotheek/antichresis. Seygeer teer Bruiggen, schout te

Ommen, verklaarde voor zich en voor Anna van HoevelI, zijn vrouw,

een bedrag van 300 goudgulden, 28 stuivers per stuk, de stuiver ad 15

plakken, van Arent Oedinck en Merten, zijn vrouw, ter leen te hebben

ontvangen, gaf hen in plaats van een bedrag aan rente een hooi/wei

land, genoemd de Nye Toeslach, voor een periode van tien jaar in ge

bruik om er de vruchten van te trekken en stelden Arent Oedinck en

105. Merten, zijn vrouw, tot meerdere zekerheid het hooi/weiland ten

onderpand om ingeval van misbetalen van de hoofdsom hierop regres

te kunnen nemen.

Opgemerkt wordt dat a. Seygeer teer Bruiggen zich borg stelde voor

Anna van HoevelI, zijn vrouw, b. hij met hand en mond afstand deed

van het hooi/weiland, c. hij Arent Oedinck en Merten, zijn vrouw,

bovendien zijn persoon en goederen submitteerde, d. Seygeer teer

Bruiggen na expiratie van de periode van 10 jaar het perceel grond

met een bedrag van 300 goudgulden mocht "inloszen ende quitko

pen", waarna hij de beschikkingsbevoegdheid weer er over verkreeg, e.
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Arent Oedinck ingeval van verhuur/verkoop van het hooi/weiland een

voorkeursrecht verkreeg, met dien verstande dat hij hetzelfde bedrag

als een ieder ander ervoor diende te voldoen, f. het hooi/weiland in het

gerechtsambt Holten lag, met name in de Loecker Brock, waar het met

de ene zijde aan Gigings Vredebreck en met de andere zijde aan het

Holter Broedenvennee grensde en dat g. het perceel grond eertijds door

de overleden Joest teer Bruiggen, burgemeester, van de Erfgenamen

van de marke Holten was gekocht en door hen geleverd.

Akte van royement. Blijkens een aantekening was het bedrag van 300

goudgulden op 8 januari 1630, oude tijdrekening, geheel aan de erfge

namen van de overleden Arent Odinck in de Polstraat te Deventer vol

daan.

106. Datum 29 mei 1615. Rechter Gerhart Dickertz. Keurnoten Vin

cent Irszoen en Gerh. Hermelinck.

Geschil (folio 1111113). Dr. Adrian Ruiwart van Cranhals verzocht

als gevolmachtigde van Henrick Bentinck toe Werckeren, drost van

Salland, het gerecht om ingeval van niet verschijnen de contumacie

tegen Roloff Bruininck te verlenen, de gedingstukken, die tot nu toe in

deze rechtszaak waren gewisseld, bijeen te voegen en advies ter bele

ring bij de rechtsgeleerden in te winnen, met protest van kosten.

Roloff Bruininck compareerde en verzocht het gerecht hem nogmaals

zes weken uitstel te verlenen en hem een copie van het protocol te

verstrekken, een en ander omdat Johan van Deventer, zijn principaal,

niet thuis was geweest "unde tegens huiden ... nicht hefft konnen

gereett sin, umme sine noitruifft bitobrengen".

Dr. Adrian Ruiwart van Cranhals was echter niet bereid hem opnieuw

107. uitstel te verlenen, temeer omdat betrokkene reeds een maand de

tijd had genoten en de motivering van zijn verzoek in dit kader niet

relevant was; immers niet "tegens emantz anders" (de Proosdij van de

collegiale kerk St. Plechelmus te Oldenzaal), maar tegen Roloff Brui

ninck zelf was dit rechtsgeding aanhangig gemaakt. En verzocht het

gerecht nogmaals om advies ter belering bij de rechtsgeleerden in te

winnen en Roloff Bruininck te dwingen hetgeen hij had gevorderd, te

voldoen.

De procespartijen bleven bij hun standpunt en dr. Adrian Ruiwart van

Cranhals voegde hieraan toe zich zo nodig tot Ridderschap en Steden

van de provincie Overijssel te zullen wenden.
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Het gerecht besloot om op kosten van de procespartijen zich met de

rechtsgeleerden te beraden en advies ter belering in te winnen, waartoe

de in dit proces gewisselde stukken zouden worden geëxtraheerd "um

me nhae behoerlicheer rechtmetiger advisatien, widers in desen te dis

ponieren alst behortt". En stelde de dienende dag vast op vandaag over

14 dagen.

108. Derck ter Becke de oude, die Roloff Bruininck door het gerecht

had laten arresteren, bracht naar voren dat de laatstgenoemde in Ol

denzaal beslag op hem had laten leggen, terwijl hij Roloff Bruininck

niets was verschuldigd; enkel en alleen om hem te diffameren en voor

een vreemde rechter te kunnen dagen, was hij hiertoe overgegaan. In

verband hiermee verzocht Derck ter Becke het gerecht om:

- Roloff Bruininck te verbieden voor een ander gerecht dan het onder

havige te procederen, voor welk gerecht de procespartijen onvertogen

recht zou worden gedaan "unvertagen recht mach wedderfaeren";

- Roloff Bruininck in hechtenis te nemen totdat hij afstand had gedaan

van de actie die hij op Hemelvaart avond in Oldenzaal had ingesteld en

zich had verbonden het vorenstaande na te komen;

- Roloff Bruininck in de kosten te verwijzen die hij willens en wetens

had veroorzaakt.

Roloff Bruininck ontkende dat hij Derck ter Becke in Oldenzaal had la

ten arresteren "nummermer anders bewesen konnen woerden". Hierop

109. toonde de laatstgenoemde aan de hand van een schrijven, onder

tekend door Thomas Spangemacherus, rechter te Oldenzaal, aan dat

hij, Roloff Bruininck, bij wijze van arrest wel degelijk tegen hem had

geprocedeerd, iets dat Helle ter Becke, zijn vrouw, kon beamen. Ver

volgens deed Roloff Bruininck ten behoeve van Derck en Helle ter Bec

ke, zijn vrouw, afstand van de schuldvordering, ingediend tot justifica

tie van het arrest.

Derck ter Becke verzocht nogmaals het gerecht Roloff Bruininck in de

kosten, die hij had veroorzaakt, te verwijzen; immers hiertoe was hij

toch gehouden omdat hij deze uitgaven zelf had te weeg gebracht.

Roloff Bruininck was van mening niet gehouden te zijn de kosten die in

110. dit verband waren gemaakt te voldoen, omdat hij ten behoeve van

Derck ter Becke afstand had gedaan van de eerder genoemde schuld

vordering. Desondanks verzocht hij het gerecht om tot een redelijke

taxatie en moderatie van de onderhavige kosten over te gaan, die hij

alsdan zou voldoen.
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Datum 3 juni 1615. Rechter Gerhard Dyckertz. Keurnoten Vincent

Irszoen en Wolter Muillener.

Geschil (folio 111). Johan Gerritz, burger van de stad Deventer, ver

zocht als gevolmachtigde van Anna Klaphouwers het gerecht om Geert

Monninckhaven, die op 28 april 1615 de inleiding in de molen te Hol

ten had gedaan, weer uit te leiden; een en ander overeenkomstig het

hierbij overgelegde gedingstuk.

111. Datum 5 juni 1615. Schout Gerhart Dyckertz. Keurnoten Gerh.

Hermelinck en Vincent Irszoen.

Geschil (folio 113/116). In vervolg op het verzoek om uitleiding dat

Johan Gerritz Becker, burger van de stad Deventer, als gevolmachtigde

van Anna Klaephouwers enkele dagen geleden had gedaan, wees het

gerecht 26 juni 1615 aan als de dienende en peremptoire dag, waarte

gen Johan Gerritz Becker en Geert Monninckhaven, zouden worden

gedagvaard om hun verzoek om in- en uitleiding in de windmolen te

Holten "nha rechtszbehoer te beweeren".

Datum 19 juni 1615. Schout Gerhart Dickertz. Keurnoten Gerh. Her

melinck en Vincent Irszoen.

Schuldvordering. Wolter up die Langestraete diende een vordering

tegen Lambert in den Tolboem in tot het voldoen van een bedrag van 6

gulden en 2 stuiver, verschuldigd wegens de koop/verkoop van een

paard, met protest van kosten. Lambert in den Tolboem was niet bereid

hem het bedrag te voldoen, omdat het paard op het moment dat Wolter

up die Langestraete hem het dier had geleverd, ziek was geweest. Het

gerecht hield de rechtszaak een week aan in de verwachting dat de

partijen in de tussentijd tot een minnelijke schikking zouden geraken.

In het andere geval, wanneer de partijen niet tot overeenstemming

konden komen, "sall alszdan in desen widers gescheen (up't versoick)

alst behort".

Geschil (folio 116/118). Albertus Helmichs, gevolmachtigde van Jo

han van Deventer, ambtman van de Proosdij van de collegiale kerk St.

112. Plechelmus te Oldenzaal, compareerde naast Gerlacus de Bever,

kanunnik van de collegiale kerk St. Plechelmus te Oldenzaal, gevol

machtigde van de Deken en het Kapittel, van de collegiale kerk St.

Plechelmus te Oldenzaal, geïnteresseerden in het rechtsgeding. Beide

gevolmachtigden verzochten het gerecht het verzoek van de Proosdij
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en het Kapittel van de collegiale kerk St. Plechelmus te Oldenzaal om

dr. Adrian van Cranhals, gevolmachtigde van Henrick Bentinck to

Werckeren, drost van Salland, tegen vandaag te dagvaarden, te proto

colleren. Het gerecht willigde dit in en verklaarde dat de laatstgenoem

de een brief met een copie van het ingediende verzoek, dat door de

Deken en Gerlacus de Bever, kanunnik, was ondertekend, was gezon

den waarin hij werd gedagvaard. "Warop deer doctor mundtlick ent

baden. Sin e. wolde wall deen herrn van't capittel to gevalIe up huide

bejegen, averst genen termins dach respicyeren", omdat eerst 26 juni

1615 als de dienende dag was aangewezen.

In vervolg hierop stelden Albertus Helmichs en Gerlacus de Bever dat

er in het geding, dat op grond van het mandement van spolie namens

113. de drost van Salland tegen Roloff Bruininck aanhangig was ge

maakt, enige rechtstermijnen ongebruikt, in afwezigheid van de Proost

of zijn ambtman, waren verstreken. Omdat het geding in principe de

Proost of zijn ambtman aan ging, wenste Albertus Helmichs en Gerla

cus de Bever zich ten behoeve van Roloff Bruininck te voegen, waartoe

zij ter nadere motivering aanvoerden dat de Proost of zijn ambtman

Roloff Bruininck had uitgezonden om overeenkomstig de Hofrechten

tot de betreffende panding van de goederen van Derck ter Becke over

te gaan; de Proost of zijn ambtman was dan ook gehouden hem, Roloff

Bruininck, te indemniseren en schadeloos te stellen. Behalve op deze

reden was de Proost of zijn ambtman ook rechtens hiertoe, tot de inter

ventie, bevoegd en wel op grond van de rechtsregel dat men zich niet

alleen in eerste instantie voor en na de litis contestatie in het proces

mocht voegen, maar ook nadat het proces was afgerond, hetzij tijdens

de uitvoering van het gewezen vonnis, hetzij tijdens het in hoger be

roep gaan.

Albertus Helmichs en Gerlacus de Bever overlegden het verzoek tot

interventie en verzochten het gerecht om dienovereenkomstig te hande

len en om advies ter belering bij twee rechtsgeleerden in te winnen.

Opgemerkt wordt dat Albertus Helmichs het gerecht de volmacht, op

grond waarvan hij handelde, overlegde.

Datum 26 juni 1615. Schout Gerhart Dickertz. Keurnoten Vincent

Irszoen en Gerh. Hermelinck.

Geschil (folio 118). Geertt Monnickhoeff diende als gevolmachtigde

van Jenneken Claphouwers, zijn schoonmoeder, mondeling zijn vor-
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dering in, waarbij hij het gerecht verzocht zijn opdrachtgeefster in het

bezit te stellen van de opbrengsten van de molen te Holten ''versoicht

voldoninge vantt 'tgennige haer competert".

Johan Gerritzen Becker bracht als gevolmachtigde van Anna Claphou

wers in vervolg op het verzoek om inleiding/uitleiding naar voren dat

114. de eis, waarvan Geertt Monnickhoeff hiervoor mondeling had

gediend, betrekking had op een personele actie, "gelick die by doctoer

Cranhals gedictiert", hetgeen betekende dat overeenkomstig het Land

recht van Overijssel het verzoek om inleiding, d.d. 28 april 1615, niet

had mogen plaats hebben.

Op grond hiervan en het feit dat Geertt Monnickhoeff geen volmacht

van Jenneken Claphouwers zou bezitten om als gevolmachtigde na

mens haar in rechte op te treden, hetgeen bleek uit de door hem beves

tigde verklaring dat Jenneken Claphouwers de volmacht, zo die er ooit

was geweest, had ingetrokken, concludeerde Johan Gerritzen Becker

als gevolmachtigde dat Geertt Monnickhoeff een kwade inleiding

"quade inleydonge" had gedaan, hij zelf daarentegen een goede uitlei

ding "guide uitleydonge".

Geertt Monnickhoeff kon zich in deze door Johan Gerritzen Becker

aangevoerde argumenten niet vinden en was de mening toegedaan dat

de onderhavige actie een zakelijke was, hij het rechtsgeding terecht

met inleiding bij wijze van rechtsingang was begonnen en daarmee een

115. goede inleiding in de molen te Holten had gedaan. En omdat Anna

Claphouwers de voorwaarde waaronder Goertt Klaphouwer haar de

molen causa mortis had geschonken (het naar behoren onderhouden

van zijn moeder Jenneken Claphouwers, op verbeurte van het eigen

domsrecht van de molen) niet voldeed, vorderde betrokkene de gerech

telijke toewijziging van de molen aan Jenneken Claphouwers.

Johan Gerritzen Becker refereerde aan zijn op 3 juni 1615 overlegde

gedingstuk, omdat de Reformatie van het Landrecht zich verzette tegen

het aan het proces toevoegen van protocollaire akten, en vorderde van

Geertt Monnickhoeff dat hij na het overlezzen van de volmacht van

Jenneken Claphouwers en de akte van borgtocht, aangegaan voor het

voldoen van de proceskosten, de schuldvordering zou indienen dan

wel "datt hem copie gestadett weerde van die anspracke hirvoerens

gescheet".

Geertt Monnickhoeff stemde er mee in dat hij een copie van de vorde

ring zou verkrijgen teneinde deze schriftelijk of mondeling te kunnen
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beantwoorden. Met het argument, dat er geen gedingstukken protocol

lair aan het proces mochten worden toegevoegd, kon betrokkene zich

niet verenigen, temeer omdat er geen enkele bepaling in het Landrecht

van Overijssel of de Reformatie viel aan te wijzen die zich hiertegen

zou verzetten. Eveneens kon Geertt Monnickhoeff zich niet verenigen

met de opvatting van Johan Gerritzen Becker dat de conclusie van eis

schriftelijk had moeten worden ingediend, temeer omdat volgens de

gebruiken alle vorderingen, hetzij in personele, hetzij in zakelijke

rechtsvorderingen, mondeling geprotocolleerd mochten worden. Dit

punt stelde Geertt Monnickhoeff tot kennis van een rechtsgeleerde

"eens unpartyschen rechtzgelerden".

116. Johan Gerritzen Becker nam voor vast aan dat Geertt Monnick

hoeff hem niet tijdig een copie van de schuldvordering zou verstrekken

om daarop schriftelijk te kunnen antwoorden, verwerpende daarente

gen "die andere dictaten", en verlangde dat Geertt Monnickhoeff borg

zou stellen voor de proceskosten. En verzocht het gerecht hem een co

pie van het protocol van de rechtszitting te verstrekken en hem 8 da

gen de tijd te geven.

Gertt Monnickhaven stelde Wolter Muller borg voor de proceskosten

en beloofde de borg van alles te releveren "alst behoertt".

Het gerecht nam op hetgeen de procespartijen tijdens de rechtszitting

naar voren hadden gebracht geen beslissing.

Geschil (folio 119). Albertus Helmichs, gevolmachtigde van Johan van

Deventer, ambtman van de Proosdij van de collegiale kerk St. Plechel

mus te Oldenzaal, bracht in herinnering dat dr. Adrian van Cranhals,

gevolmachtigde van Henrick Bentinck toe Werckeren, drost van Sal

land, tijdens de rechtszitting van 19 juni 1615 niet bereid was geweest

het verzoek om interventie te aanvaarden, overwegende dat op dat

moment de rechtszaak niet diende. Hoewel dit argument naar de me

ning van Albertus Helmichs niet relevant was (interventie was op geen

enkel tijdstip in het proces uitgesloten, de tegenpartij was tegen die dag

gedagvaard en had gecompareerd) overlegde betrokkene nogmaals

117. het verzoek tot interventie en verzocht het gerecht om overeen

komstig de rechtszitting van 19 juni 1615 te handelen.

Dr. Adrian van Cranhals bracht naar voren dat het gerecht een maand

geleden, tijdens de rechtszitting van 29 mei 1615 had besloten alle

gedingstukken, die toentertijd waren gepasseerd, te extraheren en ver

volgens advies ter belering bij de rechtsgeleerden in te winnen "erkent
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to woerden wes rechtens". In verband hiermee wenste dr. Adrian van

Cranhals nu geen interventie door de Proost dan wel door iemand an

ders te aanvaarden, maar verzocht het gerecht om overeenkomstig de

beslissing, d.d. 29 mei 1615, te handelen.

Albertus Helmichs bracht naar voren dat de beslissing van het gerecht

slechts voortvloeide uit het verzoek om uitstel dat Roloeff Bruininck

had gedaan tot het moment dat de Proost of zijn ambtman, die zich in

het buitenland ophielden en gehouden waren hier te interveniëren,

weer in het land zouden zijn "erresen is up't versoick so Roleff Brui

ninck gedan hefft van uytstellonge". En omdat Johan van Deventer,

ambtman van de Proost, op dit moment weer thuis was en de rechts

zaak met het oog op het voegen, dat in ieder stadium van het rechts

geding diende te worden toegestaan, alsnog in zijn geheel was, be

hoorde de beslissing van het gerecht te worden geschorst, temeer om

dat Johan van Deventer, ambtman, die door werkzaamheden in beslag

was genomen, met de interventie "veerdich is". Op grond hiervan was

Albertus Helmichs van mening dat het verzoek om interventie behoor

de te worden aanvaard.

Dr. Adrian van Cranhals voerde aan dat hij hiertoe niet was gehouden,

integendeel het proces diende in het stadium te blijven, waarin het zich

door toedoen van betrokkene en van Roloeff Bruininck bevond. Slechts

in het geval de laatstgenoemde de gemaakte kosten zou voldoen, was

hij bereid het geding voort te zetten en over 14 dagen het verzoek tot

118. interventie te beantwoorden. Hiertoe verzocht dr. Adrian van

Cranhals, gevolmachtigde van Henrick Bentinck toe Werckeren, drost

van Salland, het gerecht om een copie van het verzoek om interventie.

Schuldvordering. In verband met enkele schuldvorderingen die Gerrit

Albertz Smytt te Rijssen op hem liet gelden, had Weszell Volckerinck,

gevolmachtigde, Gert Monninckhoff laten arresteren. De laatstge

noemde verbond zich om over 14 dagen voor het gerecht, met uitslui

ting van elk ander gerecht, te zullen verschijnen om van de inhoud van

de schuldvorderingen kennis te kunnen nemen. Vincent Irszoen en

Wolter Muiller stelden zich hiervoor borg. Het gerecht gaf Weszell

Volckerinck op zijn verzoek een copie van het protocol van de rechts

zitting.

Datum 3 juli 1615. Schout Gerhart Dickertz. Keurnoten Egbertt Alberty

en Johan ten Nyenhuis.
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Geschil (folio 442). Geert ten Monnickhaven deed afstand van de eis

waarvan hij als gevolmachtigde van Jenneken Klaphouwers tijdens de

rechtszitting van 26 juni 1615 mondeling had gediend.

119. Schuldvordering. Henrick Vresewick had als rentmeester van het

Kapittel te Deventer Geert Dercksen en Wolter Eskens laten arresteren.

Zij verbonden zich jegens hem om over 14 dagen opnieuw voor het

gerecht te zullen verschijnen. Wolter ten Stackinreff stelde zich hier

voor borg.

Datum 10 juli 1615. Schout Gerhart Dickertz. Keurnoten Gerh. Her

melinck en Vincent Irszoen.

Geschil (119/121). Op verzoek van dr. Adrian van Cranhals als ge

volmachtigde van Henrick Bentinck, drost van Salland, hield het ge

recht de rechtszaak tegen Roloeff Bruininck 14 dagen aan.

Datum 24 juli 1615. Schout Gerhart Dyckertz. Keurnoten Vincent Irs

zoen en Gerh. Hermelinck.

Geschil (121/123). Dr. Adrian Ruiwart van Cranhals, gevolmachtigde

van Henrick Bentinck toe Werckeren, drost van Salland, bracht in

herinnering dat Roloeff Bruininck, wonende te Hasseloe, op 27 maart

1615 had toegezegd zelf, persoonlijk, te zullen compareren en tot het

einde van het proces de rechtstermijnen te respicieren, welke toezeg

120. ging behalve door Roloeff Bruininck eveneens door vier getuigen

was ondertekend en op 17 april 1615 bij gerechtelijke stipulatie was

bevestigd. Omdat betrokkene niet op de rechtszitting verscheen, daar

mee de rechtstermijnen niet respicieerde, verzocht dr. Adrian Ruiwart

van Cranhals het gerecht met voorbijgaan aan de comparitie van Tho

mas Spangemacker, gevolmachtigde van Johan van Deventer (interve

nient van Roloeff Bruininck) de contumacie tegen hem te verlenen, de

vordering toe te wijzen en advies ter belering bij een rechtsgeleerde in

te winnen.

Thomas Spangemacker volhardde als gevolmachtigde van Johan van

Deventer, ambtman van de Proosdij van de collegiale kerk St. Plechel

mus te Oldenzaal, in hetgeen gedurende de rechtszittingen van 19 juni

1615 en 26 juni 1615 van inzake het verzoek tot interventie was ge

steld en wilde zijn standpunt in deze handhaven; hij achtte zich rech

tens bevoegd om in plaats van Roloeff Bruininck de rechtstermijnen in

de onderhavige rechtszaak te respicieren. En was voornemens om in
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geval het gerecht het verzoek tot interventie niet inwilligde de denega

tie justitie te stellen, hierbij in aanmerking nemende dat hij de kosten,

waarover de procespartijen een compromis hadden gesloten, had vol

daan, met eis van kosten. "Stellende solckes tott erkentnisze enes un

partyschen rechtzgeleerden".

Het gerecht nam op hetgeen de procespartijen verder naar voren had

121. den gebracht geen beslissin,g, maar stelde met de instemming van

hen de behandeling van de rechtszaak 14 dagen uit.

Datum 14 augustus 1615. Schout Gerhardt Dyckertz. Keurnoten Vin

cent Irszoen en G. Hermelinck.

Geschil (folio 124). Dr. Adrian van Cranhals diende als gevolmachtig

de van Henrick Bentinck toe Weerckeren, drost van Salland, van tri

pliek en vorderde van Roloeff Bruininck en Thomas Spangemacker dat

zij overeenkomstig het bepaalde in l:J.et Plakkaat van 15 september

1614, uitgevaardigd door Ridderschap en Steden van de provincie

Overijssel, de betreffende gedingstukken zouden indienen, op verbeurte

van de daarop gestelde boete.*

Roloeff Bruininck te Hasselo verleende Thomas Spangemacher de be

voegdheid om in zijn naam voor het gerecht:

- hem in alle rechtsvorderingen die Henrick Bentinck toe Weerckeren,

drost van Salland, tegen hem had ingediend dan wel zou indienen, te

vertegenwoordigen;

- alle rechtstermijnen in de onderhavige rechtszaak te respicieren en

datgene te doen wat Roloeff Bruininck, zelf tegenwoordig zijnde, zou

kunnen en mogen doen.

Hierbij verbond Roloeff Bruininck zich jegens Thomas Spangemacher

122. om hem pro rato et grato te indemniseren "koest ende scha

deloesz holden"; een en ander met macht van de rechtens gebruikelijke

en verplichte clausules.

Thomas Spangemacher, gevolmachtigde van de Proosdij van de colle

giale kerk St. Plechelmus te Oldenzaal/van Roloeff Bruininck, verzocht

het gerecht om een copie van het protocol van de rechtszitting en zes

weken de tijd, met eis van kosten.

Dr. Adrian van Cranhals bracht als gevolmachtigde van de drost van

Salland naar voren dat Roloeff Bruininck zich in eerdere instantie had

verbonden om op verbeurte van een boete van 100 rijksdaalder en 100

mud haver persoonlijk de rechtstermijnen te respicieren. En omdat be-
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trokkene "selvest in persona alle terminen nit en respicyerde, verwil

ckuirt in de pena ... vervallen toe willen syn", verzocht dr. Adrian van

Cranhals het gerecht met voorbijgaan aan Thomas Spangemacher als

gevolmachtigde hem op te roepen persoonlijk op de rechtszitting te

verschijnen en ingeval van niet verschijnen hem te contumacieren

"den volgentz condemnatie actualiter et realiter in de pena gespecifi

ceert".

Thomas Spangemacher bleef als gevolmachtigde bij zijn eerder inge

nomen standpunt en verzocht het gerecht hierover advies ter belering

bij rechtsgeleerden in te winnen, dan wel het proces te sluiten en de

123. contumacie tegen dr. Adrian van Cranhals te verlenen.

Dr. Adrian van Cranhals bracht als gevolmachtigde van de drost van

Salland naar voren dat hij als eerste het gerecht een schriftelijk ge

dingstuk had overgelegd, t.w. het tripliek, zodat Thomas Spangema

cher geen contumacie tegen hem kon bedingen. In tegendeel Roloeff

Bruininck had het gerecht niet om een copie ervan verzocht en zijn

tegenwoordigheid hier niet op zodanige wijze laten gelden als waartoe

hij zich voor het gerecht had verbonden, reden voor dr. Adrian van

Cranhals om het gerecht nogmaals dringend te verzoeken de contu

macie tegen hem te verlenen (de intervenient zijn regres op de deelna

me aan het proces voorbehoudend) en advies ter belering in te winnen.

Thomas Spangemacher voerde aan dat het voor het gerecht niet mo

gelijk was de contumacie tegen Roloeff Bruininck te verlenen, omdat de

laatstgenoemde hem hier had gevolmachtigd om in zijn naam de

rechtstermijnen te respicieren "unde oick selvest present is". Zowel na

mens hem als de intervenient verzocht Thomas Spangemacher het ge

recht om een copie van het protocol van de rechtszitting en zes weken

de tijd, met eis van kosten. Het gerecht gaf hem slechts een maand de

tijd.

*In de Overijsselse Plakkatenlijst wordt het onderhavige plakkaat niet

genoemd, maar wel een van 13 september 1614, nr. 310, dat de Or

donnantie op de processtukken behelst. Waarschijnlijk zal dit plakkaat

hier worden bedoeld.

Beslaglegging. Op 18 augustus 1615, 1 september 1615 en op 15 sep

tember 1615 legde Johan Nyenhuis beslag op de penningen die Her

man Schroer de overleden Goert Klaphouwer nog was verschuldigd. In

aansluiting hierop dagvaardde het gerecht Jenneken Claphouwers, we-
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duwe van Goert Klaphouwer, tegen 2 oktober 1615.

124. Datum 11 september 1615. Schout Gerhart Dickertz. Keurnoten

Herman Helmisz en Johan ten Noever.

Geschil (folio 128/129). Thomas Spangemacher overlegde als gevol

machtigde van de Proost en de heren van het Kapittel van de collegiale

kerk st. Plechelmus te Oldenzaal, interveniënten, en als gevolmachtigde

van Roloff Bruinings een salvatieschrift ter weerlegging van het schrij

ven dat dr. Adrian Ruiwart van Cranhals, gevolmachtigde van Henrick

Bentinck toe Werckeren, drost van Salland, op 14 augustus 1615 als

een tripliek had overgelegd, met eis van kosten.

Dr. Adrian Ruiwart van Cranhals verzocht het gerecht om een copie

ervan en om drie weken de tijd.

Datum 12 september 1615. Rechter Gerhart Dyckertz. Keurnoten Hen

rich Kyver en Johann dee Linck, burgemeesters van de stad Deventer.

Akte van transport (folio 126). Engelbert van Dotinchem, burgemees

ter/wachtmeester van de stad Deventer, leverde voor zich en voor zijn

125. moeder Joanna Mertens, weduwe van Engelbert van Dotinchem,

in vervolg op de overeenkomst tot koop/verkoop een kampje bouw

land aan Claes Struick en Fenne, zijn vrouw, en gaf hen kwitantie voor

het voldoen van de verschuldigde koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. het recht van wederkoop in de overeenkomst

tot koop/verkoop was uitgesloten, b. Engelbert van Dotinchem zich

voor zijn moeder Joanna Mertens borg stelde, c. het perceel grond vrij

van het recht van tienden was en ook verder geheel onbezwaard en dat

d. het kampje bouwland in het kerspel Holten lag, nabij Vincentz Ba

venduir en de Hundekamp.

Datum 30 september 1615. Rechter Gerhart Dyckertz. Keurnoten Vin

cent Irszoen en Gerh. Hermelinck.

Schuldvordering. Wolter ten Stackenreff gaf aan de oproep van het ge

recht om te compareren, een oproep die naar aanleiding van de door

Berent Lambertinck ingediende schuldvordering was uitgaan, geen

gehoor, wat het gerecht er toe bracht de contumacie tegen Wolter ten

Stackenreff te verlenen.

126. Datum 3 oktober 1615. Rechter Gerhart Dyckertz. Keurnoten
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Gerh. Herme1inck en Vincent Irszoenn.

Akte van transport (folio 124/125). "Warmett dan dieselve Arent in

desen niet mochte vercoertt woerden" en benadeeld, leverden Claes

Arentzen Struick en Fenne, zijn vrouw, op hun beurt het kampje land

aan Arent Claeszen, hun zoon, die ten behoeve van hen de verschul

digde koopsom ervan aan Engelbert van Dotinchem, burgemeester/

wachtmeester, had voldaan. "Alsoe datt nhue voerdan Arent darahnne

verervett und eigenaer sall sin unde blyven".

Opgemerkt wordt dat a. tegelijk met de levering van het perceel grond

de akte van transport, gepasseerd op 12 september 1615, werd overge

legd, b. het kampje land vrij van het recht van tienden was en ook ver

der geheel onbe~waard en dat c. het perceel grond in het gerechtsambt

Holten lag, nabij Vincentz Bavenduir en de Hundekamp.
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127. Datum 2 oktober 1615. Rechter Gerhart Dickertz. Keurnoten Jo

han van Ringenberch en Gerh. Hermelinck.

Geschil (folio 131/132). In het proces, hangende tussen Johan ten

Nyenhuis, gevolmachtigde van het Kapittel van de collegiale kerk St.

Plechelmus te Oldenzaal, en Andreas Reickeleer, waarin de laatstge

noemde van antwoord zou dienen, compareerde Henrick Loescheer,

markerechter, als gevolmachtigde van de gezamenlijke Erfgenamen

van de marke Holten om ten behoeve van Andreas Reickeleer te inter

veniëren. In dit verband merkte Johan ten Nyenhuis op dat:

- hij rechtens bevoegd was Henrick Loescheer als intervenient te wei

geren "overmitz die attestatien by sin e. ten behoeve des wedderdielss

spontanique verleent ende deen pretensze libelle geannexierten";

- het Henrick Loescheer niet was gegeven om en als rechter en als in

tervenient in een en dezelfde zaak op te treden;

- Henrick Loescheer zich op het standpunt stelde dat noch aan de ene

noch aan de andere partij meer rechten mochten worden toegekend.

Op grond hiervan concludeerde Johan ten Nyenhuis tot het afwijzen

van het aanbod van Henrick Loescheer om zich ten behoeve van An

dreas Reickeleer in het proces te voegen "ten waere ennige vordere

acta van portyalitiet by den schuilten worden getoent".

128. Henrick Loescheer verlangde van Johan ten Nyenhuis dat hij voor

het voldoen van de proceskosten borg zou stellen; iets waarmee Johan

ten Nyenhuis instemde en vooruitlopend op de beslissing van het ge

recht hierover stelde hij Claes Arntzen Struick tot borg, die deze borg

tocht onder submissie van zijn persoon en de goederen, gelegen in het

rechtsgebied Holten, aanvaardde. En verplichtte zich de borg in alles te

releveren.

Henrick Loescheer verbond zich om binnen vier weken de noodroep te

overleggen en van antwoord te dienen, welke tijd Johan ten Nyenhuis

als gevolmachtigde van het Kapittel van de collegiale kerk St. Plechel

mus te Oldenzaal hem vergunde. Het gerecht vergunde Henrick Loe

scheer op zijn verzoek een copie van het protocol van de rechtszitting.

Geschil (folio 1321133). Op verzoek van dr. Adrian Ruiwart van

129. Cranhals, gevolmachtigde van Henrick Bentinck toe Werckeren,

drost van Salland, hield het gerecht de rechtszaak tegen Roloeff Brui

ninck een maand aan.

Geschil (folio 131). Johan ten Nyenhuis diende een vordering tegen

Jenneken, weduwe van Egbertt Claphouwer, in. Henrick van Langen-

67



Schoutambt Holten. Inv. no. 1. Folio's 129-131.
--------------------------------------------------------------------------------------

berch, gevolmachtigde van Jenneken, zijn schoonmoeder, verzocht het

gerecht om een copie ervan en om 14 dagen de tijd, welk verzoek het

gerecht inwilligde.

Datum 10 oktober 1615. Schout Gerhart Dyckertz. Keurnoten Gerh.

Hermelinck en Hermen int Hoeff.

Akte van volmacht. Herman Brant verleende dr. Adrian van Cranhals

de bevoegdheid om hem in het proces dat hij, Herman Brant, voor het

gerecht van Kedingen tegen Adam Schele teer Schelenborch aanhangig

had gemaakt, te vertegenwoordigen; alles met macht van substitutie en

indemnisatie alsook van de overige rechtens noodzakelijke, verplichte

en gebruikelijke clausules.

Opgemerkt wordt dat Herman Brant zich borg stelde voor zijn vrouw.

130. Datum 16 oktober 1615. Rechter Gerhart Dyckertz. Keurnoten

Gerh. Hermelinck en Vincent Irszoen.

Schuldvordering (folio 137). Henderick van Langenberch diende als

gevolmachtigde/erfgenaam van de weduwe van Egbeertt Claphouweer

een vordering tegen Wolter Muiller in tot het voldoen van het bedrag

dat hij haar was verschuldigd. De laatstgenoemde verklaarde bereid te

zijn om na inzage in de schuldbekentenis, die hij Goertt Claphouweer

"nha liqideer geholdeneer affrecknonge" had afgegeven, haar het be

drag te voldoen, met eis van kosten. En verzocht het gerecht om een

copie van de ingediende schuldvordering en om uitstel.

Het gerecht willigde het verzoek van Wolter Muiller in, maar in plaats

van twee maanden de tijd, hiertegen had Henderick van Langenberch

bezwaar gemaakt, gaf het gerecht hem een maand uitstel.

131. Schuldvordering. Henderick van Langenberch diende een vor

dering tegen Lambertt ten Broill in tot het voldoen van 10 mud rogge

die de overleden Goertt Klaphouwer hem had geleverd. Catharina, de

vrouw van Lambertt ten Broill, bekende dat zij de rogge hadden ont

vangen. Een gedeelte van de koopprijs hadden zij inmiddels voldaan

"daer etwes up betalt toe hebben". Maar omdat zij niet wist hoeveel en

haar man niet thuis was, verzocht zij het gerecht haar 14 dagen uitstel

te verlenen, welk verzoek het gerecht inwilligde.

Geschil (folio 133). Henrick van Langenberch overlegde de conclusie

van antwoord in het proces tegen Johan ten Nyenhuis. De laatstge

/ noemde verzocht het gerecht om een copie ervan en om 14 dagen de
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tijd, welk verzoek het gerecht inwilligde.

Schuldvordering (folio 133). Johan Berentzen van Ryssen diende een

vordering tegen Gerritt Mherman in tot het voldoen van het bedrag,

dat in de overgelegde schuldbekentenis werd genoemd, met protest van

kosten. Het gerecht gaf Gerritt Mherman voor het voldoen ervan op

zijn verzoek 14 dagen de tijd.

Datum 30 oktober 1615. Rechter Gerhart Dyckertz. Keurnoten Vincent

Irszoen en Gerh. Hermelinck.

Geschil (folio 139/140). Johan Huirninck en Henrick Loescheer,

markerechterslgevolmachtigden van de gezamenlijke Erfgenamen van

de marke Holten, overlegden de noodroep, voor zover Johan ten Nyen

huis, gevolmachtigde van het Kapittel van de collegiale kerk St. Ple

chelmus te Oldenzaal, in eerdere instantie het intendit tegen Andreas

132. Rinckeleer had inbedongen. Johan ten Nyenhuis verzocht het ge

recht om een copie ervan en om een maand de tijd, welk verzoek het

gerecht inwilligde.

Geschil (folio 134/136). Omdat Roloeff Bruininck, wonende in de

buurschap Hasselo, niet compareerde, verzocht dr. Adrian Ruiwart van

Cranhals als gevolmachtigde van Henrick Bentinck to Werckeren,

drost van Salland, het gerecht betrokkene op te roepen en bij niet

verschijnen de contumacie tegen Roloeff Bruininck te verlenen. En

omdat betrokkene "tott 3 malI to alle rechtdagen nit en is erschennen",

concludeerde dr. Adrian Ruiwart van Cranhals tot het vervallen zijn

van betrokkene in de betreffende boete alsook in de rente hierover en

de gemaakte kosten.

133. Het gerecht, overwegende dat Roloeff Bruininck de toezegging

niet was nagekomen, willigde overeenkomstig het Landrecht van

Overijssel het verzoek om contumacie in, behoudens het recht van

purgatie.

Opgemerkt wordt dat Roloeff Bruininck op 27 maart 1615, bevestigd

op 17 april 1615, had toegezegd de rechtstermijnen te respicieren, op

verbeurte van een boete.

Geschil (folio 137). Johan ten Nyenhuis overlegde de conclusie van

repliek met de bijbehorende verklaringen in het proces tegen Henrick

van Langenberch, gevolmachtigde1schoonzoon van Jenneken Clap

houwers. De laatstgenoemde verzocht het gerecht om een copie ervan

en om 14 dagen de tijd, welk verzoek het gerecht inwilligde.
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Belediging. Herman Beckman zou zich tegenover Herman Otten op

beledigende wijze hebben uitgelaten en was niet bereid om in aanwe

zigheid van twee getuigen de beledigingen weer terug te nemen. In

verband hiermee stelde Herman Otten de actie injurie tegen hem in en

vorderde voor het gerecht een verwijzing van hem in een geldboete.

Herman Beckman verklaarde zich er niet van bewust te zijn Herman

Otten onrecht te hebben aangedaan en zich beledigend over hem te

hebben uitgelaten; hij hield hem voor een man van eer en droeg hem

alle hoogachting toe. Doordat Herman Beckman de belediging terug

nam, voorkwam hij dat het gerecht de vordering waarvan Herman

Otten op grond van de actie injurie diende, zou toewijzen. De laatstge

noemde resteerde slechts een verwijzing in de kosten te vorderen

''versoicht deger sinnen uncoesf', iets waarop het gerecht geen beslis

sing nam.

Schuldvordering (folio 138). Johan Berentzen van Ryssen deed zijn

verwin op Gerrit Mheerman en in aansluiting hierop vergunde het ge

recht hem voor het panden van de goederen, toebehorende Gerrit

Mheerman, een pander.

134. Datum 13 november 1615. Schout Gerhart Dyckertz. Keurnoten

Gerh. Hermelinck en Vincent Irszoen.

Geschil (folio 94). In vervolg op de rechtszitting, d.d. 30 oktober

1615, waarbij het gerecht op verzoek van dr. Adrian Ruiwart van

Cranhals, gevolmachtigde van Henrick Bentinck to Werckeren, drost

van Salland, de contumacie tegen Roloff Bruininck had verleend, com

pareerde Thomas Spangemacher als gevolmachtigde van de Proost en

van de Heren van het Kapittel van de collegiale kerk St. Plechelmus te

Oldenzaal, interveniënten, resp. als gevolmachtigde van Roelof Brui

ninck. En merkte op dat Roloff Bruininck geen verstek had laten gaan

en derhalve de verleende contumacie evenmin behoefde te worden

gepurgeerd, waarbij hij in overweging nam dat, hoewel de gevol

machtigde van Henrick Bentinck to Werckeren, drost van Salland, een

maand uitstel had genoten, 14 dagen geleden inmiddels verstreken, het

rechtsgeding daarvoor al volledig was volgeschreven en betrokkene

gedurende de rechtszitting van 30 oktober 1615 dan ook van de te

genpartij geen gedingstukken meer had te verwachten. Dat zou anders

zijn geweest, indien dr. Adrian Ruiwart van Cranhals "op den

mandtlicken dach sine deliberatie", wat hij nochtans niet had gedaan,
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had laten protocolleren, hetgeen rechtens inderdaad tot een contuma

cie had geleid, zij het weliswaar niet op grond van de in de hoofdzaak

genomen conclusie, maar op grond van het feit dat de mogelijkheid

voor betrokkene tot het indienen van nieuwe gedingstukken niet meer

zou openstaan. Deze situatie had zich hier echter niet voorgedaan en

135. Thomas Spangemacher wenste dan ook over de verstekverlening

alsook zijn afwezigheid voor het gerecht, 14 dagen geleden, niet langer

te redetwisten. Immers gedurende die rechtszitting was het proces vol

geschreven, waardoor er geen schriftelijke gedingstukken konden

worden ingediend, behandeld en afgedaan en evenmin waren de pro

cespartijen voor het wijzen van het vonnis in de onderhavige rechts

zaak gedagvaard; met betrekking tot het een en ander refereerde hij

opnieuw en voorzover dat 14 dagen geleden mogelijk zou zijn geweest

aan zijn brief die hier bij het gerecht berustte en het recepis ervan.

Verder herinnerde Thomas Spangemacher aan de toezegging die Roloff

Bruininck op 27 maart j.l. had gedaan, bevestigd op 17 april j.l., en die

voor dr. Adrian Ruiwart van Cranhals de grondslag vormde voor zijn

verzoek aan het gerecht de contumacie tegen Roloff Bruininck te verle

nen. En was van mening dat deze toezegging hier niet langer relevant

was,omdat:

- de Proost door zich in deze rechtszaak te voegen de goederen van de

Proosdij voorzover deze tot het rechtsgebied Holten behoorden (hierop

kon in rechte beslag worden gelegd) had verbonden en zich daarmee

zakelijk ten behoeve van Roloff Bruininck borg had gesteld;

- de laatstgenoemde hem voor dit gerecht had gevolmachtigd, op grond

waarvan betrokkene zelfstandig enige rechtstermijnen had gerespici

eerd, hetgeen de tegenpartij toegaf, en waarmee zijn volmacht genoeg

zaam was bekrachtigd, zodat het gerecht hem als gevolmachtigde niet

kon weigeren.

Op grond hiervan concludeerde Thomas Spangemacher dat hij geen

verstek had laten gaan en mocht dit toch het geval zijn geweest, dan

was zijn afwezigheid gedurende die rechtszitting hiermee afdoende

gepurgeerd. Hij drong er bij het gerecht op aan hem van de in rechte

beweerde contumacie te absolveren. En verzocht het gerecht om advies

ter belering bij de rechtsgeleerden in te winnen en de tegenpartij in de

kosten te verwijzen.

136. Dr. Adrian Ruiwart van Cranhals was als gevolmachtigde van

Henrick Bentinck to Werckeren, drost van Salland, van mening dat de
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noodzaak om over het langdradige betoog dat Thomas Spangemacher

als gevolmachtigde van de Proost en van de Heren van het Kapittel van

de collegiale kerk St. Plechelmus te Oldenzaal, interveniënten, resp. als

gevolmachtigde van Roloff Bruininck had laten protocolleren te rede

twisten, ontbrak, omdat het hier uitsluitend ging om de vraag of de

contumacie in voldoende mate was gepurgeerd. In dit verband voerde

dr. Adrian Ruiwart van Cranhals aan dat het een algemeen bekende

rechtsregel was dat een contumacie alleen gepurgeerd kon worden

door de omstandigheden die er toe hadden geleid dat betrokkene ver

hinderd was geweest om in termino te compareren, in rechte toerei

kend te stellen en vervolgens te bewijzen. Omdat de betreffende om

standigheden hier noch gesteld noch bewezen waren, diende volgens

dr. Adrian Ruiwart van Cranhals dan ook te worden aangenomen dat

de tegenpartij onrechtmatig verstek had laten gaan en daarmee het ge

recht versmaad.

Thomas Spangemacher stelde hier tegenover dat Roloff Bruininck in

deze rechtszaak geen verstek had laten gaan, bleef bij zijn eerder inge

nomen standpunt en verzocht het gerecht om een copie van het proto

col van de rechtszitting en een maand de tijd, met eis van kosten.

Adrian Ruiwart van Cranhals kon zich met dit verzoek om uitstel niet

verenigen: het rechtsgeding was geëindigd en zijn opdrachtgever had

getriomfeerd.

Het gerecht nam op de standpunten van de procespartijen en het ver

zoek om uitstel, gedaan door Thomas Spanchemacher, geen beslissing.

137. Geschil (folio 129). Henrick Langenberch, gevolmachtigde van

Jenneken Klaphouwers, overlegde de conclusie van dupliek in het pro

ces tegen Johan ten Nyenhuis. De laatstgenoemde verzocht het gerecht

het proces te sluiten en advies ter belering bij de rechtsgeleerden in te

winnen; het feit dat Johan ten Nyenhuis niet langer in staat was de

kosten van de nog te voeren pleidooien te voldoen was hier debet aan.

Henrick Langenberch stemde met het verzoek van Johan ten Nyenhuis

in "umme darinne to erkennen wesz recht unde biIIick is. HetweIcke

alsoe hett gerichte op koesten van parthyen te doene angenhamen

hefft". Vervolgens stelde het gerecht de dag vast, t.w. "huiden aver 14

dagen", waarop het ingewonnen advies zou worden uitgelezen en de

sententie gepronuncieerd.

Schuldvordering (folio 141). Andreas Kuiper diende een vordering

tegen Johan Nyenhuis in tot het voldoen van de pacht die de laatstge-
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noemde hem over een derde gedeelte van de Schoeltmate was ver

schuldigd; de pacht was in 1609 verschenen. Johan Nyenhuis bekende

hem de pacht te zijn verschuldigd en verzocht een maand de tijd. Het

gerecht gaf hem slechts 14 dagen de tijd.

Schuldvordering (folio 141). Henriek Schuilte int Hoeff en Albert Kui

peer dienden een vordering tegen Johan Esckens in tot het voldoen van

de pacht die de laatstgenoemde hen over een derde gedeelte van de

Scholtmatee was verschuldigd; de pacht was inmiddels verschenen. Het

gerecht gaf hem "gelickfalsz 14 dagen tydtz".

Schuldvordering (folio 141). Wolter Muiller diende van antwoord in

het proces tegen Henderick van Langenberch. Het gerecht gaf Hende

riek van Langenberch een copie ervan en 14 dagen de tijd om het ant

woord te weerleggen.

138. Gerechtelijke verkoop (folio 131). Johan Berentzen liet gerech

telijk een koe verkopen, die hij Gerrit Mherman had afgepand. Hij zette

de koe in op een bedrag van 8 daalder en bekwam hiermee de slag.

Geschil. Thonnis Hermsen van Raelte overlegde, bijgestaan door zijn

broers en overige familieleden, een akte van ondertrouw, vorderde van

Merrye Dercksen dat zij deze zou nakomen dan wel hem schadeloos

zou stellen en plaatste hierbij de aantekening dat "sie Merrye Dercksen

alsz hebbende enen gesellen voer desen getrouwet offt belofftnisze ge

dan, sall geholden sin de delicten voer Godt in desen begangen neffens

die straffe so by Hoger Avericheit (Drost van Salland) daeruit mochte

volgen, up sick to laeden", met refutatie van kosten.

Merrye Dercksen verzocht het gerecht Thonnis Hermsen van Raelte op

te dragen borg te stellen voor het voldoen van de rechtspleging en van

het gewijsde, omdat hij in het gerecht niet was gegoed en hij vervol

gens kosten zou moeten maken; kosten die uit de actie injurie zouden

voortvloeien, die zij naar aanleiding van het door hem aanhangig ge

maakte proces van plan was binnen twee weken of binnen een maand

tegen hem in te stellen.

Thonnis Hermsen van Raelte achtte zich hiertoe niet gehouden, temeer

omdat zij tot het instellen van een dergelijke actie tegen hem niet zou

overgaan; in het tegengestelde behoefde hij de daaruit voortvloeiende

139. kosten niet te voldoen. Immers hij had zich niet beledigend tegen

over haar uitgelaten, maar Merrye Dercksen had hem beledigd.

Het gerecht, gelet op de overgelegde akte van ondertrouwen de mon

delinge dictaten, waarin eiser zich een bedrag van 100 daalder, dat
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hem zou zijn beloofd, voorbehield, gaf Merrye Dercksen behalve een

copie van het protocol van de rechtszitting 14 dagen de tijd voor het

overleggen van het antwoord en droeg Thonnis Hermsen van Raelte op

borg te stellen voor het voldoen van de rechtspleging en van het ge

wijsde, omdat hij in het gerecht niet was gegoed.

Schuldvordering. Henriek Langenberch deed in vervolg op de toezeg

ging, gedaan ten overstaan van de schout, zijn verwin op Lambert

inden Toelboem.

Datum 27 november 1615. Schout Gerhart Dyckertz. Keurnoten Vin

cent Irszoen en G. Hermelinck.

Geschil (folio 145). Johan Nyenhuis, gevolmachtigde van het Kapittel

140. van de collegiale kerk St. Plechelmus te Oldenzaal, diende van

repliek en overlegde de informatie in het proces tegen Johan Huirninck

en Henriek Loescheer, interveniënten ten behoeve van Andreas Rincke

leer. De laatstgenoemde verzocht het gerecht om een copie ervan en

om zes weken de tijd, welk verzoek het gerecht inwilligde.

Schuldvordering. Arent Oedinck diende een vordering tegen Hende

riek inden Boesberch in tot het voldoen van een bedrag van ongeveer 9

gulden dat hij hem wegens "verlopen impoest" was verschuldigd. En

verzocht het gerecht hem op te roepen en ingeval van niet verschijnen

te contumacieren, met protest van kosten. Het gerecht willigde, nu

Henderick inden Boesberch aan de oproep op de rechtszitting te ver

schijnen geen gehoor gaf, het verzoek van Arent Oedinck in en ver

leende de contumacie tegen hem. En in het verlengde hiervan vergunde

het gerecht Arent Oedinck voor het panden van de goederen, toebeho

rende Henderick inden Boesberch, een pander.

Schuldvordering. Arent Oedinck diende een vordering tegen Egbeert

Krumhoff in tot het voldoen van een bedrag van 12 goudgulden dat hij

hem wegens geleend geld was verschuldigd; een en ander stond los

van de overige bedragen die Arent Oedinck nog van hem tegoed had.

Het gerecht gaf Egbeert Krumhoeff op zijn verzoek 14 dagen de tijd om

het bedrag te voldoen.

Schuldvordering. Lambert inden Toelboem diende een vordering te

gen Johan ten Nyenhuis in tot het voldoen van een bedrag van 5 gul

den en 7 stuiver dat hij hem wegens ''verteerde koesten" was ver

schuldigd. Het gerecht gaf Johan ten Nyenhuis 8 dagen de tijd om het

bedrag te voldoen.
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Schuldvordering. Lambert Tholneer diende een vordering tegen Hen

rick Boesberch in tot het voldoen van een bedrag van 6 gulden dat hij

hem wegens ''verteerde koesten" was verschuldigd. Het gerecht gaf

Henrick Boesberch 8 dagen de tijd om het bedrag te voldoen.

141. Schuldvordering. Derck Baden van Ryssen diende een vordering

tegen Egbert Kruimhoeff in tot het leveren van 10 schepel gerst die hij

zes weken geleden van hem in Rijssen had gekocht en hem had be

taald, met protest van kosten. Op de ontkenning van Egbert Kruimhoeff

nam Derck Baden van Ryssen het op zich om binnen twee weken het

tegendeel aan te tonen, dat hij wel degelijk de 10 schepel gerst had ge

kocht en voldaan.

Schuldvordering (folio 137). Andreas Kuiper deed zijn verwin op

Johan ten Nyenhuis en in aansluiting hierop vergunde het gerecht hem

voor het panden van de goederen, toebehorende Johan ten Nyenhuis,

een pander.

Uitstel (folio 130). Het gerecht hield de rechtszaak tussen enerzijds

Henrick Langenberch en Geertt Monnickhaven, anderzijds Wolter

Muiller op verzoek van Geertt Monnickhaven cum suis en met instem

ming van de tegenpartij 14 dagen aan.

Uitstel (folio 137). Het gerecht hield de rechtszaak tussen enerzijds

Henrick Schuilte int Hoeff toe Stockum en Albert Kuiper, anderzijds

Johan Eskens 14 dagen aan.

Datum 15 december 1615. Plaatsvervangend rechter Gerhart de Grui

ter. Keurnoten Vincent Irszoen en Arent Janszen.

Akte van transport. Berent Janszen, zoon/erfgenaam van Hans ten

142. Bavell, leverde tezamen met Altyen Seebrandtz, zijn vrouw, in

vervolg op de overeenkomst tot boedelscheiding het hem en Tryne

Janss, zijn zuster, competerende gedeelte van de goederen/rechten,

toegevallen in nalatenschap van de grootouders Berent Jacopsen

Dickertz en Truide Dickertz, zijn vrouw, aan Gerhart Dyckertz, zijn

oom, schout te Holten, en gaf hem kwitantie voor het voldoen van het

143. verschuldigde bedrag.

Opgemerkt wordt dat a. ten behoeve van de ene erfgenaam de overige

erfgenamen in de overeenkomst tot boedelscheiding werden uitge

kocht, waarna de levering van de betreffende goederen/rechten plaats

had, b. Berent Janszen behalve voor zich eveneens als borg/gevol

machtigde van Tryne Janss, zijn zuster, handelde, c. de betreffende
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volmacht op 1 december 1615 voor de Raad van de stad Kampen was

gepasseerd en dat d. de nalatenschap het huis, erf, het bebouwde en

onbebouwde land, het erve en goed, de uitstaande bedragen en alle

overige goederen omvatte.

Akte van volmacht. Tryne Jans, bijgestaan door P. Joesten, haar mom

ber, verleende Berent Janss, haar broer, de bevoegdheid om in haar

144. naam voor het gerecht te Holten:

- het haar competerende gedeelte van een bedrag van 150 goudgulden

incluis de verschenen rentetermijnen van Gerhart Dyckertz, haar oom,

schout te Holten, te eisen, te innen, te vorderen en te ontvangen, welk

bedrag hij Berent Janss en haar op grond van de overeenkomst tot boe

delscheiding ''vermoge hett bescheit darvan zynde" was verschuldigd;

- Gerhart Dyckertz kwijting of kwitantie te geven voor het voldoen van

het onderhavige bedrag;

- datgene te doen wat in het belang van de volmachtgeefster nodig en

noodzakelijk zou zijn en zij, zelf tegenwoordig zijnde, zou kunnen,

moeten, mogen en behoren te doen.

Tryne Jans beloofde om hetgeen Berent Janss als gevolmachtigde in de

ze zaak zou doen, ontvangen en kwiteren van waarde te houden en na

te volgen.

De akte van volmacht was op 1 december 1615 voor Burgemeesters,

Schepenen en Raad van de stad Kampen gepasseerd en met het secreet

zegel van de stad Kampen bezegeld en door P. Joesten, secretaris, naast

de in groene was gedrukte zegel ondertekend.

Opgemerkt wordt dat a. het hier ging om het voldoen van het gedeelte

van de nalatenschap dat Tryne Jans en Berent Janss van de grootouders

Jacopsen Dickertz en Truide Dickertz, zijn vrouw, in nalatenschap was

toegevallen en zij voornemens waren Gerhart Dyckertz in eigendom

over te dragen en dat b. Gerhart Dyckertz, oom en schout te Holten, in

het handschrift ook wordt aangeduid met de naam Gerrit Berentz.

Datum 18 december 1615. Rechter Gerhart Dyckertz. Keurnoten Vin

cent Irsoen en Johan Peterszen.

Akte van volmacht. Derck teer Becke verleende Henrick de Han, pro

curator van de stad Oldenzaal, de bevoegdheid om hem in rechte te

vertegenwoordigen "'tgennige so hie tegens Johan Rotgerinck to

Lochem (7) ennichsins uytstande, offt te doen mach hebben"; alles met

macht van substitutie en indemnisatie alsook van de overige rechtens
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verplichte en gebruikelijke clausules.

145. Datum 8 januari 1616. Schout Gerhart Dyckertz. Keurnoten G.

Hermelinck en Vincent Irszoenn.

Geschil (folio 102). Johan Huirninck, markerechter/gevolmachtigde

van de gezamenlijke Erfgenamen en Goedsheren van het kerspel Hol

ten, overlegde "replica in materie van exceptie tegens und wedder een

eherweerdich capittell van Oldenzall". Johan ten Nyenhuis, gevol

machtigde van het Kapittel van de collegiale kerk St. Plechelmus te

Oldenzaal, verzocht het gerecht om een copie ervan en om een maand

de tijd, welk verzoek het gerecht inwilligde.

Datum 20 februari 1616. Schout Gerhart Dickertz. Keurnoten Vincent

Irszoen en G. Hermelinck.

Akte van borgtocht. Evert ten Groeten Wormiger en Merrycken, zijn

146. vrouw, verbonden zich jegens Henrica Lhemgraven, weduwe van

Limbergen, als borg voor Berent Janszen Knape, zijn zwager, tot zeker

heid voor voldoen van een bedrag van 100 gulden met de rente hier

over (binnen twee jaar) als hun eigen schuld en submitteerden Henrica

Lhemgraven, weduwe van Limbergen, hun persoon en goederen om

ingeval van misbetalen van de hoofdsom en de rente hierop regres te

kunnen nemen. Berent Janszen Knape beloofde Evert ten Groeten Wor

miger en zijn vrouw Merrycken onder submissie van zijn persoon en

goederen van alles te releveren en schadeloos te houden.

Opgemerkt wordt dat op grond van het beginsel van parate executie,

opgenomen in de akte van borgtocht, Evert ten Groeten Wormiger en

Merrycken, zijn vrouw, ingeval van misbetalen direct tot uitwinning

van de persoon en/of goederen van Berent Janszen Knape mochten

overgaan, zonder tot het volgen van de hiervoor gebruikelijke proce

dure te zijn gehouden.

Datum 21 februari 1616. Rechter Gerhart Dyckertz. Keurnoten Johan

Elszkamp en Vincent Irszoen.

Beslaglegging. Willem Oeynck, onderschout te Bathmen, gaf namens

147. Adrian Huilszinck de volgende bedragen bij het gerecht in bewa

ring: 5 dubbele filippie ad 5 gulden en 18 stuiver, 2 hongaarse dukaten

ad 4 gulden en 1 stuiver, 60 engelse shillingen ad 10 'lZ stuiver, aan

paaiement 21 gulden en 3 stuiver en nog 10 engelse shillingen. Dezelf-
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de dag nog liet Willem Oeynck hierop namens zijn opdrachtgever be

slag leggen. Gerhart Dyckertz gaf hem hiervoor kwijting "quitunge

gegeven postea datt geIt gearrestiertt".

Datum 4 maart 1616. Rechter Gerhart Dyckertz. Keurnoten Vincent

Irszoen en Roloeff Buis.

Schuldvordering (folio 147). Johan, knecht/gevolmachtigde van Ger

rytt Smytt, diende een vordering tegen Jan Nyenhuis de oude, Jan Ny

enhuis de jonge, Egbert Kruimhoeff en Arent Luittenberch in tot het

voldoen van hetgeen zij ieder afzonderlijk Gerrytt Smytt waren ver

schuldigd. Het gerecht gaf Jan Nyenhuis de oude en Jan Nyenhuis

"besz anstanden sondach" de tijd en gaf Arent Luittenberch 14 dagen

uitstel om het bedrag te voldoen. Egbertt Kruimhoeff ontkende Gerrytt

Smytt iets te zijn verschuldigd "nitt schuildich thoe syn".

Datum 18 maart 1616. Rechter Gerhart Dyckertz. Keurnoten G. Her

melinck en Vincent Irszoen.

Schuldvordering (folio 147). Johan, knecht van Gerrit Albers Smytt,

deed zijn verwin op Egbert Kruimhoeff en Arent Luittenberch en in

aansluiting hierop vergunde het gerecht hem voor het panden van de

goederen, toebehorende Egbert Kruimhoeff en Arent Luittenberch, een

pander.

148. Schuldvordering. Hendrick Joerdens verzocht het gerecht om

een copie van de vordering die Johan Voerthuis tegen hem had inge

diend, en om uitstel. Het gerecht stemde hiermee in en verlengde het

gevraagde uitstel van 14 dagen met een week in de verwachting dat de

partijen minnelijk een schikking zouden treffen.

Verzoek. Andreas Michaelis, gevolmachtigde van Jacob Kotting, ver

zocht het gerecht Adrian Huilszinck, schout, op te dragen zijn loquator

op de designatie en specificatie van de kosten, die hij, Andreas Mi

chaelis, 14 dagen geleden had overgelegd, in te brengen. Het gerecht

had Adrian Huilszinck bij sententie in de kosten verwezen en hem ge

last om zaterdag j.l. van verweer te dienen. Hiertoe was hij toen niet

overgegaan. Ook nu bleef Adrian Huilszinck in gebreke en verscheen

niet op de rechtszitting, wat Andreas Michaelis er toe bracht het ge

recht dan maar te verzoeken ambtshalve tot de designatie en moderatie

van de kosten over te gaan, met protest van kosten. Het gerecht nam

hierop geen beslissing, maar hield mede met het oog op het schrijven
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van Weerner Hoeffslach de rechtszaak voorlopig de tijd van 8 dagen

aan.

Beslaglegging. Op 9 april 1616 legde Berent Lammertinck beslag op de

goederen van Wolter Staeckentreeff.

Beslaglegging. Op 9 april 1616 legde juffer van Brenen beslag op het

gewas dat Jan Nienhuis de oude op het goed Nienhuis had gezaaid.

149. Datum 22 april 1616. Rechter Gerhart Dickertz. Keurnoten Vin

cent Irszoen en Arent Oedinck.

Akte van transport (folio 184). Herman Beckman en zijn vrouw Anna

leverden in vervolg op de overeenkomst tot koop/verkoop een huis met

de huisstede en een gaarde aan Johan Peterszoen en zijn familieleden

150. en gaven hem kwitantie voor het voldoen van de verschuldigde

koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. het recht van wederkoop in de overeenkomst

tot koop/verkoop was uitgesloten, b. het hier ging om vrije goederen,

c. het huis, huisstede en de gaarde bezwaard waren met het recht van

tienden, op grond waarvan jaarlijks twee paar hoenders aan Henrick

Bentinck toe Werckeren, drost van Salland, diende te worden betaald,

d. de goederen voor het overige onbezwaard waren en dat e. het huis,

huisstede en de gaarde in het kerspel Holten lagen, naast het huis van

Frerick Eversz.

Akte van transport (folio 184). Jan Peterszoen leverde vervolgens voor

zich en voor zijn vrouw de betreffende goederen aan Hannes, de zoon

van Bivanck, en Jenneken, zijn vrouw.

Beslaglegging (folio 154). Op 29 april 1616 liet Claes Conninck door

Vincent Irszoen, onderschout, voor de eerste maal beslag leggen op de

penningen die Gerhart Dickertz, schout, onder zich had en Gerrytt

Wygmontz competeerde.

151. Datum 10 mei 1616. Schout Gerhart Dickertz. Keurnoten Wolter

Muiller en Gerh. Hermelinck.

Akte van transport. Wolter ten Stackinreff en Merrycken, zijn vrouw,

leverden in vervolg op de overeenkomst tot koop/verkoop een huis met

de huisstede aan Geert van Goeer en zijn familieleden en gaven hem

152. kwitantie voor het voldoen van de verschuldigde koopsom.
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Opgemerkt wordt dat a. de goederen Wolter ten Stackinreff en Merry

cken, zijn vrouw, in eigendom toebehoorden en dat b. het huis en de

huisstede, gelegen in het dorp en kerspel Holten, vrij van het recht van

tienden waren en ook verder geheel onbezwaard.

153. Datum 10 mei 1616. Plaatsvervangend rechter Vincet Irson.

Keurnoten Henrick Muller en Lucas Bruggen.

Akte van cessie. Geert ten Monnickhaven en Henrick Langenbergh ce

deerden als man/voogd van Trine en Fenne Klaphouwers, erfgenamen

van Jenneken Klaphouwers, in vervolg op de overeenkomst tot koop/

verkoop een tweetal schuldbekentenissen aan Gerhart Dickers, schout

te Holten, en gaven hem kwitantie voor het voldoen van de verschul

digde koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. de schuldbekentenissen onder rechter Grueter,

berustten en "op Hans Hollander des huises Saesfelt kentenisse slaen

de", b. de overleden Geert Klaphouwer de schuldbekentenissen aan

Jenneken Klaphouwers, zijn moeder, had nagelaten, waarna deze op

Trine en Fenne Klaphouwers, haar erfgenamen, waren vererfd en dat

c. Jacob Dobbenberg in plaats van Geert Hermelinck "om in geen ver

dacht te kommen" de akte van cessie had verleden en geprotocolleerd

"heb ick onderschreven, bi avont ure hir gekommen synde, ter replise

ren van beiden parthien dit voerst. ten protocolle gebracht".

Datum 10 mei 1616 post meridiem. Rechter Gerhart Dickertz. Keurno

ten Vincent Irszoen en Henrick Muiller.

Schuldvordering. Omdat Henrich van Langenberch tot nu toe de vor

dering die Henderick Tweenhaer en Fastertt Meyers op hem lieten gel

den niet voldeed, liet Henderick Tweenhaer hem arresteren. Henrich

van Langenberch beloofde over 14 dagen opnieuw op de rechtszitting

te zullen verschijnen en van de inhoud van de vordering kennis te ne

men. Hiervoor stelde Henderick Muiller zich borg. Op zijn beurt be

loofde Henrick van Langenberch de laatstgenoemde onder submissie

van zijn persoon en goederen ingeval van niet verschijnen van alles te

154. releveren. Nog dezelfde dag kwamen de procespartijen een nade

re regeling overeen waarbij Henrick van Langenberch beloofde "Gerh.

Hermelinck sine pretenszen te willen voldoen, warmet alsoe die

parthyen alsz arrestant und Langenberch gescheyden syn. Unde die

fidemssor Henrick Muiller wort gerelaxiertt und die gearrestierde
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darmett wegen des gedainen arrestes woertt gequiteertt".

Beslaglegging. Op 13 mei 1616 legde Claesz Conninck voor de twee

de maal beslag op de penningen die Gerrit Wichmontz van Gerh. Di

ckertz, schout, te goed had.

Datum 16 november 1616. Rechter Gerh. Dickerts. Keurnoten Wolter

Muller en Vincent Irson.

Schuldvordering. Henrick van Langenberch gaf als gevolmachtigde

van Jenneken Claphouwers, zijn schoonmoeder, ingevolge een vol

macht die onder het zegel van de stad Lochum was verleend, Gerh.

Dickerts een tweetal rekeningen in betaling; rekeningen, die Hans

Hollender nog aan Jenneken Claphouwers als erfgename van Gort

Claphouwer diende te voldoen voor de diensten die de laatstgenoemde

op de molen te Saasveld en te Enter ten behoeve van hem had verricht.
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155. Datum 9 juli 1616. Schout Gerhart Dyckertz. Keurnoten Jacob

van Lytt en Hermen van Belaes, burgemeesters van de stad Deventer.

Akte van transport. Engelbeert van Dotinchym, burgemeester/wacht

meester van de stad Deventer, leverde voor zich en voor zijn moeder

Joanna Meertens, weduwe van Dotichem, in vervolg op de overeen

komst tot koop/verkoop een tweetal akkers bouwland aan Johan Jans

zen of Hengevelt en Metteken, zijn vrouw, en gaf hen kwitantie voor

156. het voldoen van de verschuldigde koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. het recht van wederkoop in de overeenkomst

tot koop/verkoop was uitgesloten, b. Engelbeert van Dotinchyn zich

voor zijn vrouwen zijn beide zusters en zwagers borg stelde, c. de

percelen grond in de Holter Enck lagen waar de ene akker aan Voesses

Schoett en het land van Scholeer, burgemeester, grensde, terwijl de

andere akker aan de Straetwech grensde en tussen het land van Zeiger

teer Bruggen en het land van Kloesteer van der Hennep lag en dat d.

Kleyne Geerlich tot voor kort de percelen grond in gebruik had gehad.

Akte van transport. Engelbeert van Dotinchem leverde in dezelfde

kwaliteit een gaarde, gelegen nabij de gaarde van Lamberten en in

gebruik bij de koper, aan Geerlich Janszen en Thonniszken, zijn vrouw,

en gaf hen kwitantie voor het voldoen van de verschuldigde koopsom.

157. Beslaglegging (folio 157). Op 7 september 1616 legde Jaspar

Dapper voor de eerste maal beslag op het garfzaad dat Francisco Das

dit jaar van het erve de Haer zou competeren.

Beslaglegging (folio 157). Op 7 september 1616 legde de meier na

mens Agneta van Walbeken, nu vrouw Ruerincks, voor de eerste maal

beslag op het garfzaad (granen) dat Francisco Das, luitenant, dit jaar

van de Haer zou competeren.

Datum 9 september 1616. Rechter Gerhard Dickertz. Keurnoten Hen

rick van Marckell, burgemeester, en Vincent Irson.

Akte van schuldbekentenis. Jan ten Nienhuis de oude, wonende op de

Langestrate, en Henrick, zijn vrouw, beloofden Henrick Roloffsen in

mei 1617 een bedrag van 25 carolus gulden te voldoen (een bedrag dat

zij hem, nu hij als borg Vrouw van Limbergen had voldaan, waren

verschuldigd) en stelden hem ter verzekering hiervan een tweetal koei

en ten onderpand. Ingeval van misbetalen zou Henrick Roloffsen

"beide koene vervallen sin ende macht hebben bueten ennige ge-
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richtsprocedure anthotasten, recht offte se met allen rechten uthgesle

ten waen".

Opgemerkt wordt dat op grond van het beginsel van parate executie,

opgenomen in de akte van schuldbekentenis, Henrick Roloffsen direct

tot de gerechtelijke verkoop van de goederen mocht overgaan, zonder

tot het volgen van de hiervoor gebruikelijke procedure te zijn gehou

den.

Besla$legging (folio 158). Op 21 september 1616 legde Jaspar Dapper

voor de tweede maal beslag op het garfzaad dat Francisco Das dit jaar

van het goed de Har zou competeren, van welke beslaglegging Vincent

de meier in kennis stelde.

Beslaglegging (folio 158). Op 21 september 1616 legde Agneta van

Walbeeck, nu vrouw Roerincks, voor de tweede maal beslag op het

garfzaad dat Francisco Das dit jaar van de Haer zou competeren.

158. Beslaglegging (folio 157). Op 5 oktober 1616 legden en Jaspar

Dapper en vrouw Rorincks voor de derde maal beslag op het garfzaad

dat Francisco Das dit jaar van de Haer zou competeren.

Beslaglegging. Op 7 oktober 1616 legde Reiner Bell voor de eerste maal

beslag op het garfzaad dat Francisco Das dit jaar van de Haer zou

competeren.

Akte van volmacht. Op verzoek van Gerrit Dickerts, schout te Holten,

verleende Henrick Bentinck to Werckeren, drost van Salland, Jacob

Losecate, schout te Hellendoorn, de bevoegdheid om in de rechtszaak,

waarin hij, Gerrit Dickerts, procespartij was "in syn eigen saecke, dae

rinn hy geen richter kan syn" de getuigen "alss hem sollen worden ge

nomineert" te dagvaarden, ondervragen en hun verklaringen in forma

te extenderen. Gedaan te Werckeren op 29 september 1616.

Opgemerkt wordt dat de akte van volmacht door Henrick Bentinck to

Werckeren, drost van Salland, was ondertekend.

Beslaglegging (folio 159). Op 17 oktober 1616 legde Casparinna van

Rasfelt, genoemd Hurnincx, voor de eerste maal beslag op het garfzaad

dat Doys, schout, van de Helle competeerde.

Beslaglegging. Op 18 oktober 1616 legde Derck Kolck, burger van de

stad Deventer, voor de eerste maal beslag op de drie stuks vee, die de
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overleden smid van Twello hadden toebehoord, en nu bij Andreas Rin

ckeler waren "mett Andreas Rinckeler sin stalle ende in de weyde".

159. Beslaglegging (folio 159). Op 31 oktober 1616 legde Casparina

van Rasfelt voor de tweede maal beslag op het garfzaad dat Doys,

schout, van de Helle competeerde.

Beslaglegging. Op 4 november 1616 legde Derck Kolck voor de tweede

maal beslag op de drie eerder genoemde stuks vee.

Beslaglegging (folio 160). Op 14 november 1616 legde Casparinna van

Rasfelt voor de derde maal beslag op het garfzaad dat Doys, schout,

van de Helle competeerde.

Beslaglegging. Op 18 november 1616 legde Derck Kolck voor de derde

maal beslag op de drie eerder genoemde stuks vee, die bij Andreas

Rinckeler waren "mett Rinckeler to stalle gaende, mytz versockende

recht".

Datum 29 november 1616. Schout Gerhard Dickertz. Keurnoten A.L.

Hellendorn, licentiaat, en Herman Toll, luitenant Hovelsinck.

Akte van transport. Engelbert van Doetinchem, burgemeester/wacht

meester van de stad Deventer, leverde voor zich en voor zijn moeder

Joanna Martens, weduwe van Doetenchem, in vervolg op de overeen

komst tot koop/verkoop een kamp bouwland, genoemd de Geer, gele

gen in het dorp Holten, aan Herman int Hoff en Johan Voerthuis alsook

aan hun vrouwen en gaf hen kwitantie voor het voldoen van de ver

160. schuldigde koopsom.

Opgemerkt wordt dat het recht van wederkoop in de overeenkomst tot

koop/verkoop was uitgesloten en Engelbert van Doetinchem zich voor

zijn vrouwen voor zijn zusters en zwagers borg stelde.

Datum 20 januari 1617. Rechter Gerhard Dickertz. Keurnoten Vincent

Irson en Lucas Berentsen.

Beslaglegging (folio 158). Lucas Janszen van Lente liet als gevolmach

tigde van Doys, schout te Dalfsen, of Gertruet Oevders in vervolg op de

beslagleggingen die juffer Casparina van Rasfelt, genoemd Hurninck,

op het gedeelte van het garfzaad had gedaan dit beslag weer opheffen.

En stelde Casparina van RasfeIt "har anpart van die Helle" ten onder

pand voor de vorderingen, die zij zich jegens Doys, schout te Dalfsen,

of Gertruet Oevders aanmatigde.
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161. Geschil/Opmerking. De ten uitvoerlegging van de sententie, ge

wezen door de Raad van de stad Zwolle, d.d. 6 december 1616, inzake

het voldoen van de kosten die er voor het levensonderhoud van de

overleden Wilhelma van Dotinchem waren gemaakt, bracht Rodolff

Sloett ertoe Jan Muilert tzue Voerst in rechte aan te spreken. Hiertoe

liet hij beslag op de pacht, toebehorende Jan Muilert tzue Voerst, leg

gen en liet hij de goederen, toebehorende Albert Joerlinck, meier van

Jan Muilert tzue Voerst, panden (folio 161, folio 161 en folio 162/

163).

Dr. Plechelm Keylwaertt, gevolmachtigde van Jan Muilert tzue Voerst,

hief het beslag weer op en verzette zich door middel van pandwering

tegen het pandbeslag (folio 161/162).

Rodolff Sloett zette de pandingsprocedure met het doen van de opbie

ding voort (folio 162/163). Mr. Marten Janszen, gevolmachtigde van

Rodolff Sloett, verzocht Jan Muilert tzue Voerst het bewijs van de

pandwering over te leggen en de redenen van de pandwering aan te

geven. De laatstgenoemde was eerst bereid medewerking hieraan te

verlenen, nadat Rodolff Sloett borg had gesteld, welk verzoek de laatst

genoemde inwilligde (folio 163/165 en folio 165).

De onderhavige rechtszaak eindigde met het uitspreken van de contu

macie tegen Rodolff Sloett, omdat noch mr. Marten Janszen noch de

laatstgenoemde op de rechtszitting verscheen, en met het voortzetten

van de contumacie procedure (folio 165/166 en folio 166).

Geschil (folio 161). Op 7 januari 1617 liet Rodolff Sloett onder Albert

Joerlick, meier van Jan Muilert tzue Voerst, beslag op de pacht leggen.

Geschil (folio 161/162). Op 17 februari 1617 liet Rodolff Sloett de

goederen van Albert Joerlinck panden ''voer bynnen jaersche pacht".

Datum 19 februari 1617. Rechter Gerh. Dickertz. Keurnoten Vincent

Irszoen en Jacop Egbertz.

Geschil (folio 162/163). Dr. Plechelm Keylwaertt hief als gevolmach

162. tigde van Jan Muilert tzue Voerst het beslag dat Roloff Sloett on

der Albert Juerlinck op de pacht had gelegd weer op en verzette zich

door middel van pandwering tegen het pandbeslag dat Rodolff Sloet op

de goederen van Albert Juerlinck had gelegd.

Opgemerkt wordt dat dr. Plechelm Keylwaertt op grond van een vol

macht, verleend op 23 januari 1617 onder het zegel van de stad Zwol

le, handelde.
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Datum 21 februari 1617. Rechter Gerhart Dyckertz. Keurnoten Vin

cent Irszoen en Jan Altinck.

Geschil (163/165). Rodolff Sloett voerde tot nadere toelichting van het

pandbeslag, gelegd op de goederen van Albert Juerlinck, aan dat dit

strekte tot de ten uitvoerlegging van de sententie, gewezen door de

163. Raad van de stad Zwolle, d.d. 6 december 1616, waarbij hem de

vordering ter grootte van 20 mud rogge op Jan Muilert thoe Voerst

was toegewezen. In het verlengde hiervan verzocht Rodolff Sloett het

gerecht de opbieding van de goederen, toebehorende Albert Juerlinck,

te doen, verzette zich tegen de interventie die Jan Muilert dan wel dr.

Plechelm Keylwaertt als gevolmachtigde ten behoeve van Albert Juer-

( linck deed en verzocht het gerecht om een copie ''van dat inbrengen

dess volmachtigers Muilertz thoe Voerst, wie oick van desen salvis".

Op verzoek van de procespartijen stelde het gerecht de dienende dag

vast op 17 maart 1617.

Opgemerkt wordt dat de vordering van Rodolff Sloett betrekking had

op het voldoen van de kosten van het levensonderhoud van de overle

den Wilhelma van Dotinchem, kosten die Jan Muilert thoe Voerst hem

diende te vergoeden.

Datum 17 maart 1617. Rechter Gerard Dyckertz. Keurnoten Vincent

Irszoen en Henrick Telckhuisz.

Geschil (165). Mr. Marten Janszen, gevolmachtigde van Rodolff Sloett,

verzocht Jan Muilert tzue Voerst het bewijs van de pandwering over te

164. leggen alsook de redenen van pandwering aan te geven, kosten

rechtens. Op zijn beurt was Jan Muilert tzue Voerst hiertoe pas bereid

nadat Rodolff Sloet borg had gesteld voor het voldoen van de pleits

onkosten en voor het gewijsde, temeer omdat Rodolff Sloett in het

rechtsgebied Holten niet was gegoed en als eiser tot het stellen van een

dergelijke borgtocht was gehouden, kosten rechtens. Mr. Marten Jans

zen kon zich hierin vinden, waarna de procespartijen dit punt ter be

slissing van het gerecht stelden. "Hett gerichte nimpt ahn op koesten

van parthyen sick hirop to delibereeren in den titt van 14 dagen mett

165. onpartysche rechtzgeleerden. Desemna hefft mr. Marten

(Janszen) in eodem juditio angenhamen" borg te stellen voor het vol

doen van de pleits onkosten en het gewijsde. "Und den rechtzdach van

parthyen sall denen op dinckxstach alsz moergen aver 14 dagen".

Opgemerkt wordt dat mr. Marten Janszen op grond van een volmacht,
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verleend op 29 augustus 1610 onder het zegel van de stad Zwolle,

handelde.

Datum 28 maart 1617. Rechter Gerart Dickertz. Keurnoten Everhart

Roeuse, burgemeester, en Jacop die Dender.

Geschil (folio 165/166). Mr. Marten Janszen kwam zijn belofte na en

ten behoeve van Rodolff Sloett verbond Engeibertt van Dotinchem zich

als borg tot zekerheid voor het voldoen van de pleits onkosten en van

het gewijsde in het proces tegen Jan Muileert tzue Voerst.

Datum 1 april 1617. Rechter Gerart Dyckertz. Keurnoten Vincent Irs

zoen en G. Hermelinck.

Geschil (folio 166). Jan Muilert tzue Voerst, drost, wachtte op de com

paritie en het handelen van Rodolff Sloett of mr. Marten Janszen, ge

166. volmachtigde, en verzocht het gerecht hem ingeval van niet ver

schijnen te contumacieren, met protest van kosten. Het gerecht willig

de, nu Rodolff Sloett of mr. Marten Janszen, gevolmachtigde, "toett 1,

2, 3 end ten 4 malI ... angeescht zynde unde deselve nicht ... ist er

schennen", het verzoek van Jan Muilert tzue Voerst in en verleende de

contumacie tegen hem salva purgatie. Hiermee, met het voorbehoud

dat het gerecht voor de purgatie maakte, kon Jan Muilert tzue Voerst

zich evenwel niet verenigen.

Datum 15 april 1617. Rechter Gerhardt Dickertz. Keurnoten Vincent

Irson en Lambert ten BroilI.

Geschil (folio 161). Omdat noch Rodolff Sloett noch mr. Marten Jans

zen, gevolmachtigde, compareerde, zette het gerecht op verzoek van

Jan Muilert tzu Voerst, drost, de contumacie procedure voort.

167. Datum 6 mei 1617. Rechter Gerart Dickertz. Keurnoten Gerh.

Hermelinck en Vincent Irszoen.

Akte van testament. Wolter Muiller en Gertken ten Brinckhuis, zijn

vrouw, beschikten voor het gerecht bij uiterste wil over hun goederen,

op grond waarvan:

- Henrick, hun zoon, en Jenneken, zijn vrouw, met betrekking tot hun

168. na te laten goederen, zoals het huis en het erf, de naaste en ge

rechte erfgenamen werden, omdat zij de ouders vrijwillig een bedrag

van 70 daalder, 30 stuivers per stuk, de stuiver ad 15 plakken per stuk,

87



Schoutambt Holten. Inv. no. 1. Folio's 168-170.
--------------------------------------------------------------------------------------

ter delging van hun schulden hadden geleend en verstrekt, met dien

verstande dat Henrick, zijn vrouwen hun kinderen de ouders naar

beste vermogen in hun noodzakelijke levensonderhoud dienden te

voorzien en hen te verzorgen;

- Henrick en Jenneken, zijn vrouw, na het overlijden van de ouders het

huis, erf en de resterende goederen "tott discretie van guide, verstan

dige luide" dienden te laten taxeren en tezamen met de broers en de

overige erfgenamen te verdelen, daarbij betrokkenen naar behoren het

hen competerende erfdeel uit te keren en ter hand te stellen, met dien

verstande dat Henrick en Jenneken, zijn vrouw, vooraf uit de getaxeer

de goederen het eerder genoemde bedrag van 70 daalder zouden ont

vangen;

- Henrick en Jenneken, zijn vrouw, "nha affstervent van vader unde

moder voeraff sall fry hebben unde beholden die t'samende imen soe

op den sterffdach mochten bevonden woerden, mitz dannoich datt

vader unde moder dat halve profit darvan jarlicx sollen hebben te pro

169. fiteren, so lange alsz sie beyde leven";

-Jenneken vooraf uit de na te laten goederen het eerder genoemde be

drag van 70 daalder zou ontvangen en het haar competerende kinds

deel, ingeval Henrick voor zijn ouders zou komen te overlijden, zij

opnieuw in het huwelijk zou treden en "sick alssdan mett die olderen

nicht konde verdagen (we man des nit en verhapet)". In het tegenge

stelde geval zouden Jenneken en haar kinderen de principale erfge

namen met betrekking tot de nagelaten goederen zijn en blijven en ook

voor het overige de positie van Henrick, haar man, innemen.

Opgemerkt wordt dat a. Wolter Muiller en Gertken ten Brinckhuis, zijn

vrouw, de sterfelijkheid van de mens in overweging namen, b. Henrick

altijd bij "sine olderen is verbleven, denselvigen alle moglicke guitdaet

(had) bewesen, in haren hogen older versorget" en c. dat de uiterste

wilsbeschikking ertoe strekte grieven en onenigheden voor de toekomst

tussen de erfgenamen uit te sluiten.

170. Datum 16 september 1616. Rechter Gerart Dickertz. Keurnoten

Henrick Joestes en Vincent Irszoen.

Akte van moetsoen. Gertken, weduwe van Altinck, en de kinderen, met

name Jan Altinck en Altyen Altinck, laatstgenoemde bijgestaan door

Gerrit op den Hoeff, man/momber, gingen voor het gerecht een over

eenkomst tot moetsoen aan, op grond waarvan:
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-Jan Altinck de helft van het bedrag van 50 daalder, 30 stuivers per

stuk, dat "die sonne Johan Altinck" de overleden Tonnis en Gescken

had verstrekt "solde verrichtet hebben", na het overlijden van Gertken,

zijn moeder, aan Altyen, zijn zuster, diende uit te keren, waarmee zij

als zodanig zou zijn afgekocht. "Averst die moder Gertken sall alsoda

ne vifftich daller die titt haers levens tott haeren besten nuit unde profi

te mogen gebruicken";

- de kinderen de kledingstukken en kleinoden uit de nalatenschap van

171. de in Amsterdam overleden Gescken onderling zouden mogen

verdelen, terwijl Gertken het gerede geld, dat Gescken had nagelaten,

en het geld dat in Amsterdam was gedurende haar verdere leven "ten

besten proufite" zou mogen gebruiken en in geval van ziekte voor haar

levensonderhoud "mogen vertheeren etc", zonder inmenging van haar

kinderen. Daarnaast zou Gertken het bed met de peluwen het bed

zonder peluw "soe saii. Tonnis solde gehat hebben unde by zalige Ge

scken nagelaten" verkrijgen en eveneens "gelickfalss tott haeren levent

gebruicken";

-de kinderen na het overlijden van Gertken, hun moeder, het resteren

de gedeelte van het geld en de bedden onderling zouden mogen verde

len, waarbij "een ieder sine quota darvan hebben toe verwachten".

Opgemerkt wordt dat in het handschrift nog eens uitdrukkelijk wordt

vermeld dat "Altyen ... van gene widere erffenisze (zou) hebben offt

konnen pretendieren als oick nit mheerder als die helffte deer vifftich

daller".

172. Datum 23 mei 1617. Rechter Gerhard Dickertz. Keurnoten Vin

cent Irson en Johan Eskens.

Akte van transport. Johan op Assinck, meier op Assinck in Colmescha

te, deed als gevolmachtigde van Truiken Hesseis, weduwe van Scharff,

ter uitvoering van haar testament, afstand van de goederen die zij in

het kerspel en het gerechtsambt Holten had liggen, en droeg deze in

eigendom over aan degenen die in het testament als haar rechtsverkrij

gers waren aangewezen.

Opgemerkt wordt dat a. Truiken Hesseis, weduwe van Scharff, in het

testament over de door haar na te laten goederen beschikte, b. het tes

tament op 22 mei 1617 door Jacob Janszen, ziekenbroeder, in aanwe

zigheid van twee getuigen was opgesteld en aan de Schepenen en Raad

van de stad Deventer overhandigd, c. Truiken Hesseis aan de pestilentie
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leed en dat d. de volmacht, op grond waarvan Johan op Assinck han

delde, onder het zegel van de stad Deventer was verleend.

Datum 24 mei 1617. Rechter Gerhard Dickertz. Keurnoten Vincent

Irson en Frerick Everts.

Akte van bekrachtiging. Jan op Assinck verzocht als gevolmachtigde

van Gertruid Hesseis, weduwe van Henrick Scharff, het gerecht om

173. haar testament, dat Jacob Janszen, ziekenbroeder, in tegenwoor

digheid van twee getuigen (gemachtigd hiertoe door de Schepenen en

de Raad van de stad Deventer) had opgesteld, op die onderdelen te

bekrachtigen, die betrekking hadden op de goederen, gelegen in het

schoutambt Holten.

Het gerecht bekrachtigde het testament voor zover het Landrecht van

Overijssel en de Nieuwe Reformatie de bekrachtiging ervan voor

schreef.

Opgemerkt wordt dat Jan op Assinck handelde op grond van een vol

macht die op 22 mei 1617 voor de Burgemeesters, Schepenen en Raad

van de stad Deventer was gepasseerd.

Datum 2 juni 1617. Rechter Gerhart Dickertz. Keurnoten Gerh. Her

melinck en Vincent Irszoen.

Akte van transport. Johan Reyninck leverde in vervolg op de overeen

komst tot boedelscheiding het hem competerende gedeelte van erf en

versterf, toegevallen in nalatenschap van de ouders A1tinck, aan Jan

Altinck en Henderickszen, zijn vrouw, en gaf hen kwitantie voor het

174. voldoen van het verschuldigde bedrag.

Opgemerkt wordt dat a. ten behoeve van de ene erfgenaam de overige

erfgenamen in de overeenkomst tot boedelscheiding werden uitge

kocht, waarna de levering van de betreffende goederen/rechten plaats

had en dat b. dat alle akten die in de nabije of verre toekomst nog met

betrekking tot deze transactie zouden worden gevonden al naar gelang

hun aard geacht zouden worden gecasseerd of geannuleerd te zijn dan

wel ongeldig of betaald en voldaan, zodat in dit verband niemand zich

nog langer iets zou kunnen aanmatigen.

175. Verklaring. Op verzoek van Jan A1tinck bevestigde Jan Reyninck

het gerucht dat de overleden Hermen Alltinck van zijn ouders een be

drag van 100 goudgulden, 28 stuivers per stuk, uit het goed Altinck

had ontvangen. Echter, zo ging hij verder, had hij nooit gehoord dat
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Hermen Altinck en/of zijn erfgenamen in dat verband rechtens waren

aangesproken.

Datum 24 juni 1617. Plaatsvervangend rechter Vincent Irszoen. Keur

noten Hermen int Hoeff en Gerhart Hermelinck.

176. Akte van transport. Gerhart Dyckertz, schout, en Elizabetta, zijn

vrouw, leverden in vervolg op de overeenkomst tot koop/verkoop een

stuk bouwland of kampje bouwland, genoemd de Vischerye, met de

bijbehorende dreef en de gebruiksrechten op de gemene gronden van

de marke Holten aan Tonnys Janszen en Merrye Henderickssen, zijn

vrouw, en gaven hen kwitantie voor het voldoen van de verschuldigde

koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. het recht van wederkoop in de overeenkomst

tot koop/verkoop was uitgesloten en dat b. de Vischerye tussen de

gaarde van Koester en de kamp grond van Claes Kreemer lag.
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177. Datum 11 juni 1617. Plaatsvervangend rechter Seyger teer Bruig

gen, schout te Ommen. Keurnoten Johan Hengevelt en Vincent Irszoen.

Akte van transport. Dederick Berentzen, burger van Oldenzaal, lever

de voor zich en als gevolmachtigde van Juditt Welvelt, weduwe van

Jacob Berentzen, zijn moeder, in vervolg op de overeenkomst tot boe

delscheiding het hem en Juditt Welvelt competerende gedeelte van de

goederen/rechten, toegevallen in nalatenschap van Jacob Berentzen,

zijn vader, aan Gerhart Dickertz en Elisabetta, zijn vrouw, (oom en

tante) en gaf hen kwitantie voor het voldoen van het verschuldigde

178. bedrag.

Opgemerkt wordt dat a. ten behoeve van de ene erfgenaam de overige

erfgenamen in de overeenkomst tot boedelscheiding werden uitge

kocht, waarna de levering van de betreffende goederen/rechten plaats

had, b. de akte van volmacht, op grond waarvan Deçierick Berentzen

handelde, op 5 juni 1617 voor de Raad van de stad Oldenzaal was

gepasseerd en bezegeld en door het gerecht van waarde was verklaard

en dat c. de nalatenschap het huis, erf, het bebouwde en onbebouwde

land, gelegen in het kerspel Holten, nabij het Kerkhof, in gebruik bij

Gerart Dickertz en Elisabetta, zijn vrouw, omvatte alsook enkele in

179. Holten gelegen landerijen, die Juditt Welvelt van Jacob Berentzen

reeds waren toegevallen en/of Juditt Welvelt alsnog op enigerlei wijze

zouden toevallen.

Akte van volmacht. Judith van Welveltt, weduwe van Jacob Berendts,

gewezen schout te Raalte, verleende, bijgestaan door Martin Hoeffts,

haar man/momber, rentmeester van het convent St. Agnetis te Olden

zaal, Derick Berndtss, haar zoon, de bevoegdheid om in haar naam:

- voor het gerecht te Holten dan wel elders, waar dit behoorde plaats te

vinden, te verschijnen;

- aan Gerridts Dickertz, haar broer, schout te Holten, en zijn vrouw het

haar competerende gedeelte van de nalatenschap, toegevallen van Ja

180. cob Berendts, haar man, te leveren;

- de akte van transport hiervan te laten passeren en voorts datgene te

doen en te laten wat in dergelijke gevallen behoorde plaats te vinden en

de noodzaak mee zou brengen "aller gestalt als sie comparantinne met

haeren vorss. manne unde mombaer" zelf tegenwoordig zijnde, zou

doen en laten, kunnen of mogen.

Judith van Welvelt beloofde om hetgeen Derick Berndtss, haar zoon,

als gevolmachtigde in deze zaak zou doen van waarde te houden en na
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te volgen.

De akte van volmacht was op 5 juni 1617 voor Arnoldt van Hemert en

Lambert Groenhaer, burgemeesters van de stad Oldenzaal, gepasseerd

en met het secreet zegel van de stad Oldenzaal bezegeld en door Nic.

Linden, secretaris, naast de in groene was gedrukte zegel, ondertekend.

Opgemerkt wordt dat a. Gerridts Dickertz in het handschrift ook wordt

aangeduid met de naam Gerridts Berendts en dat b. de nalatenschap

omvatte het huis, erf en de percelen grond, gelegen in het dorp Holten,

nabij het Kerkhof, alsook alle andere landerijen, gelegen in het dorp,

die Judith van Welvelt van Jacob Berendts waren toegevallen en/of

haar alsnog op enigerlei wijze zouden toevallen.

181. Datum 30 juni 1617. Rechter Gerhart Dyckertz. Keurnoten Vin

cent Irszoen en Cornelys van Eyckell.

Akte van volmacht. Johan Mertens, burger van de stad Rijssen, verleen

de Gerh. Hermelinck, gerechtsschrijver van het ambt Kedingen, de

bevoegdheid om hem actief of passief, in vriendschap of in rechte, on

geacht het gerecht, te vertegenwoordigen, met name in de zaken "soe

hie constituent ennichsins tegens die erffgn. van zalige mr. Goertt

Klaphouweer ungedecideert ende uuitstande mach hebben; voertz in

alle syne andere uuitstande sacken" als de verkoop van huizen. En om

in die zaken te doen wat in het belang van de opdrachtgever nodig zou

zijn en hij of zijn vrouw, zelf tegenwoordig zijnde, zou doen, kunnen

of mogen; met macht van substitutie en indemnisatie alsook van de

overige rechtens verplichte en gebruikelijke clausules.

182. Datum 28 maart 1615. Rechter Gerhart Dickertz. Keurnoten En

gelbertt van Doettinchem en Henrick Kyver, burgemeesters van de stad

Deventer.

Akte van transport. Peeter Scholier, burgemeester en kameraar van de

stad Deventer, leverde voor zich en voor Vreede Kyvers, zijn vrouw, in

vervolg op de overeenkomst tot koop/verkoop een stuk weiland, ge

noemd Leppinck of Schuitten Vredebroick, aan Gerhart Bruins, kano

niek van de stad Deventer en gaf hem kwitantie voor het voldoen van

183. de verschuldigde koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. Peeter Scholier zich borg stelde voor zijn

vrouwen dat b. het stuk weiland, dat vrij en onbezwaard was, in het

kerspel Holten lag, waar het aan de Beek en aan de slag grond van
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Dottinchem of Merten grensde.

184. Datum 15 september 1617. Rechter Gerartt Dyckertz. Keurnoten

Gerh. Hermelinck en Vincent Irszoen.

Akte van transport (folio 149/150) Hannes, de zoon van Bevanck, en

Jenneken, zijn vrouw, leverden in vervolg op de overeenkomst tot

koop/verkoop een huis met de huisstede, erf en een gaarde, gelegen in

Holten, aan Henrick Egbertz en Berentken Luickens, zijn vrouw, en

gaven hun kwitantie voor het voldoen van de verschuldigde koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. het recht van wederkoop in de overeenkomst

tot koop/verkoop was uitgesloten, b. het hier ging om vrije goederen,

c. het huis met de huisstede, erf en de gaarde bezwaard waren met het

recht van tienden, op grond waarvan jaarlijks twee paar hoenders aan

Henrick Bentinck toe Werckeren, drost van Salland, diende te worden

betaald, d. de goederen voor het overige onbezwaard waren en dat e.

het huis met de huisstede, erf en de gaarde in het kerspel Holten lagen,

naast het huis van Freerick Everss.

185. Datum 28 oktober 1617. Rechter Gerh. Dickertz. Keurnoten Vin

cent Irson en Harman Alberts int Hoff.

Akte van hypotheek (folio 188). Francisco de Rostdast en Engele van

Westervelt, zijn vrouw, verklaarden een bedrag van 500 daalder, 30

stuivers per stuk, van Lambert Jansoen en Aelken, zijn vrouw, ter leen

te hebben ontvangen, beloofden hen jaarlijks met ingang van 11 no

vember 1618 6% rente hierover tot de aflossing toe te voldoen en stel

den Lambert Jansoen en Aelken, zijn vrouw, het erve en goed, genoemd

de Haer, met de annexen, gelegen in Holten, ten onderpand om ingeval

van misbetalen van de hoofdsom en de rente hierop regres te kunnen

nemen.

Opgemerkt wordt dat a. het erve en goed, genoemd de Haer, een "egen

thobehorich goed" was, b. de rente uit de garven of het gewas, afkom

stig van het erve en goed, diende te worden voldaan, c. de hoofdsom

telkens met een bedrag ter grootte van 100 daalder mocht worden af

186. gelost en dat d. de opzegging van de hypotheekovereenkomst met

inachtneming van een termijn van een jaar diende plaats te hebben.

Datum 7 november 1617. Rechter Gerhart Dickertz. Keurnoten Gerh.

Hermelinck en Vincent Irszoen.
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Akte van schuldbekentenis. Egbert Krumhoeff bekende Henrick Joes

ten een bedrag te zijn verschuldigd, beloofde hem dit zondag a.s. over

8 dagen met de kosten te voldoen en stelde Henrick Joesten ter verze

kering hiervan zijn goederen ten onderpand om ingeval van misbetalen

hierop regres te kunnen nemen.

Opgemerkt wordt dat het handschrift de grootte van het betreffende

bedrag niet vermeldt.

Schuldvordering. Godtschalck Poest diende een vordering tegen Johan

ten Nyenhuis, wonende op de Langestraete, in tot het voldoen van een

187. bedrag van 24 daalder en de rente, vervallen over een periode

van drie jaar, alsook tot het leveren van vijf schepel winterrogge, met

protest van kosten. Johan ten Nyenhuis bekende hem het een en ander

te zijn verschuldigd en beloofde Godtschalck Poest binnen 14 dagen de

rente te voldoen en de winterrogge te leveren. Over het bedrag liet hij

zich niet uit. Hierop liet Godtschalck Poest door middel van de onder

schout Johan ten Nyenhuis het bedrag van 24 daalder opzeggen.

Opgemerkt wordt dat de vordering betreffende het voldoen van het

bedrag van 24 daalder gebaseerd was op een schuldbekentenis, die

Godtschalck Poest op de rechtszitting overlegde.

Panding. Henrick Joesten verzocht het gerecht de goederen van Arent

Odinck, die zich ten huize van Vincent Irszoen borg had gesteld, tot het

bedrag, genoemd in de overeenkomst tot koop/verkoop, te panden als

ook tot het bedrag van de proceskosten en de overige kosten, welk ver

zoek het gerecht inwilligde.

188. Datum 9 mei 1618. Rechter Gerh. Dickertz. Keurnoten Peter Bo

cholt en Vincent Irson.

Akte van hypotheek (folio 185/186). Francisco Rosdast en Engelken

van Westervelt, zijn vrouw, leenden op dezelfde voorwaarden als die

opgenomen waren in de voorafgaande akte van hypotheek, d.d. 28

oktober 1617, nogmaals een bedrag van Lambert Jansen en zijn vrouw,

t.w. een bedrag van 100 daalder.

Opgemerkt wordt dat a. de rente uit de garven of het gewas, afkomstig

van het erve en goed, genoemd de Hare, diende te worden voldaan en

dat b. Francisco Rosdast en Engelken van Westervelt, zijn vrouw, het

onderhavige bedrag hadden gebruikt "tot Jan Raeven end Raven desel

ve ontfangen darmet sich monteert".
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Datum 22 oktober 1618. Rechter Gerartt Dickertz. Keurnoten Gerrit

Albertz Smytt en Gerh. Hermelinck.

Akte van schuldbekentenis. Johan Tesselinck, wonende op de Lange

189. straet, bekende Godtschalck Poest en Fenneken, zijn vrouw, een

bedrag van 24 daalder, 30 stuivers per stuk, de stuiver ad 15 plakken,

te zijn verschuldigd, beloofde hen op 22 oktober 1619 dit bedrag te

betalen en de rente hierover te voldoen en stelde Godtschalck Poest en

Fenneken, zijn vrouw, ter verzekering hiervan zijn tegenwoordige en

toekomstige goederen ten onderpand om ingeval van misbetalen van

de hoofdsom en de rente hierop regres te kunnen nemen.

Opgemerkt wordt dat a. Johan Tesselinck zich borg stelde voor Hen

rick, zijn vrouw, b. de rente ''van sestin penningen eene ende also nha

advenantt" bedroeg en dat c. op grond van het beginsel van parate

executie, opgenomen in de akte van schuldbekentenis, Godtschalck

Poest en Fenneken, zijn vrouw, direct tot de gerechtelijke verkoop van

de goederen mochten overgegaan, zonder tot het volgen van de hier

voor gebruikelijke procedure te zijn gehouden.

190. Datum 5 november 1618. Rechter Gerartt Dyckertz. Keurnoten

Gerh. Hermelinck en Vincent Irszoen.

Schuldvordering (folio 190). Luibbecken, weduwe van Luicken te

Koeltvoertt, diende een vordering tegen Egbertt Kruimhoeff in tot het

voldoen van een bedrag van 3 daalder en tot het leveren van een voe

der turf, met protest van kosten; betrokkene was haar het een en ander

al drie jaar verschuldigd. En verzocht het gerecht hem op te roepen en

ingeval van niet verschijnen te contumacieren. Het gerecht willigde, nu

Egbertt Kruimhoeff aan de oproep op de rechtszitting te verschijnen

geen gehoor gaf, het verzoek van Luibbecken, weduwe van Luicken te

Koeltvoertt, in en verleende de contumacie tegen hem. En in het ver

lengde hiervan vergunde het gerecht Luibbecken, weduwe van Luicken

te Koeltvoertt, voor het panden van de goederen, toebehorende Egbertt

Kruimhoeff, een pander.

Datum 12 november 1618. Rechter Gerh. Dickertz. Keurnoten Henrick

Losscher en Francisco Dast.

Schuldvordering (folio 190). De zoon van Koltfort verzocht het gerecht

vervolgens de opbieding te doen en hem aan de goederen van erum

hoff te eigenen.
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Datum 14 april 1619. Rechter Dickertz. Keurnoten Vincent Irson en

Lamb. ten Broyll.

Schuldvordering (folio 191). Ondanks de dagvaarding die Berent ten

Stackentreff had laten uitgaan waarin hij de voldoening van een be

drag van 27 daalder van hem vorderde, compareerde Johan Nienhuis

niet. Het gerecht ging hierop niet nader in, maar hield in de verwach

ting dat partijen een schikking zouden treffen de rechtszaak 14 dagen

aan.

191. Datum 28 april 1619. Rechter Dickertz. Keurnoten Vincent Irson

en Lamb. ten Broyll.

Schuldvordering (folio 191). Berent Stackentreeff deed zijn verwin op

Jan Nienhuis de oude en in het verlengde hiervan vergunde het gerecht

hem voor het panden van de goederen, toebehorende Jan Nienhuis de

oude, een pander.

Datum 2 juni 1619. Rechter Gerh. Dickertz. Keurnoten Henrick Tel

chuis en Jan Eskens.

Schuldvordering (folio 190). Berent ten Stackentreff verzocht het ge

recht de opbieding te doen en hem aan de goederen, toebehorende Jan

Nienhuis de oude, te eigenen.

Datum 14 juni 1619. Schout Gerhardt Dyckertz. Keurnoten Wilhelm

Lipper en Michiell Dercksen.

Renteverschrijving. Zeiger ter Bruggen liet voor zich en als man/

momber en als gevolmachtigde van Anna van HovelI, zijn vrouw, ten

behoeve van Goessen Kremer uit een tweetal erven, t.w. het erve

Broickinck en het erve Aelpoll, met ingang van 14 juni 1620, een jaar

lijkse rente verschrijven.

Opgemerkt wordt dat de volmacht op grond waarvan Zeiger ter Brug

gen handelde, op 12 juni 1619 voor de Schepenen van de stad Ommen

was gepasseerd.

Akte van royement. Blijkens een aantekening, d.d. 12 december 1626,

hadden de mombers van de kinderen van de overleden Zeiger ter

Bruggen de rente "blickende by het orriginaellluit Gosen Cremers ei

gen handt" voldaan.

Datum 21 juni 1619. Rechter Gerhartt Dyckertz. Keurnoten Tonnis
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Buis en Johan Altinck.

Akte van transport (folio 228/229). Gerhartt Giginck leverde voor zich

192. en voor zijn vrouw, voor wie hij zich borg stelde, in vervolg op de

overeenkomst tot koop/verkoop een vierde gedeelte van het erve en

goed de Haer met de toebehoren, gelegen in het gerechtsambt Holten,

aan Francisco de Rosdase en Engele van Westerfelt, zijn vrouw, en gaf

hen kwitantie voor het voldoen van de verschuldigde koopsom.

193. Datum 23 juni 1619. Rechter Gerhard Dickertz. Keurnoten Jan

Fockinck de oude en Arent Oedinck. Rechtszitting gehouden in Deven

ter.

Akte van volmacht. Henrick Losscher, markerechter van het kerspel

Holten, verleende Cornelis van Eyckell namens de Erfgenamen van

Holten de bevoegdheid om in zijn naam en die van de Erfgenamen te

getuigen voor het onderhavige gerecht in het proces dat tegen Dede

rich van Dorth, heer te Dorth, wegens het drijven van vee in de Hol

terbroek "wegen indrivents des Holter Broecks" aanhangig was ge

maakt.

Opgemerkt wordt dat a. Henrick Losscher zich borg stelde voor de

Erfgenamen van Holten en dat b. hij Cornelis van Eyckell beloofde van

alles te zullen releveren.

Datum 29 juni 1619. Rechter Gerh. Dickertz. KeurnotenJohanJurlinck

en Herman int Hoff.

Akte van transport. Gerh. van Hoevell tot Nienhuis leverde in vervolg

op de overeenkomst tot koop/verkoop een "kaeterstede met ein huis

daer op staende daer tho uthdrifft" aan Zweer Harmsen van Goer en

Mechtelt, zijn vrouw, en gaf hen kwitantie voor het voldoen van de

194. verschuldigde koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. het recht van wederkoop in de overeenkomst

tot koop/verkoop was uitgesloten, b. Gerh. van Hoevell tot Nienhuis

zich borg stelde voor Swena Swaffkens, weduwe van Hoevel, zijn moe

der, alsook voor zijn broers en zusters, c. met ingang van St. Martinus

1619 Zweer Harmzen van Goer en Mechtelt, zijn vrouw, "deselve ka

terstede tot haren behoeff ... mogen verhuren ende gebruecken" en dat

d. de katerstede in het dorp Holten lag, met name aan de Strate, nabij

het huis van Oelbeken, en verder grensde aan de gaarde van Derck

Hoffman, het land van Zweer Harmsen van Goer, de huisstede van de
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overleden Merie Coster en aan de steeg van Oelbeken.

Datum 22 januari 1620. Rechter Gerh. Dickertz. Keurnoten Henrick

Vincents en Arent Luttenberch.

Akte van borgtocht. Roloff Wolters verbond zich jegens Ten Elshave als

195. borg voor Gerreit Roloffsen, zijn oom, tot zekerheid voor het als

zijn eigen schuld voldoen van een bedrag van 56 gulden; een bedrag

dat Gerreit Roloffsen hem was verschuldigd en Ten Elshave dan wel

zijn gevolmachtigde op vastenavond 1620 diende te voldoen. Gerreit

Roloffsen bewilligde er in dat Roloff Wolters in het geval hij als borg

het bedrag van 56 gulden voldeed, het hem vrij zou staan van zijn

schapen "bueten ennige gerichts kosten antotasten twintich de besten

schapen".

Opgemerkt wordt dat a. op grond van het beginsel van parate executie,

opgenomen in de akte van schuldbekentenis, Roloff Wolters ingeval

van misbetalen direct tot de gerechtelijke verkoop van de goederen

mocht overgegaan, zonder tot het volgen van de hiervoor gebruikelijke

procedure te zijn gehouden en dat b. het handschrift met betrekking tot

Ten Elshave spreekt over "den olden knapen ten Elshave".

Datum 9 maart 1620. Rechter Gerhard Dickertz. Getuigen Valentin

Schomaker en Willem Albert op de Landwer.

Akte van schuldbekentenis/Opmerking. Op 9 maart 1620 werd er

een akte van schuldbekentenis verleden en gepasseerd van het bedrag

dat Johan Huirninck weduwe Caesars was verschuldigd (folio 195).

Tegelijkertijd beloofde hij haar in mei het betreffende bedrag te zullen

voldoen. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat Johan Huirninck

zijn belofte niet gestand deed, omdat weduwe Caesars beslag op de

granen legde die Johan Huirninck van het erve en goed de Landtweer

te goed had (folio 204/205 en folio 217/218).

Op 19 april 1621 verzocht zij, weduwe Caesars, het gerecht de akte

van schuldbekentenis administratief te vernieuwen alsook de opbieding

te doen en haar aan de granen te eigenen "luit eeres hebbenden rech

tes, verwin op die granen" (folio 204/205).

Het handschrift vermeldt niet de beslissing die het gerecht op het ver

zoek heeft genomen (folio 204/205). Ook gaat het niet nader in op het

feit dat er meerdere malen beslag gelegd is op de granen die Johan

Huirninck van het erve en goed de Landtweer competeerde, t.w. in
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1621 en 1622 "soe anno 1621 ende (16)22 passiert wegen des arres

tes" (folio 2171218).

Op 24 maart 1623 stelde Willem Derckszen, wonende te Wyhe, zich

ten behoeve van Johan Huirninck borg, waarop het gerecht het beslag,

gelegd op de granen, ophief (folio 2151216).

Op 25 november 1623 verzocht weduwe Caesar het gerecht opnieuw

haar aan de onderhavige granen te eigenen dan wel "opbadonge ende

aneigonck an die pacht op die Landtweer", welk verzoek het gerecht

inwilligde (folio 217/218).

Akte van schuldbekentenis (folio 2041205). Johan Hurninck beloofde

weduwe Caesars onder submissie van zijn persoon en goederen het

geen zij van hem "luet hares boekes" te goed had, in mei 1620 te zul

len voldoen.

Datum 13 maart 1620. Rechter Gerhartt Dyckertz. Keurnoten Gerh.

Hermelinck en Henrick Vincentz.

Geschil/Opmerking. De Erfgenamen van Markelo hadden meerdere

malen het hooi/weiland, genoemd de Droesten van Raesfeltz Nye

Slach, gelegen in Markelo, ingeworpen, een gedrag waardoor een on

gestoord bezit ervan niet mogelijk was. Deze handelwijze bracht de

erfgenamen van Margareta Mertenszen er toe, hen was het hooi/

weiland in nalatenschap toegevallen, een rechtszaak voor het gerecht

te Holten tegen Gerrit Meylinck, van wie Margareta Mertenszen het

perceel grond had gekocht en geleverd gekregen, aanhangig te maken.

Gerrit Meylinck was namelijk als verkoper gehouden een ongestoord

bezit ervan, waarvan nu geen sprake was, te waarborgen. Wilhelmus

Lipper diende dan ook namens de erfgenamen een vordering hiertoe

tegen hem in, waarin hij van Gerrit Meylinck o.m. het verschaffen van

het ongestoorde bezit van het hooi/weiland en het voldoen van een

vergoeding van de geleden schade vorderde (folio 195/197). Op zijn

verzoek verleende het gerecht Gerrit Meylinck tot twee maal toe uitstel

(folio 197 en folio 198/199).

Het handschrift is niet duidelijk over de verdere afloop van de onder

havige rechtszaak. Het is niet uitgesloten dat de procespartijen, t.w. de

erfgenamen van Margareta Mertenszen en Gerrit Meylinck, minnelijk

in een schikking zijn getreden. Op verschillende plaatsen wordt er in

het handschrift hiertoe aanleiding gegeven, met name wordt er ge

sproken van "een vrontlick verdrach" (folio 198 en folio 199).
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In het verlengde hiervan sprak Gerrit Meylinck Wylmcken int Hoeff en

Herman Alberszen int Hoeff, weduwe resp. toekomstig erfgenaam van

Vastert int Hoeff, aan. Van de laatstgenoemde had hij het hooi/weiland

in 1608 gekocht en geleverd gekregen. En concludeerde eveneens tot

het verschaffen van het ongestoorde bezit van het hooi/weiland en het

voldoen van een vergoeding van de geleden schade (folio 199/201).

De navolgende erfgenamen hadden voor de Schepenen van de stad De

venter Wilhelmus Lipper de bevoegdheid tot vertegenwoordiging ver

leend: Engeibertt van Dottinchem, burgemeester van de stad Deventer,

en Golda van Wynbergen, zijn vrouw; Gerartt de Vreese en Catharina

van Dottinchem, zijn vrouw; Asswery de Roede en Judit van Dottin

chem, zijn vrouw; Gerrit Merteszen en Seyno van Breenen, zijn vrouw,

alsook Johan van Wynbergen en Herman van Wynbergen, zijn broer

(folio 195/197).

Opmerkelijk hier in het handschrift is een nadere verwijzing naar het

Landrecht van Overijssel, het Romeins recht en het gewoonterecht

alsook een refereren aan de aard en het karakter van de overeenkomst

tot koop/verkoop (folio 199/201).

Geschil (folio 197). Wilhelmus Lipper overlegde als gevolmachtigde

196. van de erfgenamen van Margareta Mertenszen de conclusie van

eis met een tweetal akten van transport, waarin hij van Gerrit Mey

linck, verkoper van het hooi/weiland, vorderde:

- het vrijwaren van zijn opdrachtgevers tegen de handelwijze die de

Erfgenamen van het kerspel Markelo zich met betrekking tot het wei/

hooiland, genoemd de Droesten Rasfeltz Nye Slach, gelegen in Marke

lo, aanmatigden:

- het waarborgen van het ongestoorde bezit van het betreffende hooi/

weiland;

- het vergoeden van de geleden schade, begroot op een bedrag van 50

daalder dan wel bij in gebreke blijven het restitueren van de voor het

hooi/weiland betaalde koopsom ter grootte van 100 daalder en, naast

197. het bedrag van de schadevergoeding, het voldoen van de proces

kosten.

En verzocht het gerecht Gerrit Meylinck hierin te verwijzen "tegens so

daenen avergegevenen eysz geordonneert werde".

Het gerecht verstrekte Gerrit Meylinck op zijn verzoek een copie van

de overgelegde gedingstukken en gaf hem 14 dagen de tijd om zich

hierover te beraden.
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Opgemerkt wordt dat de volmacht op grond waarvan Wilhelmus Lip

per handelde, op 22 januari 1620 voor de Schepenen van de stad De

venter was verleend door: Engeibertt van Dottinchem, burgemeester

van de stad Deventer, voor zich en als man en momber voor Golda van

Wynbergen, zijn vrouw; Gerartt de Vreese voor zich en als man en

momber van Catharina van Dottinchem, zijn vrouw; Asswery de Roede

voor zich en als man en momber van Judit van Dottinchem, zijn

vrouw; Gerrit Merteszen voor zich en als man en momber van Seyno

van Breenen, zijn vrouw, alsook door Johan van Wynbergen voor zich

en als borg voor Herman van Wynbergen, zijn broer.

Datum 27 maart 1620. Rechter Gerartt Dickertz. Keurnoten Gerh.

Hermelinck en Henrick Vincentz Irszoen.

Geschil (folio 198/201). Het gerecht hield met instemming van Wil

helmus Lipper de rechtszaak tussen Gerrit Meylinck enerzijds en an

derzijds Engeibertt van Dottinchem, burgemeester van de stad Deven

ter, cum suis 14 dagen aan.
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198. Datum 10 april 1620. Schout Gerartt Dyckertz. Keurnoten Gerh.

Hermelinck en Luicken Berentzen.

Geschil (folio 199/201). Gerrit Meylinck verzocht het gerecht hem in

het proces tegen de erfgenamen van Margareta Mertenszen nogmaals

een maand uitstel te verlenen. Wilhelmus Lipper, gevolmachtigde, kon

zich in dit verzoek om uitstel niet vinden, omdat hij reeds een maand

de tijd had genoten om met de erfgenamen van Margareta Mertenszen

tot een minnelijke schikking te geraken en hij desondanks op dit punt

in gebreke was gebleven. Tenzij het gerecht hem op straffe van contu

macie peremptoir zou stellen en hem vervolgens in de dagkosten en in

de pleits onkosten zou verwijzen.

199. Het gerecht willigde het verzoek van Gerrit Meylinck om een uit

stel van een maand in, overwegende dat betrokkene ziek was geweest

en zich om die reden niet bij Egbertt van Dottinchem cum suis had

kunnen vervoegen en verwees Gerrit Meylinck in de kosten van deze

dag.

Geschil (folio 195/197). Gerrit Meylinck, die Wylmcken int Hoeff en

Hermen Alberszen int Hoeff in rechte aansprak, bracht het navolgende

naar voren.

- Op 2 november 1603 had Vaestert int Hoeff het hooi/weiland, ge

noemd de Droest Rasfeltz Nye Slach, gelegen in Markelo, van de over

leden Goeszen van Rasfeit ten Ruitenberge gekocht en geleverd gekre

gen. Vervolgens had hij, Gerrit Meylinck, in 1608 het perceel grond

van Vastert int Hoeff in eigendom verworven, waarna hij het hooi!

weiland op 20 maart 1613 op zijn beurt aan Margareta Mertenszen

200. had verkocht en geleverd.

- De Erfgenamen van het kerspel Markelo hadden het perceel grond

verschillende malen ingeworpen "weszhalven hetsolve van desen an

legger noch desselven koper vorss. rustlicken nit mach gebruickt wor

den".

- Het Landrecht van Overijssel zowel als het Romeins Recht bepaalden

in dit verband dat de koper in de koop op generlei wijze mocht wor

den bedrogen, terwijl de verkoper ingevolge het gewoonterecht en

gelet op de aard en het karakter van de overeenkomst tot koop/

verkoop gehouden was de koper te vrijwaren voor de gevolgen van

evictie en hem het ongestoorde bezit van de betreffende zaak te waar

borgen.

Op grond hiervan concludeerde Gerrit Meylinck, nu hij als zodanig
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door de erfgenamen van Margareta Mertenszen werd aangesproken,

tot de gehoudenheid van Wylmcken int Hoeff en Hermen Alberszen int

Hoeff, weduwe resp. toekomstige erfgenaam van Vastert int Hoeff:

- hem tegen de handelwijze die de Erfgenamen van het kerspel Mar

kelo zich met betrekking tot het wei/hooiland, genoemd de Droest

Rasfeltz Nye Slach, gelegen in Markelo, aanmatigden, t.w. het voort

durend inwerpen ervan, te vrijwaren;

- hem het ongestoorde bezit van het betreffende hooi/weiland te waar

borgen;

- hem de geleden schade, begroot op een bedrag van 50 daalder, te

vergoeden dan wel bij in gebreke blijven het restitueren van de voor

het hooi/weiland betaalde koopsom ter grootte van 100 daalder en,

201. naast het bedrag van de schadevergoeding, het voldoen van de

proceskosten.

En verzocht het gerecht Wylmcken int Hoeff en Hermen Alberszen int

Hoeff hierin, in de onderhavige conclusies, te verwijzen.

Het gerecht verstrekte Hermen Albertzen int Hoeff op zijn verzoek, ge

daan mede als borg voor Wilmcken int Hoeff, "sine tegenwoerdige

krancke moye", een copie van de protocollatie van de rechtszitting en

gaf hem een maand de tijd om zich te beraden.

Datum 22 mei 1620. Rechter Gerhard Dickertz. Keurnoten Sweer

Hermsen van Goer en Claes van Goer.

Verklaring. De familieleden van de overleden Gert Lavelinck "end der

selver huisfrow zalige Merie", wonende gedurende hun leven op La

velinck, verklaarden een compromis te hebben gesloten "geaccordert

sinnen tot genuegen ... end tot allen tiden befrediget sin end bliven".

Datum 11 december 1620. Rechter Gerh. Dickertz. Keurnoten Henrick

Vincents en Henrick Twenhaer.

Schuldvordering. Jan Peters van Risen, pachter van de herenmiddelen

202. gedurende de zomer maanden van 1615, diende een vordering

tegen Egbert Crumhoff in tot het voldoen van een bedrag van 31 stui

ver; reeds 14 dagen geleden had hij hem dit in Rijssen behoren te vol

doen. Egbert Crumhoff bood Jan Peters aan hem het betreffende bedrag

te zullen betalen. Hierover bestond echter geen duidelijkheid. Uitein

delijk was Jan Peters bereid de vordering weer in· te trekken, zodra

Egbert Crumhoff onder ede zou verklaren hem niets meer te zijn ver-
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schuldigd, "mits den sin actie voerbeholden end op ander bewis bi

contentament".

Datum 6 februari 1621. Rechter Gerartt Dyckertz. Keurnoten Henrick

Vincentz en Roloeff Henderickzen.

Schuldvordering. Op 27 november 1615 had Arent Oedinck een vor

203. dering tegen Egbertt Kruimhoeff ingediend tot het voldoen van

een bedrag van 12 goudgulden salvo calculo en op 15 december 1615

hadden de procespartijen in dit verband minnelijk een regeling getrof

fen "wegen eener vercoefften roder koe". Desondanks behield Arent

Oedinck een vordering op Egbertt Kruimhoeff, die hij ondanks het her

haalde verzoeken niet voldeed. In aansluiting hierop had Arent Oe

dinck de goederen van Egbertt Kruimhoeff laten panden, waartegen de

laatstgenoemde zich met pandkering had verzet. Arent Oedinck ver

zocht het gerecht onder overlegging van de betreffende overeenkomst,

d.d. 15 december 1615, hem op te roepen om de redenen van de

pandkering aan te geven, met protest van kosten. Egbertt Kruimhoeff

204. compareerde maar in plaats de gevraagde redenen van pandke

ring aan te voeren (ter ondersteuning ervan) bood hij Arent Oedinck

aan zijn goederen tot het bedrag van de vordering te halen. Het gerecht

kon zich hierin vinden, deed de pandsterking en vergunde Arent Oe

dinck voor het panden van de goederen, toebehorende Egbertt Kruim

hoeff, een pander.

Schuldvordering. Henderick Jordens verbond zich jegens Gerreit AI

bertz Smitt om hem "amkumpstigen sondage" hetgeen hij hem was

verschuldigd, te voldoen.

Datum 19 april 1621. Rechter Gerh. Dickertz. Getuigen Joan Santvoort

en Harmen Wolters van Rysen. Rechtszitting gehouden te Deventer.

Akte van schuldbekentenis (folio 215/216). Weduwe Sesers verzocht

het gerecht de akte van schuldbekentenis, die op 9 maart 1620 was

205. verleden en gepasseerd, administratief te vernieuwen alsook de

opbieding te doen en haar aan de granen te eigenen, waarop blijkens

een aantekening van de onderschout ten laste van Johan Huirninck be

slag was gelegd.

Datum 26 april 1621. Schout Gerhartt Dyckertz. Keurnoten Henrick

Twenhaer en Lambertt ten Broyll.
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Akte van hypotheek/antichresis. Henrick Roloeffsen verklaarde voor

zich en voor Greetcken, zijn vrouw, vriendschappelijk een bedrag van

100 daalder, 30 stuivers per stuk, van Henrick Vincentz en Anna, zijn

vrouw, ter leen te hebben ontvangen, gaf hen in plaats van een bedrag

206. aan rente een stuk groen/hooiland, deel uitmakend van het

Vhreebroick, gelegen in het gerechtsambt Holten, met name in Holter

Broick, voor een periode van zes jaar in gebruik om er de vruchten van

te trekken en stelden Henrick Vincentz en Anna, zijn vrouw, tot meer

dere zekerheid het stuk groen/hooiland ten onderpand om ingeval van

207. misbetalen van de hoofdsom hierop regres te kunnen nemen.

Opgemerkt wordt dat a. Henrick Roloeffsen zich borg stelde voor zijn

vrouw Greetcken, b. in het geval hij eerder zou komen te overlijden,

Henrick Vincentz en Anna, zijn vrouw, het gebruik van het stuk

groen/hooiland tot de expiratie van de periode van zes jaar zouden

mogen voortzetten "sonderen 'tselvige die vorss. jaeren onbespeertt van

iemande gebruken", c. Henrick Roloeffsen beloofde om hem naast de

rente in natura jaarlijks 2 gulden te betalen en hem twee dagen bij het

hooien te helpen en dat d. zo lang deze binnen de periode van zes jaar

viel, de opzegging van de hypotheekovereenkomst met inachtneming

van een termijn van een jaar diende plaats te hebben, waarna Henrick

Roloeffsen Henrick Vincentz en Anna, zijn vrouw, het bedrag van 100

daalder in zijn geheel dienden terug te betalen.

Akte van royement. Op 16 maart 1638 bekende Henrick Vincentz

voor zich en voor zijn vrouw dat Henrick Roloffsen hem het bedrag

van 100 daalder geheel had voldaan.

208. Datum 27 april 1621. Schout Gerhartt Dyckertz. Keurnoten Hen

rick Vincentz en Arent Roesse van Goer.

Belediging (folio 210). Omdat Johan Claszen Struick spijt had van de

beledigingen die hij tengevolge van een zware dronk tegenover Helle

ter Becke had geuit, waren zij "tott vermidonge van wider costen ende

inconvenienten ter presentie van guide luide" in een schikking getre

den. Ondanks de zoenovereenkomst, die zij waren aangegaan, ver

stoutte Jan Claszen Struick zich om Helle ter Becke opnieuw te beledi

gen en omdat hij in zijn beledigingen volhardde, daagde zij hem voor

het gerecht. Hier verklaarde Johan Claszen haar voor een vrouw van

209. eer te houden en haar alle hoogachting toe te dragen; op dezelfde

wijze liet zij zich over hem uit. In het verlengde hiervan kwamen Johan
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Claszen Struick en Helle ter Becke overeen dat degene die zich op eni

gerlei wijze beledigend jegens de ander zou uitlaten, afgezien van een

strafrechtelijke vervolging door de Drost van Salland, in een geldboete

van 100 goud realen zou zijn vervallen, gelijkelijk onder de Armen en

de Drost van Salland te verdelen.

Opgemerkt wordt dat het handschrift de suggestie wekt dat er meerde

re malen, voorafgaande aan de rechtszitting, een zoenovereenkomst

door Johan Claszen Struick en Helle ter Becke werd aangegaan.

210. Datum 15 mei 1621. Schout Gerhartt Dyckertz. Keurnoten Hen

rick Vincentz en Luecken Berentzen.

Belediging (folio 208/209).Ondanks de regeling die zij voor het ge

recht op 27 april 1621 hadden getroffen, had Johan Claszen Struick

zich op zondag 12 mei 1621 wederom op beledigende wijze jegens

Helle ter Becke uitgelaten. Johan Claszen Struick betuigde voor het

gerecht zijn spijt van het gebeuren, veroorzaakt opnieuw door een

zware dronk, en verzocht haar om vergiffenis, verklarende dat hij

Helle ter Becke voor een vrouw van eer hield en haar alle hoogachting

toedroeg. Het gerecht en wellicht Helle ter Becke stemden hiermee in,

voorbehoudend een strafrechtelijke vervolging door de Drost van Sal

land "dewelcke tott des comparantz Johan Claszens laste sollen staen".

211. Datum 22 mei 1621. Rechter Gerhard Dickertz. Getuigen Henrick

de Laer en Jan Marckfort.

Verklaring. Jan opt Hengevelt en Metta, zijn vrouw, verklaarden dat

zij van Jan Voerthuis, zijn/haar broer, een bedrag van 100 daalder, 30

stuivers per stuk, hadden ontvangen, hun gedeelte uit de vaderlijke/

moederlijke nalatenschap.

Verklaring. Hans Meilinck en Arent Reininck, mombers over de kin

deren van de overleden Willem Eppinck, verklaarden dat Johan Hen

gevelt hen namens zijn zoon Henrick "nhu gehileket op Eppinck" een

bedrag van 200 gulden, 30 stuivers per stuk, had gegeven, bestemd

voor de onderhavige kinderen.

Verklaring. Henrick Eppinck en Aele, zijn vrouw, verklaarden van va

der en moeder op Hengevelt de bruidsschat te hebben ontvangen.

212. Datum 22 mei 1621. Rechter Dickertz. Keurnoten Jan tho Morm

en Hendrick tho Laer.
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Akte van transport. Willem ter Beke en Helle, zijn vrouw, leverden in

vervolg op de overeenkomst tot koop/verkoop een stuk hooiland aan

Jan op Hengevelt, hun oom, en zijn vrouw, en gaven hen kwitantie

voor het voldoen van de verschuldigde koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. Willem ter Beke en Helle, zijn vrouw, het per

ceel grond van Derck Oelbeke hadden geërfd, b. de laatstgenoemde het

stuk hooiland van de Erfgenamen van de marke Holten had gekocht en

blijkens de akte van transport, verleden door kastelein ter Brugge en

gepasseerd voor de Markerechters, geleverd gekregen en dat c. het

perceel grond tegen de Holter dyck lag en nabij de Drosten maet.

Datum 5 juli 1621. Rechter Gerh. Dickerts. Keurnoten Johan ten Haeve

en Jan op Hengevelt. Rechtszitting gehouden te Deventer.

Akte van bekrachtiging. Jost ter Bruggen, zoon van de overleden Hen

213. rick ter Bruggen, gewezen luitenant onder Jacques de Muers,

overlegde het testament dat zijn vader voor de Schepenen van de stad

Deventer had laten passeren, en liet het op die onderdelen bekrachti

gen, die betrekking hadden op een erf, genoemd het Hengevelt, dat in

Holten was gelegen.

Opgemerkt wordt dat Henrick ter Bruggen de helft van het betreffende

erf, genoemd het Hengevelt, waarvan de andere helft Aeltien ter Brug

gen, weduwe van Abbe Glants(?), vaandrig, toebehoorde, naast andere

goederen in het hiervoor genoemde testament aan Passquina Janszen,

zijn moeder, had vermaakt.

214. Datum 18 juni 1622. Schout Gerhardtt Dyckertz. Keurnoten

Gerh. Hermelinck en Henrick Vincentz.

Akte van testament (folio 218/220). Wilmcken, weduwe van Fastertt

int Hoeff, beschikte, bijgestaan door Henrick Vincentz, momber, voor

het gerecht bij uiterste wil over haar goederen, waarbij zij alle goede

ren aan de kinderen en zuster kinderen, die gelijkelijk in de nalaten

215. schap zouden delen, vermaakte, t.w. Geescken, vrouw van Luib

bert in die Helle; de kinderen van de overleden Jan in die Helle; Sweer

van Goer; Mechtelt in den Boessberch; Mechtelt woonachtig in Deven

ter; Merrye, vrouw van Luicken Wilrnes toe Elszen; Metteken, dochter

van de overleden Jan Hoeffmans en Sweer Broickhuis. In het geval een

van de erfgenamen bezwaar maakte en zich in de uiterste wil niet kon

vinden, zou betrokkene van zijn aandeel in de goederen verstoken zijn
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en derhalve "nichtz profiteeren".

Opgemerkt wordt dat a. Wilmcken, weduwe van Fastertt int Hoeff, de

sterfelijkheid van de mens in overweging nam, b. te kennen gaf haar

ziel in de handen van de Heiland Jezus Christus te willen bevelen en

haar lichaam overeenkomstig Christelijk gebruik ter aarde te willen

laten bestellen, c. Wilmcken, weduwe van Fastertt int Hoeff, afstand

van de onderhavige goederen deed "oplatinge unde vertichnisse", en

dat d. de uiterste wilsbeschikking ertoe strekte grieven en onenigheden

voor de toekomst tussen de erfgenamen uit te sluiten.

Datum 24 maart 1623. Rechter Gerhardtt Dyckertz. Keurnoten Jan

Joerlinck en Gerh. Hermelinck.

Akte van borgtocht (folio 217/218). Willem Derckszen, wonende te

Wyhe, verbond zich jegens weduwe Ceszaers als borg voor Jan Huir

ninck tot zekerheid voor het voldoen van hetgeen betrokkene na het

216. afsluiten van de openstaande rekeningen zou blijken haar, wedu

we Ceszaers, nog schuldig te zijn. Hierop besloot het gerecht het beslag

dat weduwe Ceszaers op de granen van Jan Huirninck had laten leg

gen, op te heffen en Jan Huirninck de granen te laten volgen. Willem

Derckszen beloofde schout Gerhardtt Dyckertz van alles te releveren.

Opgemerkt wordt dat het handschrift betreffende Willem Derckszen

nog vermeldt ''veetweider to Wye woenhafftich".

Datum 7 juli 1623. Schout Gerhardtt Dyckertz. Keurnoten Gerh. Her

melinck en Jan ter Becke.

Akte van royement (folio 51). In vervolg op de akten van schuldbeken

tenis, d.d. 19 mei 1611,20 mei 1613 en 13 januari 1614, verklaarde

217. Tonnis Hermelinck dat Gerritt Roloeffsen ook het resterende ge

deelte van het bedrag dat hij hem was verschuldigd, geheel had vol

daan, waarvoor Tonnis Hermelinck Gerritt Roloeffsen enlof zijn fami

lieleden kwijting gaf.

Opgemerkt wordt dat Tonnis Hermelinck zich borg stelde voor Roloeff

cken, zijn vrouw.

Datum 25 november 1623. Rechter Gerhard Dickertz. Getuisen Berent

Berentsen en Willem Roeleffsen.

Schuldvordering (folio 195). Weduwe Caesers bracht hetgeen tijdens

218. de rechtszittingen van 19 april 1621 en 24 maart 1623 met be-
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trekking tot de beslaglegging(en) op de granen die Joan Huirninck van

het erve en goed de Landtweer te goed had, was verhandeld, in herin

nering. En omdat er tot nu toe nog geen betaling had plaats gehad

"noch giene betaelinge becamen", verzocht zij het gerecht "op dieselve

pacht van dit jaer verwin" en wanneer Joan Huirninck haar niet bin

nen drie weken het betreffende bedrag in Deventer zou voldaan "opba

donge ende aneigonck an die pacht op die Landtweer".

Vervolgens beloofde Willem op die Landtweer "de rato chavierende" er

zorg voor te dragen dat, alvorens weduwe Caesers geheel was voldaan,

er geen goederen uit het erve en goed die Landtweer zouden worden

gebracht. Het gerecht willigde haar verzoek in en ging akkoord met de

toezegging die Willem op die Landtweer deed.

Datum 3 mei 1624. Rechter Gerhardtt Dyckertz. Keurnoten Gerh. Her

melinck en Johan Voerthuis.

Akte van transport (folio 220/221). De overige erfgenamen van de

219. overleden Wilmcken int Hoeff, tante, leverden in vervolg op de

overeenkomst tot boedelscheiding, d.d. 31 januari 1623, het hen com

peterende gedeelte van de goederen/rechten, toegevallen in nalaten

schap van Wilmcken int Hoeff, aan Wilmcken, weduwe van Herman

int Hoeff, en gaven haar kwitantie voor het voldoen van het verschul

220. digde bedrag.

Opgemerkt wordt dat a. de onderhavige levering was gebaseerd op een

overeenkomst tot boedelscheiding, waarin bepaald was dat Wilmcken,

weduwe van Herman int Hoeff, de betreffende goederen/rechten tegen

het voldoen van een bepaald bedrag, waarmee de overige erfgenamen

werden uitgekocht, zou worden toebedeeld, b. Luibbertt in die Helle,

Sweer van Goer, Sweer Broickhuis, Merrye, vrouw van Luicken Wil

mes to Elszen, Johan Hoffmans, Gerritt Frerickszen en de kinderen van

de overleden Jan in die Helle, naast Wilmcken, weduwe van Herman

int Hoeff, erfgenamen waren van Wilmcken int Hoeff, tante, c. de erf

genamen zich zo nodig borg stelden voor hun resp. vrouwen en voor

de kinderen van de overleden Jan in die Helle en d. Merrye, vrouw van

Luicken Wilmes to Elszen, werd bijgestaan door Sweer van Goer als

haar momber.

Akte van transport (folio 222). De overige erfgenamen van de overle

den Fastertt int Hoeff, oom, leverden in vervolg op de overeenkomst tot

boedelscheiding het hen competerende gedeelte van de goederen/rech-
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ten, toegevallen in nalatenschap van Fastertt int Hoeff, aan Wilmcken,

weduwe van Herman int Hoeff, en gaven haar kwitantie voor het vol

221. doen van het verschuldigde bedrag.

Opgemerkt wordt dat a. de onderhavige levering was gebaseerd op een

overeenkomst tot boedelscheiding, waarin bepaald was dat Wilmcken,

weduwe van Herman int Hoeff, de onderhavige goederen/rechten

tegen het voldoen van een bepaald bedrag, waarmee de overige erfge

namen werden uitgekocht, zouden worden toebedeeld, b. Johan

Marckvoertt, Hermen Marckvoertt, Willem op die Landtweer, Fastertt

Meyers en Gerritt Frericx naast Wilmcken, weduwe van Herman int

Hoeff, erfgenamen van Fastertt int Hoeff waren, c. de erfgenamen zich

zo nodig borg stelden voor hun resp. vrouwen en dat d. Gerritt Frericx

zich ook nog borg stelde voor Judit Frericx en de beide zusters Fenne

en Ae1cken.

222. Akte van borgtocht (folio 214/215). Fastert Meyers en Gerritt

Freericx waren van mening dat zij recht hadden op een groter gedeelte

van de opbrengst van de nalatenschap van de overleden Fastert int

Hoeff dan de overige erfgenamen; immers met name Fastertt Meyers

diende het hem toegevallen gedeelte ervan over meerdere familieleden

te verdelen. Jan Marckvoert stond hier niet onwelwillend tegenover en

verbond zich om het ontvangen bedrag weer bij het gerecht te consig

neren en in te stemmen met een gewijzigde verdeling van de opbrengst

van de nalatenschap, wanneer zou blijken dat Fastert Meyers daad

werkelijk recht zou hebben op een groter gedeelte ervan. Hiertoe stelde

Jan Marckvoert tot meerdere zekerheid Arent Oedinck borg en beloof

de de borg van alles te releveren en schadeloos te stellen. Hermen

Marckvoert en Willem op die Landtweer beloofden op overeenkomsti

ge wijze te zullen handelen, waarbij Hermen Marckvoert tot meerdere

zekerheid de hem toebehorende landerijen, gelegen in Holten, verbond.
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223. Datum 4 mei 1624. Rechter Gerhardtt Dyckertz. Keurnoten Hen

rick ten Poll en Henrick Mollemans.

Akte van schuldbekentenis. Gerritt Roloeffsen van Espeloe bekende Ro

loeff, zoon van Arent Oeding, een bedrag van 30 daalder alsook een

bedrag van 16 daalder, 30 stuivers per stuk, te zijn verschuldigd, be

loofde hem van de beide bedragen het bedrag van 30 daalder op 25

juni 1624 terug te betalen en stelde Roloeff, zoon van Arent Oeding, ter

verzekering hiervan zijn schapen ten onderpand om ingeval van mis

betalen hierop regres te kunnen nemen.

Het bedrag van 16 daalder zou tot na de dood van Gerrit Roloeffsen

van Espeloe blijven staan om daarna bij voorrang uit de na te laten

goederen te worden voldaan. "Ende vermitz ... Roloeff volle truiwe

densten bewesen unde gedaen hefft" zo wees Gerritt Roloeffsen van

Espeloe Roloeff, zoon van Arent Oeding, tot zijn principaal erfgenaam

224. aan naast Roloff Wolters en Geertt Wolters om na zijn overlijden,

na aftrek van het hiervoor genoemde bedrag, de resterende goederen

gelijkelijk onder elkaar te verdelen.

Opgemerkt wordt dat het bedrag van 30 daalder ter leen ontvangen

geld was.

Datum 2 juni 1624. Plaatsvervangend schout Bernhardtt Dyckertz.

Keurnoten Gerh. Hermelinck en Johan Esckens.

Akte van schuldbekentenis. Hendrick Eppinck bekende de Magistraat

van Rijssen voortvloeiend uit de koop/verkoop van een perceel veen

225. grond een bedrag van 43 daalder en een half vat bier te zijn ver

schuldigd, beloofde hem het bedrag te voldoen en het bier te leveren en

bewilligde er in dat de Magistraat van Rijssen ingeval van misbetalen

"die betalinge op den anckumpstigen sondach also correct nit worde

gescheen" op zijn kosten zou mogen compareren en zijn goederen

aansluitend "tott entlicker unnde geheler betalinge der vorss. somma

cum expensis" mogen panden.

Opgemerkt wordt dat de overeenkomst tot koop/verkoop van het on

derhavige perceel veengrond, d.d. 5 mei 1624, behalve door Hendrick

Eppinck ook door Jan ter Becke "alsz maschoppen" was ondertekend.

Beslaglegging. Op 16 juni 1624 legden Volcker Sloett en Derck Bruins

ter Blanckena, mombers over de onmondige kinderen van de overleden

Zeiger ter Bruiggen, beslag op het gewas dat op het erve en goed
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Broickinck stond, alsook op de overige roerende en onroerende goede

ren "kone, peerden, wagen, ploech, geen guitt van alles uuitgesun

dertt".

226. Datum 3 juli 1624. Schout Gerhardtt Dyckertz. Keurnoten Cor

nelis van Eyckell en Arent Oedinck. Rechtszitting gehouden te Deven

ter.

Akte van transport. Jacob van Steenbach, kapitein, en Gerhardtt van

Hovell tho Nyenhuis leverden als vriendenlfamilieleden van de overle

den Zeyger ter Bruggen, gewezen schout te Ommen, en de overleden

Anna van Hovell, zijn vrouw, in vervolg op de overeenkomst tot koop/

verkoop het erve en goed, genoemd de Aelpoell, aan Dederich Bruns

ter Blanckema en Margareta van Hovell, zijn vrouw, en gaven hen

227. kwitantie voor het voldoen van de verschuldigde koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. het recht van wederkoop in de overeenkomst

tot koop/verkoop was uitgesloten, b. Jacob van Steenbach en Gerhardtt

van Hovell tho Nyenhuis op 20 februari 1624 het erve en goed ten

behoeve van de kinderen/erfgenamen ter Bruggen aan Dederich Bruns

ter Blanckema en Margareta van Hovell, zijn vrouw, hadden verkocht,

c. het erve en goed vrij van het recht van tienden en het recht van uit

gang was alsook verder geheel onbezwaard en dat d. het erve en goed

met de ap en dependenties in het gerechtsambt Holten lag, waar het in

het oosten aan Ravens Aelpoll, in het zuiden aan de Schipbeek en voor

het overige aan Gigings Vhreebroecke grensde.

228. Datum 7 juli 1624. Schout Gerhardtt Dyckertz. Keurnoten Gerh.

Hermelinck en Henrick Vincentz.

Akte van hypotheek (folio 191/192). Engele van Westerveldt, weduwe

van Francisco die Ross Dass, verklaarde, bijgestaan door Gerh. Herme

linck, momber, een bedrag van 200 goudgulden, 28 stuivers per stuk,

van Wolffsen van Winssum en zijn familieleden ter leen te hebben

ontvangen, beloofde hem jaarlijks met ingang van 11 november 1624,

14 dagen ervoor of erna, de rente hierover tot de aflossing toe te vol

doen en stelde Wolffsen van Winssum en zijn familieleden het erve en

goed de Haer, gelegen in het gerechtsambt Holten, en de pachten ervan

229. ten onderpand om ingeval van misbetalen van de hoofdsom en de

rente hierop regres te kunnen nemen.

Opgemerkt wordt dat a. het onderhavige bedrag voor het voldoen van
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de koopsom van het vierde gedeelte van het erve en goed de Haer, dat

Francisco die Ross Dass en Engele van Westerveldt, zijn vrouw, op 21

juni 1619 van de overleden Gerardtt Giginck hadden gekocht, was

gebruikt, b. de rente, een bedrag van 12 goudgulden, uit de opbreng

sten van het erve en goed de Haer diende te worden voldaan, c. de

verplichting tot het voldoen van de onderhavige rente zou komen te

vervallen, zodra het erve en goed de Haer werd verkocht dan wel an

derszins niet langer meer bij Engele van Westerveldt, weduwe van

Francisco die Ross Dass, in gebruik zou zijn en dat d. de opzegging van

de hypotheekovereenkomst met inachtneming van een termijn van een

half jaar diende plaats te hebben.

230. Datum 22 juli 1624. Verklaring. Engele van Westerveldt, weduwe

van Francisco de Roszdasz, ''verbott gedaen ahn Willem uunde Helle

ter Becke datt sie luide sick des Dyckes omme te meyen nit sollen be

crodigen" en gelastte hen de wilgen, die zij daar hadden geplant, weer

te verwijderen ''unde haer denszelvigen Dyck nit to becrodigen dan

allenigen haer hoy daraver to voeren".

Datum 15 maart 1624. Schout Gerardtt Dickertz. Keurnoten Roloeff

Hendrickszen en Gerh. Hermelinck.

Opmerking (folio 381). Samen hadden Cornelis van Eyckell en Francis

co de Roszdasz, luitenant, enkele landerijen alsmede een kampje grond,

gelegen in het gerechtsambt Holten, met name langs de Strate en nabij

de Geer, gekocht. Vervolgens hadden zij de goederen samen met Berent

Helmichs, schout te Markelo, en naar alle waarschijnlijkheid Bernt

Raven, de vader van Peeter Raven, verdeeld, waarbij een ieder het hem

competerende gedeelte ervan toegedeeld had gekregen.

In de hierna volgende akten van transport komt de overdracht van het

eigendom van deze landerijen en van het bijbehorende kampje grond

aan bod. De akte van schuldbekentenis, die de leveringen afsluit, heeft

betrekking op de goederen die Peeter Raven onbeheerd had achter gela

ten en hangt in zoverre met de akten van transport samen dat het ge

deelte van de eerder genoemde landerijen en het kampje grond dat

Peeter van Raven was toegevallen, deel uitmaakte van zijn nagelaten

goederen; een zich verder strekkend verband tussen deze akte en de

akten van transport ligt niet voor de hand.

Akte van transport. Jan van Ringenberch en Elizabet Raven, zijn
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vrouw, leverden in vervolg op de overeenkomst tot koop/verkoop het

231. gedeelte van de landerijen en het kampje grond dat Peeter Raven

in nalatenschap was toegevallen, aan Engele van Westerveldt, weduwe

van Francisco de Dasso, en gaven haar kwitantie voor het voldoen van

de verschuldigde koopsom.

Akte van transport. Cornelis van Eyckell en Judit Raeven, zijn vrouw,

leverden voor zich en voor Berent Helmichs, schout te Markelo, in

vervolg op de overeenkomst tot koop/verkoop het hem en Berent Hel

232. michs competerende gedeelte van de landerijen en het kampje

grond aan Engele van Westerveldt, weduwe van Francisco de Dasso.

Akte van transport. Jan Ringenberch en Elizabet Raven, zijn vrouw,

alsook Engele van Westerveldt, weduwe van Francisco de Dasso, bij

233. gestaan door Gerhardtt Hermelinck, haar momber, leverden in

vervolg op de overeenkomst tot koop/verkoop de "huisplatz" en het

gedeelte van de landerijen en het kampje grond dat Francisco de Dasso

was toebedeeld, aan Cornelis van Eyckell.

Akte van schuldbekentenis. Cornelis van Eyckell en Judit Raeven, zijn

vrouw, Jan van Ringenberch en Elizabet Raven, zijn vrouw, alsook

Engele van Westerveldt, weduwe van Francisco de Dasso, en Gerhardtt

Hermelinck, momber, willigden in en spraken af, onder submissie van

234. hun persoon en goederen, dat een ieder het ontvangen vierde

gedeelte van de goederen die Peeter Raven onbeheerd had nagelaten,

zou teruggeven, wanneer de laatstgenoemde dan wel de wettige erfge

namen de goederen alsnog zou(den) komen opeisen "sick gebuirde datt

Peeter Raven, ader syne wettelicke erffgn. wedderumme to lande qua

men, ader in't levent waer, umme syn erffguit te verforderen".

Opgemerkt wordt dat a. op grond van het beginsel van parate executie,

opgenomen in de akte van schuldbekentenis, Peeter Raven dan wel de

wettige erfgenamen bij in gebreke blijven direct tot de uitwinning van

de persoon en goederen mocht(en) overgegaan, zonder tot het volgen

van de hiervoor gebruikelijke procedure te zijn gehouden en dat b. uit

de akte van transport, d.d. 20 maart 1626, kan worden afgeleid dat

noch Peeter Raven, noch de wettige erfgenamen, noch derden de goe

deren heeft (hebben) opgeëist (folio 381).

Datum 22 maart 1624. Schout Gerhardt Dickertz. Keurnoten Gerh.

Hermelinck en Henrick Vincentz.

Akte van transport. Engele van Westerveldt, weduwe van Francisco die
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235. Ross Dass, luitenant, leverde bijgestaan door Gerhardtt Herme

linck, haar momber, in vervolg op de overeenkomst tot koop/verkoop

een drietal percelen grond, gelegen in het gerechtsambt Holten, aan

Derck Tonnissen van Haerle en zijn familieleden en gaf hem kwitantie

236. voor het voldoen van de verschuldigde koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. het recht van wederkoop in de overeenkomst

tot koop/verkoop was uitgesloten, b. de grond haar bij een overeen

komst tot boedelscheiding, opgesteld in aanwezigheid van o.m. Ger

hardt Dickertz, schout, was toebedeeld en dat c. het hier ging om een

kamp grond, gelegen nabij de Heeren Landtweer en de Geher, een

gaarde, gelegen tussen de beide huizen van Cornelis van Eyckell, als

ook om een stukje bouwland, gelegen aan de Strate langs de Geer.

Vidimus. Op verzoek van Willem Lipper, procureur van de stad Deven

ter, gevolmachtigde van Jan Gerritzen Cuiper, burger van dezelfde

237. stad, gaven Burgemeesters, Schepenen en Raad van de stad De

venter Condewyn, secretaris, opdracht om een afschrift van een plak

kaat te maken, dat Ridderschap en Steden van het landschap Overijssel,

representerende de Staten, op 17 februari 1603 op de gemene Land

dag, gehouden binnen de stad Zwolle, hadden uitgevaardigd.

Hierin was een regeling opgenomen met betrekking tot het onderscheid

dat binnen en buiten de steden van het landschap Overijssel in de erf

opvolging in de nagelaten goederen van de oom en tante werd gemaakt

tussen de kinderen van de broer en zuster enerzijds en anderzijds hun

nog in leven zijnde ooms en tantes.

Op grond van de overweging dat het raadzaam en noodzakelijk was

om tot eenparige en gelijke rechtsbedeling in de provincie Overijssel te

geraken, bepaalden Ridderschap en Steden dat nu de kinderen van

238. de broer en zuster volledig de plaats zouden innemen van hun

overleden ouders en met de nog in leven zijnde ooms en tantes de goe

deren mogen genieten, evenwel met de restrictie dat de mate waarin zij

de goederen zouden verkrijgen, zou worden bepaald door de vraag of

en in hoeverre de ouders daartoe gerechtigd waren geweest. In de si

tuatie dat er geen ooms of tantes meer in leven zouden zijn, zouden

ook de kindskinderen in de goederen van de overleden ooms en tantes

opvolgen, maar alleen uit eigen hoofde en niet bij plaatsvervulling. In

het kader van deze regeling verstonden Ridderschap en Steden van het

landschap Overijssel onder goederen, die goederen waarover bij testa-
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mentaire akte, akte van huwelijkse voorwaarden dan wel anderszins

hierover niet contrair het Landrecht van Overijssel was beschikt.

Het plakkaat was ter ordonnantie van Ridderschap en Steden van het

landschap Overijssel door Roelinck ondertekend en de betreffende

Drosten waren gehouden geweest het plakkaat op de gebruikelijke

wijze te publiceren "openbaere publicatie in alle platzen deser provin

239. cie daer suilx gewontlick is".

Het vidimus was op 4 juni 1624 door Condewyn, secretaris, onderte

kend en met een in groene was gedrukte zegel bezegeld "unszer stadtt

seggell onder op't spatium deses doen druicken". Gerhardtt Herme

linck had als gerechtsschrijver het copie ervan ondertekend. "Pro vera

copia Gerhardtt Hermelinck,jud. scriba in fidem sub".

Datum 9 augustus 1624. Schout Gerh. Dyckertz. Keurnoten Henrick

Vincentz en Jan Joerlinck.

Belediging. Ffenne Ulffts die zich op beledigende wijze tegenover Jan

240. ter Becke zou hebben uitgelaten, betuigde haar spijt voor het ge

recht, verzocht Jan ter Becke om vergiffenis en verzekerde hem van al

le hoogachting.

Datum 14 augustus 1624. Rechter Gerhard Dickertz. Getuigen Henrick

Vincents en Berent Knape.

Uitstel (folio 2411242). Op verzoek van Lambert Henricksen en Jan

Classen stelde het gerecht de behandeling van hun rechtszaak betref

fende een actie injurie "wegen ennige eersprake ende onbehoerlicke

woerden" tot donderdag 19 augustus 1624 uit.

Datum 19 augustus 1624. Schout Gerardtt Dyckertz. Keurnoten Gerh.

Hermelinck en Henrick Vincentz.

Schuldvordering. Lambertt Hendrickszen van Hellendoern en Lam

241. bert, zijn zwager, dienden een vordering tegen Jan Claeszen

Struick in tot het voldoen van een bedrag van 85 daalder. De laatstge

noemde bekende schuld en beloofde "anckumpstigen sondach aver

acht dagen" hen het bedrag te voldoen, tot zekerheid waarvan Henrick

Vincentz zich borg stelde. Jan Claeszen Struick beloofde Henrick Vin

centz van alles te releveren.

Belediging (folio 240). Jan Claszen Struick die door een zware dronk

zich op beledigende wijze tegenover Lambertt Henrickszen zou hebben
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242. uitgelaten, betuigde zijn spijt voor het gerecht, verzocht Lambertt

Henrickszen om vergiffenis en verzekerde hem van alle hoogachting.

Datum 12 augustus 1624. Zoenovereenkomst (folio 245). Het geschil,

hangende tussen Gerritt Mheerman en Derck Hoeffmans, betreffende

een belediging was "doer tuischen spreckent guide luide" in handen

van arbiters gesteld, t.w. Jan Voerthuis en Wyllem op die Landtweer,

resp. Fastert Meyers en Jan ter Becke, die de partijen ertoe hadden ge

bracht de onenigheid te beëindigen en een overeenkomst tot zoen aan

te gaan.

Hierin, in deze overeenkomst tot zoen, concludeerden de partijen dat

243. Derck Hoeffmans Gerritt Mheerman voor een man van eer hield,

hem alle hoogachting toedroeg en met niemand over het gebeuren had

gesproken, dat zich in de Enck zou hebben afgespeeld en tot nadeel van

de eer en goede naam van Gerritt Mheerman zou strekken; indien ie

mand het tegendeel zou beweren, was dit ten onrechte "dattet alles

valsch wordtt gepractizeert ende hie syn levelanck nit hefft gedacht

volleweiniger gespracken". En kwamen aansluitend overeen:

- 244. elkaar op verbeurte van een geldboete van 100 oude schilden

niet opnieuw op enigerlei wijze te beledigen, de Drost van Salland de

hiertoe strekkende actie voorbehoudend;

- dat Derck Hoeffmans twee derde gedeelte en Gerritt Mheerman het

resterende een derde gedeelte van de kosten die in dit verband waren

gemaakt, diende te voldoen; een verdeelsleutel die voortvloeide uit het

feit dat de laatstgenoemde door toedoen van Derck Hoffman de nodige

kosten had moeten maken;

- elkaar naar behoren alle hoogachting toe te dragen "noch te bewisen

dan alle ehr unnde vrommicheit, gelick des ehrlevenden Godtvresen

den luiden toe staet, eget unde gebuirt".

De zoenovereenkomst was behalve door Gerrit Mheerman en Derck

Hoeffmans, ook door de arbiters en door Henrick Vincentz op verzoek

van de partijen ondertekend.

245. Datum 30 september 1624. Plaatsvervangend rechter Bernhardtt

Dyckertz. Keurnoten Henrick Roloeffsen en Henrick Vincentz.

Belediging (folio 2421244). Arent Oedinck die zich op beledigende

wijze tegenover Gerritt Mheerman zou hebben uitgelaten, met name

door over een gebeurtenis te reppen die in de Enck zou hebben plaats
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gehad, strekkende tot nadeel van hem, Gerritt Mheerman, zijn vrouw

en kinderen, betuigde zijn spijt voor het gerecht en verzekerde hem

van alle hoogachting "sall bewisen als alle ehr unde vrommicheit".

Overigens had hij, Arent Oedinck, zo stelde hij, een en ander uit de

mond van Derck Hofmans vernomen.

Opgemerkt wordt dat het voorafgaande in de vorm van een akte door

het gerecht was geprotocolleerd.

246. Datum 6 september 1624. Rechter Gerhardtt Dyckertz. Keurnoten

Luicken Berentzen en Jan Esckens.

Akte van transport (folio 247/248). Jan ten Morsche en Herman Styl

hoeff alsook hun vrouwen leverden in vervolg op de overeenkomst tot

boedelscheiding het hen competerende gedeelte van de goede

ren/rechten, toegevallen in nalatenschap van Roloeff inden Darp en

Geescken, zijn vrouw, aan Henrick Roloeffsen, hun zwager/broer, en

247. gaven hem kwitantie voor het voldoen van het verschuldigde be

drag.

Opgemerkt wordt dat a. ten behoeve van de ene erfgenaam de overige

erfgenamen in de overeenkomst tot boedelscheiding werden uitge

kocht, waarna de levering van de goederen/rechten plaats had, b. de

vrouwen van Jan ten Morsche en Herman Stylhoeff de natuurlijke erf

genamen van Roloeff inden Darp en Geescken, zijn vrouw, waren en

dat c. de nalatenschap het huis, erf en alle overige in Holten gelegen

goederen omvatte.

Datum 11 oktober 1624. Schout Gerhardt Dyckertz. Keurnoten Egbertt

ter Straten en Arent Reyninck.

Akte van transport (folio 246/247). Egbertt Krummenaer en Merrye,

zijn vrouw, leverden in vervolg op de overeenkomst tot boedelschei

ding het hen competerende gedeelte van de goederen/rechten, toege

vallen in nalatenschap van Roloeff inden Darp en Geescken, zijn

vrouw, aan Henrick Roloeffsen, hun zwager/broer, en gaven hem kwi

248. tantie voor het voldoen van het verschuldigde bedrag.

Opgemerkt wordt dat a. ten behoeve van de ene erfgenaam de overige

erfgenamen in de overeenkomst tot boedelscheiding werden uitge

kocht, waarna de levering van de goederen/rechten plaats had, b.

Merrye de natuurlijke erfgenaam van Roloeff inden Darp en Geescken,

zijn vrouw, was en dat c. de nalatenschap het huis, het erf en alle ove-
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249. Datum 30 september 1624. Rechter Gerhardtt Dyckertz. Keurno

ten Gerh. Hermelinck en Henrick Roloeffsen.

Geschil/Opmerking. Het ter sprake brengen van het gebeuren bij de

Bathmer molen, waartoe Truide Rinckelers overging, is het begin van

de onderhavige rechtszaak. Een rechtszaak die uitvoerig in het hand

schrift is verwoord en in menig opzicht belangwekkend. Niet op de

laatste plaats omdat het hier een vorm van bijgeloof betreft, waarvan

het voorkomen in deze streken tot nu toe onbekend was, t.w. de veran

dering in een weerwolf. Het bijzondere hierbij is dat een vrouwen niet

een man in een weerwolf veranderde.

Geschil (folio 250/253). Harinck Lambertt of Eppinck, wonende in de

heerlijkheid Verwoe1de, stelde namens Aelcken, zijn vrouw, de actie

injurie tegen Truide Rinckelers in omdat zij "des comparantz huisfr.

tott ceszie van die guide ehr unde fame derselver etwes solde gesprac

ken hebben, gelick mett hyrbigaende kundtschappen wordt bewesen"

en vorderde van haar, afgezien van een strafrechtelijke vervolging

door de Drost van Salland, betering van het nadeel in de eer en goede

naam geleden en het voldoen van een geldboete ten bedrage van 1000

goud realen, met protest van kosten.

Truide Rinckelers merkte in dit verband slechts op dat Henrick Peeters,

broer van Peeter op den Dyck, op 21 september 1624 bij Gerhardtt

250. Dickertz, schout, thuis haar had verteld dat enkele bewoners van

Holten en Bathmen een weerwolf in de omgeving van de Bathmer mo

len met een zilveren kogel in het been hadden geraakt, waarop deze in

Aelcken, de vrouw van Harinck Lambertt of Eppinck was veranderd.

Om haar verweer te kunnen voeren alsook om Henrick Peeters als de

gene die haar over het gebeuren bij de Bathmer molen had gerept, te

kunnen laten dagvaarden, verzocht Truide Rinckelers het gerecht haar

tot maandag a.s. over 8 dagen uitstel te verlenen.

Datum 11 oktober 1624. Schout Gerhardtt Dyckertz. Keurnoten Hen

rick Eppinck en Willem Buis.

Geschil (folio 255/258). "Dewyll die deger den slach van twalff uh

ren onder protestatie hefft verwachtet" verzocht hij als man/momber

van Aelcken, zijn vrouw, het gerecht Truide Rinckelers op te roepen

251. om in vervolg op de actie injurie, de vrijwillig afgelegde beken

tenis en de toezegging verweer te zullen voeren van antwoord te die

nen dan wel de contumacie tegen haar te verlenen. Het gerecht willig-
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de, nu Truide Rinckelers ondanks de oproep niet op de rechtszitting

verscheen, het verzoek in en verleende de contumacie tegen haar, be

houdens het recht van purgatie. Lambertt Eppinck of Harinck verzocht

! het gerecht om een copie van de protocollatie van de rechtszitting,

waarmee het gerecht instemde.

Andreas Rinckeler, man/momber van Truide Rinckeler, zijn vrouw,

verzocht Henrick Peeters een verklaring af te lezzen omtrent het ge

beuren bij de Bathmer molen.

Henrick Peeters, oud ongeveer 20 jaar, verklaarde dat hij bij de Bath

252. mer molen was geweest, waar hij uit de mond van de molenaar

had vernomen dat er met een voorwerp op de weerwolf was gescho

ten. Omdat hiervoor geen loden kogel mocht worden gebruikt, maar

slechts een zilveren kogel of knoop, had men een zilveren knoop ge

nomen en daarmee het been van de weerwolf geraakt; daarop was

deze in Aelcken, de vrouw van Lambertt Epping, veranderd. Toen hij

thuis was gekomen, had hij, omdat hem geen zwijgplicht was opge

legd, het gebeuren aan Truide Rinckeler en aan de overige aanwezigen

verteld, precies zo als hij het uit de mond van de molenaar had verno

men. Henrick Peeters was bereid de verklaring onder ede te bevestigen.

Vervolgens verzocht Henrick Peeters het gerecht om Wolter ten Stac

253. kinreeff te ondervragen en hem te verzoeken op verbeurte van

een boete en op straffe van meineed een bekentenis af te lezzen van

met betrekking tot het gebeuren bij de Bathmer molen in september

1624.

Wolter ten Stackinreeff, oud ongeveer 50 jaar, submitteerde zich de

jurisdictie van het gerecht en verklaarde dat hij bij de Bathmer molen

was geweest en daar uit de mond van de molenaar, maar ook van an

deren, had vernomen dat zij een wolf met een zilveren knoop door het

been hadden geschoten "unnde wehere een wehrwuilff geworden ende

datt wahre Lambertt Eppings vrouwe". Wolter Stackinreeff bood aan

om de verklaring onder ede te bevestigen.

254. Akte van schuldbekentenis. Egbertt Krummenaer en Merricken,

zijn vrouw, bekenden Roloeff Arendtz, zoon van Arent Oeding, een

bedrag van 10 daalder, 30 stuivers per stuk, en een bedrag van 20

gulden te zijn verschuldigd, beloofden hem in mei 1625 het bedrag

van 10 daalder te betalen "offt twie beestckens tott kennisze van guider

luiden darvoir ahn betalinge te doen" en op 29 september 1626 het

bedrag van 20 gulden en submitteerden Roloeff Arendtz, zoon van
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Arent Oeding, ter verzekering hiervan hun persoon en de goederen om

ingeval van misbetalen hierop regres te kunnen nemen.

Opgemerkt wordt dat a. op grond van het beginsel van parate executie,

opgenomen in de akte van schuldbekentenis, Roloeff Arendtz, zoon van

Arent Oeding, direct tot de uitwinning van de persoon en goederen

mocht overgegaan, zonder tot het volgen van de hiervoor gebruikelijke

procedure te zijn gehouden en dat b. Egbertt Krummenaer en Merrick

en, zijn vrouw, "alle haere questien unnde schuilden leeff unde

vrondtlick geliquideert to hebben mett Roloeff, Arent Oedings sonne".

255. Datum 25 oktober 1624. Schout Gerhardtt Dyckertz. Keurnoten

Gerh. Hermelinck en Sweer van Goer.

Geschil (folio 260/262). In vervolg op en in conformiteit met de voor

het gerecht gepasseerde gedingstukken, gewisseld in het proces han

gende tussen Lambertt Eppinck en Truide Rinckelers inzake de actie in

jurie, bracht het gerecht in herinnering dat:

- op 30 september 1624 Lambertt Eppinck zijn vordering tegen Truide

Rinckelers had ingediend, waarin hij concludeerde tot het herroepen

van haar woorden en het voldoen van een geldboete van 1000 goud

256. realen "die gedane scheltwoerden nit wolden lyden voer ennich

dinck ter werldt datt sonne offt mane mochte beschinen";

- Truide Rinckelers zich had verbonden tijdens de rechtszitting van 11

oktober 1624 van antwoord te dienen, op welk punt zij in gebreke was

gebleven;

- overeenkomstig het verzoek van Lambertt Eppinck tijdens rechtszit

ting van 11 oktober 1624 de contumacie tegen haar, Truide Rinckelers,

was verleend, behoudens haar recht van purgatie.

Lambertt Eppinck wachtte namens Aelcken, zijn vrouw, op de compa

ritie van Truide Rinckelers en de zuivering van de verleende contuma

cie; bij in gebreke blijven concludeerde Lambertt Eppinck tot het ver

wijzen van Truide Rinckelers in de door hem ingediende schuldvorde

ring, met protest van kosten.

257. Truide Rinckelers overlegde haar verzetschrift tegen het contuma

ciale verwin, uitgesproken op 11 oktober 1624. Hierin kwam naar

voren dat zij op een tweetal gronden de contumacie wilde purgeren en

haar verdediging voeren:

- zij zou op 11 oktober 1624 ''van ennige soldaten" zijn opgehouden,

waardoor zij verhinderd was geweest op de dienende dag te compare-
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ren, iets dat zij onder ede wilde bevestigen;

- Andreas Rinckeler zou op de dienende dag nog tijdens de rechtszit

ting zijn gecompareerd "by sittender audientie" en verweer hebben

gevoerd.

Aan het overige, vermeld in het verzetschrift, betreffende de hoofdzaak,

wilde Lambertt Eppinck in dit stadium zonder er kennis van genomen

te hebben voorbij gaan om zo nodig op een later tijdstip hierop terug te

kunnen komen.

Lambertt Eppinck nam de eerste grond, aangevoerd in het verzetschrift,

betreffende het afleggen van de eed aan. De tweede aangevoerde grond

dat haar man na klimmende zon zou zijn gecompareerd, welk feit hij

258. met enkele getuigen zou kunnen staven, achtte hij irrelevant

"doer den nit suffisant sall worden konnen bewesen, datt haer man in't

eene offt ander doichdelick solde syn belettet, derhalven dieselve nit

k..delbeer zynde hett gerichte wegen syner huisfr. hadde behoeren

waer to nemmen, gelyck hie post dato haerenthalven gedaen. Unde offt

weIl dieselve ter goder tydtt ware gecomparteert, alsz nheen," zo had

Andreas Rinckeler toentertijd niet van antwoord gediend "nochtans

syner huisfr. gedaner erbednisse nha". Hierom, om deze redenen, was

het verzetschrift van Truide Rinckelers rechtens niet voldoende gefun

deerd en wilde Lambertt Eppinck het met uitzondering van het eerder

genoemde gedeelte ervan als irrelevant en niet ter zake doende gerejec

teerd hebben. Uiteindelijk bleven beide procespartijen op hun stand

punt staan.

Lambertt Eppinck verzocht het gerecht om een copie van het geding

stuk en om 15 dagen de tijd.

Schuldvordering. Jacob Timmerman te Bathmen diende een vordering

tegen Egbertt Krumhoeff in tot het voldoen van hetgeen hij hem was

259. verschuldigd, met protest van kosten. Egbertt Krumhoeff bood

hem aan mee te gaan naar zijn huis "omme in behoerlicke liquidatie to

treden ... wes by sloet van gode recknonge wordtt bevonden schuldich

to syn, will hie den clegeren darvan guit contentement doen".

Opnieuw verscheen Jacob Timmerman voor het gerecht en verklaarde

dat "Egbertt Krummenaer syne gedane belofftenisze van recknonge nit

will achtervolgen". En verzocht het gerecht betrokkene te contumacie

ren en hem, Jacob Timmerman, voor het panden van de goederen, toe

behorende Egbertt Krummenaer, een pander te vergunnen. Het gerecht

willigde het verzoek van Jacob Timmerman in, verleende de contuma-
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cie tegen Egbertt Krummenaer en vergunde Jacob Timmerman te Bath

men een pander.

Opgemerkt wordt dat het rechtsfiguur van de verstekverlening hier op

een bijzondere wijze wordt gebruikt.

Datum 29 oktober 1624. Schout Gerhardtt Dyckertz. Keurnoten Gerh.

Hermelinck en Henrick Vincentz.

Schuldvordering. Arent Oedinck diende namens zijn zoon Egbertt een

vordering tegen Arent, de zoon van Holter Brock, in tot het voldoen

260. van een bedrag van 15 gulden en verzocht het gerecht hem op te

roepen en ingeval van niet verschijnen te contumacieren, met protest

van kosten. Het gerecht willigde, nu Arent aan de oproep op de rechts

zitting te verschijnen geen gehoor gaf, het verzoek van Arent Oedinck

in en verleende de contumacie tegen hem. En in het verlengde hiervan

vergunde het gerecht Arent Oedinck voor het panden van de goederen,

toebehorende Arent, de zoon van Holter Brock, een pander.

Datum 8 november 1624. Schout Gerhardt Dyckertz. Getuigen Johan

to Lochter en Henrick Exsoe.

Geschil (folio 2621264). Lambertt Eppinck of Harinck diende van re

pliek, overlegde de bijbehorende documenten en stelde Henrick Vin

261. centz, die deze borgtocht onder submissie van zijn persoon en

goederen aanvaardde, borg voor de kosten van de rechtspleging en van

het gewijsde. En verzocht het gerecht:

- Truide Rinckelers in overweging te geven om borg te stellen voor het

voldoen van de rechtspleging en van het gewijsde, zoals hij in de per

soon van Henrick Vincentz had gedaan, "ehr und bevorens derselver

ennige copie sall mogen gestadet worden";

- Truide Rinckelers op te roepen te compareren en ingeval van niet

verschijnen de contumacie tegen haar te verlenen.

Het gerecht hield de rechtszaak 14 dagen aan in de verwachting dat de

262. procespartijen tot overeenstemming zouden geraken, in het ande

re geval zou de behandeling ervan worden voortgezet.

Datum 22 november 1624. Schout Gerhardtt Dyckertz. Assessoren

Gerh. Hermelinck en Lambertt Henderickszen van Hellendoern.

Geschil (folio 264/265). Nadat Lambertt Eppinck of Harinck een ge

dingstuk in het proces tegen Truide Rinckelers had overgelegd, her-
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263. haalde de laatstgenoemde hetgeen zij tijdens de rechtszitting van

25 oktober 1624 naar voren had gebracht en waarbij zij bleef; niet met

het oogmerk Lambertt Eppinck of zijn vrouw te kwetsen had zij zich

over het gebeuren bij de Bathmer molen in september 1624 uitgelaten,

uitsluitend had zij herhaald wat zij in dit verband van derden had ge

hoord. Wat de borgtocht betrof, was Truide Rinckelers niet bereid om

op het verzoek van Lambertt Eppinck in te gaan, omdat zij van mening

was voldoende onroerende goederen in het gerecht te bezitten "ehrt

unde palvaste is sittende".

Truide Rinckelers en Lambertt Eppinck bleven bij hun ingenomen

standpunt en waren niet bereid minnelijk een regeling te treffen. Trui

de Rinckelers verzocht het gerecht om een copie van de protocollatie

van de rechtszitting. Lambertt Eppinck verzocht het gerecht een beslis

sing te nemen "soIcks tott rechtlicke decisie deses e. gerichte stellende"

en hem eveneens een copie van de protocollatie te verstrekken, met

protest van kosten.

Het gerecht voelde zich om redenen bezwaard hierin een beslissing te

264. nemen en beperkte zich er toe om alle conclusies, die tot nu toe

waren gewisseld, te extraheren en deze vandaag over 14 dagen bij de

overige gedingstukken te voegen, teneinde in hun aanwezigheid het

proces te sluiten en, tenzij de procespartijen minnelijk een schikking

troffen, op hun kosten advies ter belering bij de rechtsgeleerden in te

wmnen.

Schuldvordering. Lambertt Hendricks en Lambert, zijn zwager, dien

den behalve een vordering tegen Berent Knape in tot het voldoen van

een bedrag van 18 of 19 daalder, ook een vordering tegen Johan op die

Langestrate, zijn schoonzoon, in tot het voldoen van een bedrag van 25

daalder, dat de laatstgenoemde hen wegens de koop/verkoop van een

paard was verschuldigd. En verzochten het gerecht hen op te roepen

en ingeval van niet verschijnen te contumacieren. Het gerecht willigde,

nu Berent Knape en Johan op die Langestrate aan de oproep op de

rechtszitting te verschijnen geen gehoor gaven, het verzoek van Lam

bertt Hendricks en Lambert in en verleende de contumacie tegen hen.

En in het verlengde hiervan vergunde het gerecht Lambertt Hendricks

en Lambert voor het panden van de goederen, toebehorende Berent

Knape en Johan op die Langestrate, een pander.

Datum 6 december 1624. Schout Gerhardtt Dickertz. Keurnoten Gerh.
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Hermelinck en Roloeff Hendrickszen.

Geschil (folio 280/281). Harinck Lambertt of Eppinck overlegde een

265. gedingstuk in het proces tegen Truide Rinckelers en verzocht het

gerecht om overeenkomstig de daarin genomen conclusie een beslis

sing te nemen. Het gerecht hield met instemming van de Harinck Lam

bertt, ook gelet op de afwezigheid van zijn advocaat, en in de ver

wachting dat de procespartijen minnelijk een schikking zouden treffen

de rechtszaak tot maandag, zijnde de 14e dag na Kerstmis, aan om dan

de behandeling ervan zo nodig voort te zetten.

Datum 26 februari 1625. Schout Gerhardtt Dyckertz. Keurnoten Gerh.

Hermelinck en Arent Luittenberch.

Akte van testament (folio 267/269). Luicken Berentzen en Elsze, zijn

vrouw, beschikten voor het gerecht bij uiterste wil over hun goederen,

waarbij:

- zij Willem Luickeszen, hun zoon, en Thrine, zijn vrouw, de helft van

266. hun huis, gelegen aan het Kerckhoeff, vermaakten en in gebruik

gaven, op voorwaarde dat in het geval een van de ouders kwam te

overlijden "afflivich worden ende sick alszdan die kinder mett die 01

deren nit konden accordeeren ..., so sollen die kinder sonder ennige

oppositie uuttrecken, warmet die olderen den tydtt haeres levens on

gemolesteert sollen blyven";

- zij Willem Luickeszen, hun zoon, en Thrine, zijn vrouw, de andere

267. helft van hun huis vermaakten, die zij na hun overlijden "nha

affstervent der beyde olderen" in gebruik zouden verkrijgen;

- zij de resterende goederen aan de overige kinderen en erfgenamen

vermaakten om deze met instemming van Willem Luickeszen gelijke

lijk onder elkaar te verdelen "die kinder unde erffgn....tot gelicker

deylonge staen, gelick solcks erhlevenden kinderen to staet, eget unnde

gebuirt".

Opgemerkt wordt dat a. Willem Luickeszen uit eigen middelen het

ouderlijke huis, gelegen aan het Kerckhoeff in Holten, had verbouwd

"gerepareert unde darahnne getimmert hefft" en dat b. Luicken Be

rentzen en Elsze, zijn vrouw, afstand van de onderhavige goederen

deden "doende hyrvan comparanten eheluide... mett hande ende

monde uuitganck ende vertichnisse".

Overeenkomst tot koop/verkoop (folio 270/271). Luicken Berentzen

en Elsze, zijn vrouw, verkochten de navolgende percelen grond aan
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Wi1lem Luickeszen, hun zoon, en Catharina, zijn vrouw:

- 268. een kampje bouwland, gelegen in Holten, bij het huis van Berent

Knapen, voor een bedrag van 80 daalder 30 stuivers per stuk, waarvan

Berentcken, hun dochter, na het overlijden van de ouders een bedrag

van 40 daalder zou ontvangen;

-een wei/hooiland, gelegen in Holten, aan het Vleet Goer bij het wei

land van Koester, voor een bedrag van 50 daalder, 30 stuivers per stuk,

269. welk bedrag na het overlijden van de ouders gelijkelijk onder hun

kinderen/erfgenamen diende te worden verdeeld.

Opgemerkt wordt dat a. Luicken Berentzen en Elsze, zijn vrouw, zo

nodig de kooppenningen die Willem Luickeszen, hun zoon, en Catha

rina, zijn vrouw, voor de grond waren verschuldigd, gedurende hun

verdere leven voor het noodzakelijke levensonderhoud mochten ge

bruiken, b. na het overlijden van de ouders Willem Luickeszen, hun

zoon, en Catharina, zijn vrouw, het kampje bouwland en het weil

hooiland in gebruik mochten nemen en dat c. het gebruikelijke recht

van wederkoop was uitgesloten.

270. Datum 9 mei 1625. Schout Gerhardtt Dyckertz. Assessoren Hen

rick Roloeffsen en Joest Henderickszen Smytt.

Akte van transport (folio 272). Luicken Berentzen en Elszebe, zijn

vrouw, leverden in vervolg op de overeenkomst tot koop/verkoop het

kampje bouwland, gelegen bij het huis van Berent Knapen, en het

wei/hooiland, gelegen aan het Vleet Goer bij het weiland van Koster,

aan Willem Luickeszen, hun zoon, en Trintyen, zijn vrouw, en gaven

271. hen kwitantie voor het voldoen van de verschuldigde koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. het recht van wederkoop in de overeenkomst

tot koop/verkoop was uitgesloten en dat b. het kampje bouwland en

het wei/hooiland ''vry doerslachtich guit" waren, vrij van het recht

van uitgang alsook verder geheel onbezwaard.

272. Akte van testament (folio 265/267). Wi1lem Luickeszen en Trin

tyen, zijn vrouw, beschikten voor het gerecht bij uiterste wil over hun

goederen waarbij zij deze "so wanner ... comparanten ... voer haere

olderen quamen te sterven" aan Lucken Berentzen en Elszebe, zijn

vrouw, zijn ouders, vermaakten, met dien verstande dat zij uit de op

brengst van een gedeelte van de goederen een bedrag van 11 goudgul

den, 28 stuivers per stuk, aan de overige kinderen dienden uit te keren.

De resterende goederen zouden Lucken Berentzen en zijn vrouw Elsze-
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be naar eigen inzicht mogen gebruiken.

Opgemerkt wordt dat Willem Luickeszen en zijn vrouw Trintyen af

stand deden van de onderhavige goederen "doende hyrvan gebuerlicke

renunciatie".
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273. Datum 16 mei 1625. Rechter Gerhardtt Dyckertz. Keurnoten Eg

bertt Jansen to Lochter en Wyllem Luickeszen.

Akte van transport. Willem ter Becke en Helle, zijn vrouw, leverden in

vervolg op de overeenkomst tot koop/verkoop een derde gedeelte van

een stuk weiland, genoemd de Nye Stadt, aan Derck Wychmans en

Hyllecken, zijn vrouw, en gaven hen kwitantie voor het voldoen van de

274. verschuldigde koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. het recht van wederkoop in de overeenkomst

tot koop/verkoop was uitgesloten, b. het perceel grond Willem ter Bec

ke en Helle, zijn vrouw, uit de nagelaten goederen van Derck ter Becke

was toegevallen; de laatstgenoemde had het op een openbare verkoop

met opslag van de Erfgenamen en Goedsheren van de marke Holten

gekocht en geleverd gekregen, c. de Nye Stadt een ''vry doerslachtich

gut" was, vrij van het recht van uitgang alsook verder geheel onbe

zwaard en dat d. het perceel grond in de Peercks moersz lag, met name

bij de Drosten maete en de Heller mate, waar het enerzijds aan het

weiland van Loscher en Kruimhoeff, anderzijds aan de Goyer en de

marke Bathmen grensde, voorzover de grenspaal tussen de marken

275. Holten en Bathmen ter plaatse was uitgegraven.

276. Datum 4 juni 1625. Schout Gerhardtt Dyckertz. Getuigen Albertt

ter Stege en Tonnis Oldthoeff. Rechtszitting gehouden in Deventer.

Akte van transport (folio 305/306). David Scholier, ontvanger gene

raal van Twente, leverde in vervolg op de overeenkomst tot koop/

verkoop het grafelijk recht van tienden dat op een stuk bouwland,

groot ongeveer een mud gezaai, drukte, aan Roloeff Hendrickszen en

Merrycken, zijn vrouw, en gaf hen kwitantie voor het voldoen van de

verschuldigde koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. het recht van wederkoop in de overeenkomst

tot koop/verkoop was uitgesloten, b. David Scholier zich borg stelde

voor zijn vrouwen dat c. het stuk bouwland in Holten lag, met name

in de Boeszberges kamp, nabij de vicarie.

277. Datum 1 juli 1625. Rechter Gerhard Dickertz. Keurnoten Arent

Oedinck en Arent Luttenberch. Noodgerecht.

Akte van bekrachtiging. Joan die Ruiter, gevolmachtigde van Lucas Bli

fert en Judit van Laer, zijn vrouw, overlegde een testament van zijn

opdrachtgevers en verzocht het gerecht om het op die onderdelen te
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bekrachtigen, die betrekking hadden op goederen, gelegen in het ambt

en kerspel Holten. Het gerecht willigde het verzoek in en hield het tes

tament "in goeder weerden".

Opgemerkt wordt dat a. het testament voor de burgemeesters en/of

schepenen van de stad Deventer was verleden en gepasseerd en dat b.

de volmacht, op grond waarvan Joan de Ruiter handelde, eveneens

voor de burgemeesters van de stad Deventer was gepasseerd, t.W. op

2g juni 1625 en ten overstaan van Everhard Rouse en Adriaen van

Boeckholdt.

278. Datum 27 juli 1625. Rechter Gerhard Dickertz. Getuigen Bernard

Dickertz en Harmen Arents Roesinek.

Akte van transport. Egbert Oedinck leverde Egbert toe Lochter alsnog

het huis, de kamp grond, de gaarden en het perceel grond, goederen

die hij van de mombers van de kinderen/erfgenamen van de overleden

Seiger ter Bruggen had gekocht en geleverd gekregen en op zijn beurt

aan Egbert toe Lochter had verkocht.

Opgemerkt wordt dat het perceel grond met name op de Enck lag "en

de het stucke op den Enck".

279. Datum 18 oktober 1625. Rechter Gerhard Dickertz. Assessoren

Gerh. Hermelinck en Anthonis van Munster Custos Marckeluhis.

Akte van hypotheek. Geertt Roloeffsen of Buis verklaarde voor zich en

voor zijn vrouw vriendschappelijk een bedrag van 100 goudgulden, 28

stuivers per stuk, van Jan Eppinck ter leen te hebben ontvangen, be-.

loofde hem jaarlijks met ingang van 29 september 1626 rente hierover,

een bedrag van 6 goudgulden, te voldoen en stelde Jan Eppinck de bij

zijn huis gelegen gaarde ten onderpand om ingeval van misbetalen van

de hoofdsom en de rente hierop regres te kunnen nemen.

Opgemerkt wordt dat a. op grond van het beginsel van parate executie,

opgenomen in de akte van hypotheek, Jan Eppinck en de familieleden

direct tot de gerechtelijke verkoop van de goederen mochten overge

gaan, zonder tot het volgen van. de hiervoor gebruikelijke procedure te

zijn gehouden en dat b. de opzegging van de hypotheekovereenkomst

met inachtneming van een termijn van drie maanden diende plaats te

hebben.

Akte van royement. Blijkens een aantekening van Bernhard Dickertz,

schout, had Geertt Buis hem, Jan Eppinck, geheel voldaan.
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280. Datum 30 maart 1626. Schout Gerhardtt Dyckertz. Getuigen Jan

Altinck en Henrick Eppinck.

Geschil (folio 283). Harinck Lambertt of Eppinck gaf een samenvatting

van het verloop van het proces en verzocht het gerecht het te sluiten en

advies ter belering bij de rechtsgeleerden in te winnen. Andreas Rincke

Iers, bijgestaan door Arent Oedinck, en Catharina Rinckelers, erfgena

men van Truide Rinckelers, beperkten zich er toe te verklaren dat zij

281. Harinck Lambertt of Eppinck en Aelcken, zijn vrouw, voor perso

nen van eer hielden en hen alle hoogachting toedroegen.

Datum 1 mei 1626. Schout Gerhardtt Dyckertz. Getuigen Henrick Vin

centz en Henrick Wolters Muller.

Akte van transport. Hermen Henderickszen en Mechtelt, zijn vrouw,

Henderick Derckszen en Fenneken Janszen, zijn vrouw, alsook Koertt

Derckszen en Alcken ]anszen, zijn vrouw, leverden in vervolg op de

overeenkomst tot boedelscheiding het hen competerende gedeelte van

de goederen/rechten, toegevallen in nalatenschap van de betreffende

ouders, aan Tonnis ]anszen, hun zwager/broer, Merricken Hendricks

zen, zijn vrouw, en gaven hen kwitantie voor het voldoen van het ver

282. schuldigde bedrag.

Opgemerkt wordt dat a. ten behoeve van de ene erfgenaam de overige

erfgenamen in de overeenkomst tot boedelscheiding werden uitge

kocht, waarna de levering van de goederen/rechten plaats had en dat

b. het hier waarschijnlijk ging om de ouders van Fenneken ]anszen en

Aelcken ]anszen en Mechtelt.

283. Datum 11 mei 1626. Schout Gerhardtt Dyckertz. Getuigen Ro

loeff Hendrickszen en Egbertt ter Straten.

Geschil (folio 249/250). Lambertt Eppinck, vernomen hebbende dat

het advies ter belering door de rechtsgeleerden was uitgebracht en het

proces tegen Truide Rinckelers weer ingekomen, verzocht het gerecht

het advies uit te lezen en de sententie te pronuncieren.

"Eodem is die sententie tuischen Lambertt Eppinck unnde zall. Truide

Rinckelers gepronuncieert. Lambertt Eppinck nemmende syn tydtt ende

versocht copie van hett gewyszde".

Opgemerkt wordt dat het zeker, gelet op de waarde van het rechtsge

ding, de moeite zou lonen de inhoud van het uitgesproken vonnis na te

gaan. Maar omdat het toen niet gebruikelijk was de adviezen die de
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rechtsgeleerden uitbrachten, te protocolleren, is de kans het vonnis als

nog te achterhalen erg klein. In het Overysselsch Advysboek van L.C.H.

Strubberg is het geschepte en uitgebrachte advies ter belering niet op

genomen.

Datum 22 juli 1626. Rechter Gerhardt Dickertz. Getuigen Arent Oe

dinck en Lubbert in die Helle.

Bewaargeving. Engelken van Westervelt gaf met goedkeuring van de

mombers het gerecht een som geld ter grootte van 1000 carolus gul

den, toebehorende Lambert op den Paell of Eppinck, in bewaring.

Afrekening. Op 12 oktober 1626 gaf Engelken van Westervelt hem,

Lambert Eppinck, de betreffende som geld weer terug.

284. Beslaglegging. Op 27 oktober 1626 legden Davidt Scholier en

Aeltien Scholiers, weduwe van Gescher, voor de eerste maal beslag op

het erve en goed, ter Beecke genoemd, dat Luicken ter Beecke tegen

woordig in gebruik had en Peter Scholier, burgemeester, tijdens zijn

leven had toebehoord. De beslaglegging omvatte het huis, het erf "ende

alles daer thoe behoerende, niets uthbesondert".

Beslaglegging. Op 30 oktober 1626 legde Jan van Leiden voor zich en

als gevolmachtigde van Margariete Havemans, zijn moeder, en Stient

gen van Leiden, weduwe van Henrick Schivelbergh, voor de eerste

maal beslag op het erve en goed, ter Beecke genoemd, dat Peter Scho

lier tijdens zijn leven had toebehoord.

Beslaglegging. Op 10 november 1626 legden David Scholier en Aeltien

Scholier, weduwe van Gescher, voor de tweede maal beslag op het erve

en goed ter Beecke.

285. Beslaglegging. Op 13 november 1626 legde Jan van Leiden voor

de tweede maal beslag op het goed ter Beecke.

Beslaglegging. Op 24 november 1626 legden David Scholier en Aeltien

Scholiers, weduwe van Geshrer, zijn zuster, voor de derde maal beslag

op het goed, ter Beecke genoemd, dat Luicken ter Beeke tegenwoordig

in gebruik had.

Beslaglegging. Op 27 november 1626 legde Jan van Leiden voor zich

en als gevolmachtigde van Margariete Havemans, zijn moeder, en

Stientgen van Leiden, weduwe van Henrick Schivelbergh, voor de der

de maal beslag op het goed, ter Beecke genoemd, dat Luicken ter Beec

ke tegenwoordig in gebruik had.
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Datum 16 januari 1627. Schout Gerhardtt Dickertz. Keurnoten Gerh.

Hermelinck en Egbertt ter Straten.

Schuldvordering. Henrick Vincentz diende als gevolmachtigde van

Henrica Leemgraven, weduwe van Limbergen, een vordering tegen

Berent Janszen Knape in tot het voldoen van een bedrag van 69 gulden

en 15 stuiver, met protest van kosten. Berent Janszen Knape verzocht

286. het gerecht hem een maand de tijd te geven "omme sick inmid

dels den tydtt by frouw van Limbergen to vervogen ende gode aff

dracht te maecken, warmet haer e. genoichsam sall gecontenteert syn".

Hiermee, met het uitstel, was Henrick Vincentz het niet eens en wilde

hem voor het voldoen van Henrica Leemgraven slechts 14 dagen de

tijd te geven.

Datum 8 maart 1627. Schout Gerhardtt Dickertz. Getuigen Gerh. Her

melinck en Henrick Vincentz.

Akte van schuldbekentenis. Henrick Tonnissen Aver den Moersz be

kende voor zich en voor zijn vrouw Derck voer hett Hecke, wonende te

Olst, een bedrag van 26 daalder, 30 stuivers per stuk, en 6 stuiver te

zijn verschuldigd, beloofde hem dit bedrag in drie termijnen te zullen

voldoen, t.w. in mei 1627 12 daalder, met Pinksteren 1627 6 daalder

287. en het resterende gedeelte ervan, 7 daalder, met Pasen 1628, en

stemde er mee in dat Derck voer hett Hecke ingeval van misbetalen op

zijn kosten zou mogen compareren en zijn goederen panden.

Opgemerkt wordt dat op grond van het beginsel van parate executie,

opgenomen in de akte van schuldbekentenis, Derck voer hett Hecke

direct tot de gerechtelijke verkoop van de goederen mocht overgegaan,

zonder tot het volgen van de hiervoor gebruikelijke procedure te zijn

gehouden.

Schuldvordering. Hermen Richen diende een vordering tegen Aelcken

Teszlinck in tot het voldoen van zijn loon als chirurgijn en van de kos

ten, kosten die hij voor haar genezing had gemaakt; een en ander

"nochtans tott redelicker discretien unde kennisse goder verstendiger

luden". En verzocht het gerecht haar op te roepen en ingeval van niet

verschijnen te contumacieren. Het gerecht stelde de behandeling van

deze rechtszaak uit tot de eerste gewone rechtsdag na de vakantie me

288. de in de verwachting dat partijen minnelijk in een schikking zou

den treden. Zo nodig zou de behandeling van de rechtszaak dan wor

den voortgezet "by dem gerichte hiraver gescheen ende togelaten wess
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rechtens is".

Rechter Gerhardtt Dickertz. Keurnoten Berent van Enschede en Peeter

Janszen. Noodgerecht. Rechtszitting gehouden in de Roleingoerden, ge

legen bij Deventer.

Akte van cessie. Symon Summesz of Oedinck, burger van Delden, ce

deerde een schuldvordering ter grootte van 100 carolus gulden, 20

stuivers per stuk, aan Johan Hemminck, burger van Deventer, en zijn

289. familieleden.

Opgemerkt wordt dat a. Symon Summesz of Oedinck zich borg stelde

voor zijn vrouw, b. hij de schuldvordering op Engelcken van Wester

velt, weduwe van De Ross Dasso, lieten gelden, c. de laatstgenoemde

tot bewijs daarvan hem een schuldbekentenis had afgegeven en dat d.

Johan Hemminck en zijn familieleden in plaats van Symon Summesz of

Oedinck nu het recht hadden het bedrag dat in de schuldbekentenis

werd genoemd alsook de rente hierover van Engelcken van Westervelt

te vorderen.

290. Datum 6 september 1628. Schout Gerhard Dickertz. Keurnoten

Egbert ter Straten en Arent Janszen.

Akte van schuldbekentenis. Fenneken, vrouw van Jan van Waeren

barch, overlegde het gerecht een schrijven dat door haar man en Ste

ven Arensen Backer, zijn zwager, was ondertekend. Hierin stelden Jan

van Waerenbarch en Fenneken, zijn vrouw, Steven Arensen Backer en

Trintien Arents, zijn vrouw, ter verzekering van een bedrag van 100

goudgulden, 28 stuivers per stuk, dat zij hen waren verschuldigd, en

de rente hierover, een bedrag van 6 goudgulden, de helft van de hen in

eigendom toebehorende Suerlers camp ten onderpand.

Opgemerkt wordt dat a. met ingang van 29 september 1629 Jan van

Waerenbarch en Fenneken, zijn vrouw, de rente jaarlijks waren ver

schuldigd en dat b. de rente uit de opbrengsten van de Suerlers camp

diende te worden voldaan.

291. Beslaglegging (folio 336). Op 8 augustus 1629 legde Derck Be

rentsen, burger van Oldenzaal, voor de eerste maal beslag op het huis,

erf en de overige roerende en onroerende goederen van Roeloff Hen

ricks en zijn vrouw.

Beslaglegging. Op 22 augustus 1629 legde Derck Berentzen, burger
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van Oldenzaal, voor de tweede maal beslag op de eerder genoemde

goederen van Roloeff Henderickszen.

Beslaglegging. Op 5 september 1629 legde Derck Berentzen, burger

van Oldenzaal, voor de derde maal beslag op de eerder genoemde goe

deren van Roloeff Hendrickszen. De beslagleggingen vloeiden voort uit

het feit dat de laatstgenoemde Derck Berentzen het bedrag van de be

lasting (verschuldigd aan "Sin Matt van Hispanien"), die hij hem had

voorgeschoten, nog niet had terugbetaald.

292. Datum 5 juni 1630. Schout Bernhardt Dyckertz. Keurnoten Jan

Vincentz en Henrick Hermszen.

Akte van transport. Berent Helmichs, schout te Markelo, en Jan van

Ringenberch leverden als mombers over de kinderen van de overleden

Cornelys van Eyckell en Judit Ravens, zijn vrouw, in vervolg op de

overeenkomst tot koop/verkoop, d.d. 27 september 1626, een huis en

een erf met de ap en dependentien, gelegen in Holten, nabij de Tol

boem, aan Henrick Sandtfortz en Jenneken, zijn vrouw, en gaven hen

kwitantie voor het voldoen van de verschuldigde koopsom.

293. Datum mei 1633. Schout Bernhardtt Dyckertz. Keurnoten Hen

rick Vincentz en Henrick Avermarss.

Akte van transport. Lambert Vincentz leverde, bijgestaan door Jenne

ken, zijn vrouw, in vervolg op de overeenkomst tot koop/verkoop een

huis en een erf aan Gerryt Janszen Snyder en Anneken, zijn vrouw, en

gaf hen kwitantie voor het voldoen van de verschuldigde koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. Lambert Vincentz en Jenneken, zijn vrouw, de

goederen op een openbare verkoop met opslag en bij brandende kaars

aan Gerryt Janszen Snyder en Anneken, zijn vrouw, hadden verkocht,

b. de laatstgenoemden tegen een vergoeding gebruik mochten maken

van de oven en put, toebehorende Henrick Vincentz, die zich op het erf

bevonden, c. de goederen vrij / allodiaal waren en vrij van het recht van

uitgang alsook verder geheel onbezwaard en dat d. het huis en het erf

in Holten lagen, aan de Straete.

294. Datum 23 april 1638. Schout Gerhardtt Dyckertz. Keurnoten

Henrick Vincentz en Henrick Avermarss.

Akte van hypotheek. Jan Lambertz den Tolnaer, bijgestaan door Catha

rina, zijn vrouw, verklaarde een bedrag van 129 gulden, 20 stuivers
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per stuk, van Jan van Gescher, burger/lakenkoper te Deventer, ter leen

te hebben ontvangen, beloofde hem de som geld in twee gelijke termij

nen, op 29 september 1638 en 29 september 1639, terug te betalen

"mett die behoirlycke interesse darby" en stelde Jan van Gescher ter

verzekering hiervan het vee alsook de overige goederen ten onderpand

om ingeval van misbetalen van de hoofdsom en de rente hierop regres

te kunnen nemen.

Opgemerkt wordt dat op grond van het beginsel van parate executie,

opgenomen in de akte van schuldbekentenis, Jan van Gescher direct tot

de gerechtelijke verkoop van de goederen mocht overgegaan, zonder

tot het volgen van de hiervoor gebruikelijke procedure te zijn gehou

den.

295. Datum 25 oktober 1628. Rechter Gerhardtt Dyckertz. Keurnoten

Henrick Vincentz en Luicken Berentzen.

Geschil. Omdat Egbertt Arentzen hen op moedwillige wijze had lastig

gevallen en zich had verstout om behalve hen ook andere huislieden

uit Holten op grovelijke wijze te beledigen, daagden Jan Hengevelt en

Jan Voerthuis hem op 26 januari 1628 voor het gerecht en dienden een

vordering tegen hem in, waarin zij van Egbertt Arentzen het beteren

van het nadeel, geleden in de eer en goede naam, vorderden.

Op 22 februari 1628 compareerden Jan Hengevelt, Jan Voerthuis en

nog enkele andere huislieden uit Holten opnieuw, brachten de op 26

januari 1628 ingediende vordering in herinnering en verzochten Eg

bertt Arentzen de juistheid van de door hem geuite beledigingen aan te

tonen. Op zijn beurt verzocht de laatstgenoemde hen de punten die zij

in dit verband hadden aangedragen op eigen kosten te bewijzen. Be

trokkenen stemden hiermee in en overlegden op 7 maart 1628 enkele

296. verklaringen, gepasseerd voor de Burgemeesters van de stad Goor

en voor het onderhavige gerecht. Het gerecht verstrekte Egbertt Arent

zen op zijn verzoek een copie ervan en gaf hem 14 dagen de tijd.

Op 21 maart 1628, 14 dagen later, verleende het gerecht, nu hij niet

op de rechtszitting verscheen, de contumacie tegen Egbertt Arentzen,

daarbij overwegende dat betrokkene noch in staat was geweest iets van

de juistheid van de geuite beledigingen aan te tonen noch bewijsstuk

ken over te leggen die tot nadeel van hun eer en goede naam zouden

kunnen strekken.

In het verlengde hiervan deden Jan Hengevelt en Jan Voerthuis hun
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beklag bij Henrick Bentinck, drost van Salland, over de handelwijze,

die Egbertt Arentzen zich tegenover hen had aangematigd. Henrick

Bentinck liet, gelet op de ingediende vordering, op hetgeen de pro

cespartijen in dit verband hadden aangevoerd en het contumaciale

verwin, uitgesproken door het gerecht op 21 maart 1628, Egbertt

Arentzen oproepen om met hem te "scheiden unde verdragen" en ver

wees hem daarbij in de gerechts- en in de overige kosten.

Nu Egbertt Arentzen door Henrick Bentinck, drost van Salland, "der

maeten is voer vellich erkant ende gecondemneert werden", conclu

deerden Jan Hengevelt en Jan Voerthuis tot het in gezag/kracht van

gewijsde gegaan zijn van het contumaciale verwin.

297. Datum 14 november 1628. Schout Bernhardtt Dyckertz. Keurno

ten Bitter Dapper en Gerh. Hermelinck. Rechtszitting gehouden in De

venter.

Akte van transport. Susanna Bruins, weduwe van Herman Scholier/

vrouw van Isaack Damiens, leverde bijgestaan door David Scholier,

haar momber/burgemeester van de stad Deventer, het erve en goed,

genoemd het Schuitten erve, aan Peetersken Scholier, haar zoon.

Opgemerkt wordt dat a. waarschijnlijk bij de scheiding en deling van

de nalatenschap van Herman Scholier, zijn vader, aan Peetersken

Scholier het erve en goed was toegevallen en Susanna Bruins, zijn

moeder, de levering ervan was opgedragen en dat b. het erve en goed

met de ap en dependentien in het gerechtsambt en het kerspel Holten

lag, waar het tot voor kort bij Roloeff Hendericksen in gebruik was

geweest.
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298. Datum 15 november 1628. Schout Gerhardtt Dyckertz. Keurno

ten Gerh. I-Jermelinck en Henrick Vincentz.

Akte van schuldbekentenis. Berent Janszen Knape bekende voor zich en

voor Jenneken Albertz, zijn vrouw, Henrick Leemgraven, weduwe van

Limbergen, een bedrag van 55 gulden en 15 stuiver te zijn verschul

digd, beloofde haar dit bedrag "op nhue anstaenden may" 1629, 14

dagen ervoor of erna, te betalen en stelde Henrick Leemgraven, wedu

we van Limbergen, ter verzekering hiervan een brouwketel ten onder

pand om ingeval van misbetalen hierop regres te kunnen nemen.

Opgemerkt wordt dat op grond van het beginsel van parate executie,

opgenomen in de akte van schuldbekentenis, Henrick Leemgraven,

weduwe van Limbergen, tot de gerechtelijke verkoop van de brouwke

tel mocht overgegaan, zonder tot het volgen van de hiervoor gebrui

kelijke procedure te zijn gehouden.

299. Datum 24 januari 1629. Schout Bernhardtt Dickertz. Keurnoten

Jan Hemert, kameraar, en Jellis Nylandtt. Rechtszitting gehouden De

venter.

Akte van bekrachtiging. Eeverhardtt Buse, cameraar, en Gerhardt Don

ckell, licentiaat/burgemeester, overlegden een testament dat de laatst

genoemde tezamen met Elszcke Voerckenbecks, zijn overleden vrouw,

op 15 december 1628 voor de Schepenen van de stad Deventer, Jan

Luiloeffs en Jellis Nylandtt, had laten verlijden en passeren en verzoch

ten het gerecht het testament op die onderdelen te bekrachtigen, die

betrekking hadden op de goederen, vallende onder de jurisdictie van

het gerecht te Holten. Het gerecht willigde het verzoek in en bekrach

tigde het testament.

300. Datum 2 mei 1629. Schout Gerhardtt Dyckertz. Keurnoten Hen

rick Vincentz en Gerh. Hermelinck.

Akte van schuldbekentenis. Tonnis Claessen Struick de oude bekende

voor zich en voor zijn vrouw Bernhardtt Dickertz en zijn vrouw een

bedrag van 200 carolus gulden, 20 stuivers per stuk, te zijn verschul

digd, beloofde hen dit bedrag op 29 september 1629 te betalen, 14

dagen ervoor of erna, en stelde Bernhardtt Dickertz en zijn vrouw ter

verzekering hiervan zijn tegenwoordige en toekomstige goederen ten

onderpand om ingeval van misbetalen hierop regres te kunnen nemen.
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301. Datum 9 november 1629. Schout Bernhardtt Dickertz. Keurnoten

Egbertt to Lochter en Jan Coerszen.

Opmerking. Op 15 juni 1622, oude tijdrekening, hadden Tonnis

Buisz en Effse, zijn vrouw, van een overeenkomst tot boedelscheiding

een akte laten verlijden en passeren, op grond waarvan Merrycken de

ouderlijke goederen werd toebedeeld en zij de overige kinderen, t.w.

Swenneken, Johan, en Jenneken diende uit te kopen "ten eenenmall

und van alles affgesonet solden sin und bliven". Zodra Merrycken hen

het hiervoor verschuldigde bedrag had voldaan, zouden haar de betref

fende gedeelten van de ouderlijke goederen worden geleverd; hierbij

ging het om een bedrag van 100 gulden, 20 stuivers per stuk, waarbij

Jenneken nog eens een bedrag van 25 gulden extra zou ontvangen.

In het verlengde hiervan verkochten Egbertt Tonnissen en Swenneken,

zijn vrouw, alsmede Johan Buiss en zijn vrouw het hen competerende

gedeelte van de ouderlijke goederen aan WiIlem Buisz en Merrycken,

zijn vrouw (folio 3011303). Uit de navolgende en gewijzigde akte van

boedelscheiding blijkt dat WiIlem Buisz en Merrycken, zijn vrouw, ook

in het bezit van het vierde en laatste gedeelte van de ouderlijke goede

ren kwamen (folio 303/305).

Akte van transport (folio 3021303). Egbertt Tonnissen leverde voor

zich en voor Swenneken, zijn vrouw, in vervolg op de overeenkomst

tot boedelscheiding het hen competerende gedeelte van de ouderlijke

goederen aan Willem Buisz en Merrycken, zijn vrouw, en gaf hen

302. kwitantie voor het voldoen van het verschuldigde bedrag.

Opgemerkt wordt dat Egbertt Tonnissen zich borg stelde voor Swenne

ken, zijn vrouw.

Kwitantie (folio 303/305). Een akte van transport waarbij Johan Buiss

en zijn vrouw het hen competerende gedeelte van de ouderlijke goede

ren aan WiIlem Buis en Merrycken, zijn vrouw, leverden, is niet in het

handschrift opgenomen. Het ligt voor de hand dat een dergelijke leve

ring eveneens heeft plaats gehad. Wel is er een kwitantie die Willem

Buis overlegde, door Johan Buiss en hem ondertekend, waarin Johan

303. Buiss voor zich en zijn vrouw verklaarde dat WiIlem Buis, zijn

zwager, hem op 3 juni 1623 het betreffende gedeelte van de ouderlijke

goederen geheel had voldaan.

Opgemerkt wordt dat in het handschrift met betrekking tot Johan Buiss

wordt gesproken over "Tonnis Buisches sonne".
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Datum 17 november 1629. Schout Bernhardtt Dickertz. Keurnoten

Henrick Vincentz en Roloeff Wolters.

Akte van boedelscheiding (folio 3011302). Op grond van de akte van

boedelscheiding, d.d. 15 juni 1622, oude tijdrekening, zouden de ove

rige kinderen van Tonnis Buisz en Effse, zijn vrouw, voor het hen com

peterende gedeelte van de ouderlijke goederen door Merryen worden

uitgekocht, t.w. met een bedrag van 100 gulden. Daarboven verkreeg

Jenneken als enige van de kinderen nog eens een bedrag van 25 gulden

304. extra. Tonnis Buisz wijzigde de akte van boedelscheiding, waarbij

hij:

-Jenneken het genoemde bedrag van 25 gulden onthield en haar en

Henrick Henderickssen, haar man, met de overige kinderen gelijkelijk

liet opdelen;

- bepaalde dat Willem Busz of Merryen, zijn vrouw, het bedrag van

100 gulden, waarmee hen het betreffende gedeelte van de ouderlijke

goederen zou zijn voldaan en betaald, aan Henrick Henderickssen en

305. zijn vrouw Jenneken diende te overhandigen.

Opgemerkt wordt dat a. Tonnis Buisz zich borg stelde voor zijn vrouw

Effse en dat b. hij afstand deed van de onderhavige goederen "mett

hande ende monde opdracht vortz renunciatie".

Datum 30 oktober 1629. Schout Bernhardtt Dyckertz. Keurnoten Gerh.

Hermelinck en Jan Voerthuis.

Akte van transport (folio 276). Roloeff Henderickszen leverde in ver

volg op de overeenkomst tot koop/verkoop het grafelijk recht van tien

den dat op een stuk bouwland, groot ongeveer een mud gezaai, drukte,

aan Henrick Boeszbergen en zijn vrouw alsmede aan Jan Boszbergen,

306. hun zoon, en Jutteken, zijn vrouw, en gaf hen kwitantie voor het

voldoen van de verschuldigde koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. Roloeff Henderickszen zich borg stelde voor

Jenneken, zijn vrouw, b. David Scholier, ontvanger generaal van

Twente, bij de desbetreffende overeenkomst tot koop/verkoop het gra

felijk recht van tienden aan Roloeff Henderickszen en Jenneken, zijn

vrouw, had verkocht en aansluitend geleverd en dat c. het perceel

grond in Holten lag, met name in de Boeszbergs kamp, nabij de vicarie.

Datum 14 januari 1630. Schout Bernhardtt Dickertz. Getuigen Henrick

Vincentz en Gerh. Hermelinck.
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Schuldvordering. Henrick Eppinck beloofde Derck Roeszinck, wonende

bij de Ryszenerdyck, binnen 14 dagen het bedrag van 14 daalder dat

hij hem wegens de koop/verkoop van een stier was verschuldigd, ge

heel te voldoen.

307. Datum 11 februari 1630. Schout Bernhardtt Dyckertz. Keurnoten

Roloeff Hendrickszen en Gerh. Hermelinck.

Akte van transport. Roloeffken, weduwe van Tonnis Hermelinck, Jan

Brantz en Orszele, zijn vrouw, alsook Roloeff Arentzen en Tonnisz

cken, zijn vrouw, leverden in vervolg op de overeenkomst tot koop/

verkoop een stuk hooiland, genoemd de Protten, aan Geertt Herme

308. linck, zoon/ broer/zwager, en Geescken, zijn vrouw.

Opgemerkt wordt dat a. het recht van wederkoop in de overeenkomst

tot koop/verkoop was uitgesloten, b. Roloeffken werd bijgestaan door

Winolt ten Haven en Willem te Beloe, haar mombers, c. Jan Brantz en

Roloeff Arentzen zich bors stelden voor Wilmcken, het kind van de

overleden Willem en Geescken op die Spicke, en handelden voor Jan en

Styne, de onmondige kinderen van de overleden Tonnis Hermelinck, d.

Winolt ten Haven en Willem te Beloe zich borg stelden voor Merrye, de

dochter van Tonnis Hermelinck, en Jan Everss, haar man, wonende bij

Kampen, e. de Protten in het gerechtsambt Holten lag, nabij het

Kerckenguit, waar Tonnis Weever momenteel woonde en dat f. het

perceel grond voor een bedrag van 200 daalder, 30 stuivers per stuk,

aan hen was verkocht, onder het beding dat Geertt Hermelinck nu

twee derde gedeelte ervan in gebruik zou verkrijgen, terwijl Roloeff

ken, zijn moeder, tijdens het verdere leven het gebruik van een derde

gedeelte van de Protten zou behouden. Na het overlijden van zijn moe

der zou hij ook het gebruik van het resterende gedeelte ervan verkrij

gen, waarbij Geertt Hermelinck de verschuldigde koopsom aan de

overige kinderen en erfgenamen naar evenredigheid diende te voldoen.

Tenzij Roloeffken, weduwe van Tonnis Hermelinck, voor haar levens

onderhoud het verschuldigde bedrag wenste te gebruiken, hetgeen

309. haar vrij stond, in welk geval Geertt Hermelinck aan haar de

koopsom van het perceel grond diende te voldoen.

Datum 11 februari 1630. Schout Bernhardtt Dickertz. Keurnoten Ger

hardtt Hermelinck en Roloeff Hendrickszen.

Akte van transport. Berendtt Brantz en Merycken, zijn vrouw, lever-
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den in vervolg op een testament een stuk hooiland, genoemd de

Klincke, gelegen in het gerechtsambt Holten, nabij de Marckenstein,

310. aan Jan Brandtz, hun schoonzoon, en Orszelen, zijn vrouw.

Opgemerkt wordt dat de levering van het stuk hooiland hier voort

vloeide uit een uiterste wilsbeschikking die Berendtt Brantz en Me

rycken, zijn vrouw, op 3 maart 1627 voor Laurentz Condewyn, schout

te Colmeschate, hadden laten verlijden en passeren en waarbij zij Jan

Brandtz en Orsze1en, zijn vrouw, het perceel grond vermaakten, met

311. dien verstande dat zij de ouders tijdens hun verdere leven naar

behoren dienden te onderhouden. Na het overlijden van hen zouden

Jan Brandtz en Orszelen, zijn vrouw, het gebruik ervan verkrijgen, met

dien verstande dat zij dan de overige kinderen, zowel de voor als na

kinderen, een bedrag van 100 daalder, 30 stuivers per stuk, dienden

uit te keren. Tenzij de ouders de som geld voor hun levensonderhoud

wensten te gebruiken, hetgeen hen vrij stond, in welk geval zij nu het

bedrag aan hen dienden te overhandigen.

Akte van bekrachtiging. Berendtt Brandtz en zijn vrouw Merycken

lieten het testament op die onderdelen bekrachtigen, die betrekking

hadden op het stuk hooiland.

312. Datum 16 januari 1629. Schout Gerhardtt Dyckertz. Keurnoten

Gerh. Hermelinck en Henrick Vincentz.

Uitstel (folio 313/314). Door tussenkomst en op verzoek van "guider

luiden" maar ook op zijn verzoek hield het gerecht de rechtszaak tus

sen Cunneken Janszen, wonende te Deventer, weduwe van Balthazaer

van Breyll, en Jan op den Rinckeler 14 dagen aan. Het feit dat de laatst

genoemde had beloofd Cunneken Janszen het bedrag van 205 gulden

te voldoen had het gerecht hiertoe gebracht. Overigens zou in geval

313. van nalatigheid de rechtszaak over 14 dagen worden voortgezet.

Opgemerkt wordt Cunneken Janszen voornemens was geweest om in

vervolg op het beslag, gelegd op de goederen, toebehorende Jan op den

Rinckeler, en tot justificatie ervan een schuldvordering tot het voldoen

van een bedrag van 205 gulden tegen hem in te dienen.

Datum 30 januari 1629. Schout Gerhardtt Dickertz. Keurnoten Hen

rick Vincentz en Gerh. Hermelinck.

Schuldvordering (folio 323/324). Cunneken Janszen,weduwe van

Balthazaer van Breyll, diende, bijgestaan door Bernhardtt Dickertz,
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314. haar momber, nu hij de toezegging, gedaan tijdens de rechtszit

ting van 16 januari 1629, niet gestand deed, alsnog de betreffende

vordering tegen Jan op den Rinckeler in en verzocht het gerecht hem

op te roepen om op de rechtszitting het bedrag van 205 gulden te vol

doen dan wel bij in gebreke blijven hem te contumacieren, met protest

van kosten.

Jan op den Rinckeler en Henrick, zijn vrouw, gaven aan de oproep ge

hoor en compareerden, maar waren niet in staat haar het betreffende

bedrag volledig te voldoen. Wel beloofden zij haar een gedeelte ervan,

t.w. 50 a 60 gulden, binnen 14 dagen in Deventer te betalen alsook om

minnelijk een regeling te treffen betreffende het voldoen van het reste

rende gedeelte ervan. Hiermee stemde Cunneken Janszen, onverlet

haar rechten in dit verband, in.

Opgemerkt wordt dat het gerecht, hoewel Jan op den Rinckeler op de

rechtszitting verscheen, het verzoek van Cunneken Janszen inwilligde

en de contumacie tegen hem verleende, omdat betrokkene het bedrag

van 205 gulden niet voldeed "op't rechtlicke versoick geene betaling is

ervolcht".

315. Datum 24 januari 1629. Schout Bernhardtt Dyckertz. Keurnoten

Henrick van Haexbergen, secretaris van de stad Deventer, en Gerhardtt

Hermelinck. Rechtszitting gehouden in Deventer.

Akte van transport. Roloeff Henderickszen Slyter, wonende te Holten,

leverde op grond van de volmacht in vervolg op de overeenkomst tot

koop/verkoop het gedeelte van de landerijen, zowel bouw- als wei

land, dat zijn opdrachtgevers op grond van een testament in nalaten

schap van Truycken Hesselss, weduwe van Scherffs, was toegevallen,

aan David Scholier, ontvanger van Twente, en Henscken Scherffs, zijn

vrouw, en gaf hen kwitantie voor het voldoen van de verschuldigde

316. koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. Roloeff Henderickszen Slyter de volmacht was

verleend door Henscken Munters, weduwe van Sloers, en door Der

ricxcken Scherffs, weduwe van Willem Gisbertsen, bijgestaan door

Henrick van Haecxbergen, secretaris van de stad Deventer, als hun

momber (Derricxcken Scherffs stelde zich borg voor haar drie afwezi

ge zusters en broer) alsook door Derck Scherff, majoor van de stad

Deventer, voor zich, voor zijn vrouw Helena Roecks, als borg voor zijn

broers en zuster en tezamen met Derrick Scherff, licentiaat, als mom-
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ber over de drie kinderen van de overleden Derricxken Scherffs, b. zij

erfgenamen waren van Truycken Hesselss, weduwe van Scherffs, c. de

volmacht voor Burgemeesters, Schepenen en Raad van de stad Deven

ter op 17 maart 1628 was gepasseerd en ter bekrachtiging bezegeld en

317. dat d. de goederen onder de klokkenslag van Holten lagen.

Akte van transport. Charles Hoornhardtt leverde op grond van de vol

macht in vervolg op de overeenkomst tot koop/verkoop, d.d. 8 decem

ber 1627, het gedeelte van landerijen, zowel bouw- als weilanden, dat

zijn opdrachtgevers op grond van een testament in nalatenschap van

Hesselsz, weduwe van Scherff, was toegevallen, aan David Scholier en

Henscken Scherffs, zijn vrouw, en gaf hen kwitantie voor het voldoen

318. van de verschuldigde koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. Jan Janszen van Elszpet en Willem Roetgers

Veerbruiggen Charles Hoornhardtt de volmacht verleenden, b. de kin

deren van de overleden Johannes Hesselss, gewezen predikant te El

speet, en Anneken Janszen, zijn vrouw, erfgenamen waren van Hes

selsz, weduwe van Scherff, c. Jan Janszen van Elszpet en Willem Roet

gers Veerbruiggen waarschijnlijk mombers over de kinderen waren, d.

de volmacht op 10 januari 1629 voor de Magistraat van de stad De

venter was gepasseerd, e. het handschrift spreek over een "procuratie

voer notario Cornelis Derckszen van Groetelande ende daerinne be

319. noempte getuigen" en dat f. de goederen in het gerechtsambt

Holten lagen, in Salland.

320. Datum 3 april 1630. Schout Bernard Dickertz. Keurnoten Johan

Kondewyn, licentiaat, en Geert van DuImen. Rechtszitting gehouden in

Deventer.

Akte van transport. Jan Henricxen Stien, meier, leverde voor zich en

voor Jutte, zijn vrouw, in vervolg op de overeenkomst tot koop/ver

koop de helft en een derde gedeelte van de andere helft van een hooi/

weiland, genoemd het Onverlaet gut, aan Jan Joerdens en Merritien,

zijn vrouw, en gaf hen kwitantie voor het voldoen van de verschuldig

321. de koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. Jan Henricxen Stien het eerder genoemde der

de gedeelte van het perceel grond van Albert, zijn zoon, had gekocht en

geleverd gekregen, b. het hooi/weiland op de Schipbeek lag, waar het

aan het Holter Broick grensde, c. de akte van transport op perkament

was geschreven, d. Bernhard Dickertz ter bekrachtiging de akte had
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ondertekend en met een in groene was uithangend zegel bezegeld en

dat e. Johan Kondewyn namens Jan Henricxen Stien de akte van trans

port had ondertekend en op overeenkomstige wijze bezegeld.

322. Datum 13 mei 1630. Schout Bernhardtt Dickertz. Keurnoten Fas

tertt Meyers en Jan Gosens to Eszpeloe.

Akte van schuldbekentenis. Op verzoek van Henrick Oelbecken waren

Willem in die Landtweer en Sweer Brockhuis op de Borckell geweest

"omme hem (Wolter op die Borckell) afftovragen hoe volle hie

(Henrick) Oelbecken schuIdich waere. Daeruip Wolter (op die Borck

ell) mett sine huisfr. ter andtwordtt hadden gegeven" dat zij hem het

bedrag van 34 daalder waren verschuldigd. "Stellende darvoer Henrick

Oelbecken und sinen medebestempten tott een waren underpande alle

syne guideren, geene exempt, omme" ingeval van misbetalen hierop

preferent, voor de overige schuldeisers, regres te kunnen nemen.

Opgemerkt wordt dat Wolter op die Borckell en zijn vrouw het betref

fende bedrag hadden gebruikt voor het verbouwen van hun huis, gele

gen op de Borckell.

323. Datum 5 maart 1630. Schout Bernhardtt Dyckertz. Keurnoten

Gerh. Hermelinck en Henrick Vincentz.

Schuldvordering (folio 324/325). In vervolg op het contumaciale ver

win, uitgesproken op 30 januari 1629, had Willem Warninck, wonen

de te Colmeschate, als gevolmachtigde van Cunneken Janszen, weduwe

van Balthazaer van Breyll, onroerende goederen van Jan op den Rin

ckler, t.w. het huis op de Rinckeler, gelegen nabij de Holter Dyck, en

324. het gewas laten panden. Hiertoe was hij noodgedwongen overge

gaan, omdat de roerende goederen, toebehorende Jan op den Rinckeler,

niet toereikend waren om na de gerechtelijke verkoop ervan uit de

opbrengst van de goederen het bedrag van 205 gulden dat hij Cunne

ken Janszen was verschuldigd, te kunnen voldoen. Willem Warninck

verzocht het gerecht het huis, een houtspaan werd overgelegd, gerech

telijk te verkopen.

Het gerecht willigde mede gelet op de bevestigende verklaring, afgelegd

door Henrick Vincentz, onderschout, het verzoek in en bepaalde dat op

25 maart 1630 nadat de kerkenspraak had plaats gehad de gerechtelij

ke verkoop van de goederen zou plaats vinden, tenzij Jan op den

Rinckeler alsnog binnen de tijd van 14 dagen Cunneken Janszen, we-
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duwe van Balthazaer van Breyl1, het bedrag van 205 gulden zou vol

doen.

Opgemerkt wordt dat a. het handschrift stelt dat "sine principalinne op

den 30 january 1629 secker verwin ende volgentz wilckuir hefft ver

cregen unde erholden op Jan op den Rinckeler" en dat b. Willem War

ninck ingevolge een volmacht die op 2 maart 1630 voor de Raad van

de stad Deventer was gepasseerd en bezegeld, handelde.
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Datum 16 april 1630. Schout Bernhardtt Dickertz. Keurnoten Luicken

Berentzen en Gerh. Hermelinck.

Akte van borgtocht (folio 312/313). Jan op den Rinckeler en Henrick,

zijn vrouw, waren Cunneken Janszen, weduwe van Brei!, uiteindelijk

na de gehouden afrekening nog een bedrag van 149 gulden, 20 stui

vers per stuk, de rente hierover en de kosten verschuldigd, hetgeen zij

haar, CunnekenJanszen, weduwe van Brem, uiterlijk op St. Jacob 1630

over 2 jaar dienden te voldoen.

Jan den Tolnaer en Thrine, zijn vrouw, verbonden zich jegens Cunne

326. ken Janszen, weduwe van Brem, als borg voor Jan op den Rincke

Ier, zijn zwager, en Henriek, zijn vrouw, tot zekerheid voor het als hun

eigen schuld voldoen van de helft van het bedrag van 149 gulden, en

submitteerden Cunneken Janszen hun persoon en goederen om ingeval

van misbetalen hierop regres te kunnen nemen. Jan op die Haer en

Henriek, zijn vrouw, verbonden zich voor het gerecht van Kedingen op

327. overeenkomstige wijze als borg voor Jan op den Rincke1er en zijn

Henrick, zijn vrouw.

Datum 25 maart 1630. Schout Bernhardtt Dickertz. Keurnoten Gerh.

Hermelinek en Henriek Vincentz.

Uitstel (folio 325/328). Op verzoek van Jan op den Rinckeler stelde het

325. gerecht de gerechtelijke verkoop van het huis en het gewas met

14 dagen uit, nadat hij zich jegens het gerecht had verbonden binnen

deze termijn of borg te stellen tot zekerheid voor het voldoen van het

geen hij Cunneken Janszen, weduwe van Brem, was verschuldigd of

een gedeelte ervan te voldoen en in overleg met haar een termijn vast

te stellen, waarbinnen zij het resterende gedeelte van het bedrag met de

kosten tegemoet zou kunnen zien. Wanneer een en ander niet tot stand

zou komen, zou over 14 dagen de gerechtelijke verkoop van het huis

en het gewas alsnog plaats hebben.

Schoutambt Holten.
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Vervolgens stelden Jan op den Rinckeler en Henrick, zijn vrouw, Jan

den Tolnaer en Thrine, zijn vrouw, alsook Jan op die Haer en Henrick,

zijn vrouw, hun roerende/onroerende en tegenwoordige/toekomstige

goederen ten onderpand en verbonden zich om de goederen niet eer

der te vervreemden dan wanneer zij, borgen, in het kader van de

328. borgtocht bij voorrang "eerst end voer all" waren geïndemni

seerd.

Opgemerkt wordt dat a. op grond van het beginsel van parate executie,

opgenomen in de akte van borgtocht, Jan den Tolnaer en Thrine, zijn

vrouw, alsook Jan op die Haer en Henrick, zijn vrouw, ingeval van

misbetalen direct tot de verkoop van de goederen mochten overgaan,

zonder tot het volgen van de hiervoor gebruikelijke procedure te zijn

gehouden en dat b. Cunneken Janszen, weduwe van Breil, in het

handschrift enkele malen aangeduid wordt met de woorden "die

brouwersche".

Akte van schuldbekentenis (folio 435). Jan op den Rinckeler en Hen

rick, zijn vrouw, beloofden Henrick Helmich en Aele Volbertinck, zijn

moeder, onder submissie van hun persoon en goederen om hen met

betrekking tot een bedrag van 50 daalder, 30 stuivers per stuk, dat

Henrick Helmich ten behoeve van hen van de kinderen van Oannen

borch had geleend en ontvangen, de rente hierover en de kosten te in

demniseren en schadeloos te stellen.
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329. Datum 16 april 1630. Schout Bernhardtt Dyckertz. Keurnoten

Henrick Helmich en Egbertt ter Straeten.

Akte van testament. Tonnis Sweers tot Eszpeloe en Hendriclocszen, zijn

vrouw, beschikten voor het gerecht bij uiterste wil over hun goederen,

op grond waarvan:

-Jenneken, het kind van Jan int Hoeff, uit hun goederen een bedrag ter

grootte van 150 daalder, 30 stuivers per stuk, zou ontvangen, welk

bedrag Jenneken na het overlijden van een van hen zou. worden uitge

keerd;

- de langstlevende de lijftocht van de gemeenschappelijke goederen zou

verkrijgen, ingevolge welk recht hij/zij de goederen mocht gebruiken,

zo nodig verkopen dan wel anderszins er over mocht beschikken "van

die fruichten ter noitruifft leven alst behoert";

-de goederen die na hun overlijden nog aanwezig waren "in verhalter

qualiteit succederen und vererven op die genningen daer so1cks na

rechte gebuirtt".

Opgemerkt wordt dat Tonnis Sweers tot Eszpeloe en zijn vrouw Hen

driclocszen de sterfelijkheid van de mens in overweging namen.

330. Datum 9 augustus 1630. Schout Bernhardtt Dyckertz. Keurnoten

Henrick Vincentz en Jan Meyerinck.

Akte van transport. Jan Voerthuis en Hey1cken, zijn vrouw, en Wilm

cken, weduwe van Hermen int Hoeff, bijgestaan door Jan int Hoeff,

zoon en momber, leverden in vervolg op de overeenkomst tot koop/

verkoop een huis "mett die platze" aan Lambertt ter Steenbecke en

Anneken, zijn vrouw, en gaven hen kwitantie voor het voldoen van

331. de verschuldigde koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. het recht van wederkoop in de overeenkomst

tot koop/verkoop was uitgesloten, b. de goederen vrij waren, vrij van

het recht van uitgang en ook verder geheel onbezwaard en dat c. het

huis en de huisstede in het gerechtsambt Holten lagen, aan de Straete,

tussen het huis van Jan Vincentz en het huis van Lambert Vincentz.

Datum 14 augustus 1630. Schout Bernhardtt Dyckertz. Keurnoten Jan

Meyerinck en Claes van Goer.

Akte van transport (folio 333/336). Willem Buis en Merrycken, zijn

vrouw, leverden in vervolg op de overeenkomst tot koop/verkoop, d.d.

6 juli 1629, een stuk bouwland aan Berent Steffens, wonende in de
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332. Aelpoell, en Wilmcken, zijn vrouw, en gaven hen kwitantie voor

het voldoen van de verschuldigde koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. Berent Steffens en Wilmcken, zijn vrouw, het

perceel grond op een openbare verkoop met opslag hadden gekocht, b.

de akte van de eerder genoemde overeenkomst tot koop/verkoop voor

Gerhardt de Grueter, rechter, was gepasseerd en door hem bezegeld, c.

het stuk bouwland, groot drie schepel, in de buurschap Markelo lag,

met name op de Berch, d. het perceel grond deel uitmaakte van het

erve en goed Loeynck, dat de vrouw van Geescher in eigendom toebe

hoorde, en dat e. de akte van transport door de akte, opgemaakt van de

overeenkomst tot koop/verkoop, was heen gestoken.

333. Datum 14 augustus 1630. Schout Bernhardtt Dyckertz. Keurno

ten Jan Meyerinck en Claes van Goer.

Akte van testament (folio 427/429). Berent Steffens, wonende in de

Aelpoell, en Wilmcken, zijn vrouw, de laatstgenoemde bijgestaan door

Claes van Goer als haar momber, beschikten voor het gerecht bij ui

terste wil over hun goederen, op grond waarvan:

- 334. Greete, hun nicht, die momenteel bij hen in woonde, ingeval Be

rent Steffens voor Wilmcken, zijn vrouw, kwam te overlijden, een be

drag van 100 gulden, 20 stuivers per stuk, dan wel afhankelijk van de

omstandigheden waarin Wilmcken zou verkeren zo veel minder zou

ontvangen, welk bedrag Greete uit de gemeenschappelijke goederen

diende te worden uitgekeerd;

-de langstlevende de lijftocht van de gemeenschappelijke goederen,

verkreeg, ingevolge welk recht hij/zij de goederen mocht gebruiken,

"ten noitruifft darvan leven", zo nodig verkopen dan wel anderszins er

over mocht beschikken;

- Greete, hun nicht, ingeval Berent Steffens en WiImcken "beiden qua

men to sterven", naast het eerder genoemde bedrag van 100 gulden

twee derde gedeelte van de na te laten goederen zou ontvangen en Rot

335. ger, haar broer, een derde gedeelte ervan;

- andere personen die zich voorgaven familieleden, vrienden of erfge

namen te zijn een bedrag van een pond, 6 gulden per stuk, zouden

ontvangen, welk bedrag Greete en Rotger aan hen dienden uit te keren,

waarmee betrokkenen zouden zijn uitgeboedeld "nhummermehr wi

ders hebben to moveeren";

-de familieleden en erfgenamen van Wilmcken, zijn vrouw, niet in de
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na te laten goederen zouden delen, omdat Wilmcken hem, Berent Stef

fens, geen goederen had aangebracht. Slechts een bedrag van een

pond, 6 gulden per stuk, zouden zij ontvangen, waarmee de familiele

den en erfgenamen van haar zouden zijn uitgeboedeld;

- de Armen te Holten, zodra Greete het eerder genoemde bedrag had

ontvangen, een bedrag van 100 gulden, 20 stuivers per stuk, uit de

opbrengst van de gemeenschappelijke goederen zou worden uitge

keerd en vervolgens tegen een zekere rente uitgezet. De rente diende

jaarlijks ten behoeve van de Armen gebruikt te worden voor het ko

pen van brood en bier, die op de Avond van St. Martinus door de

Kerkmeesters onder hen zou worden verdeeld. In het geval de gemeen

schappelijke goederen niet het bedrag van 100 gulden zouden opbren

gen, dienden de armen te Holten "na gelofentheit te worden bedacht";

- de Armen te Markelo een stuk bouwland, groot drie schepel land, ge

legen op de Berch, deel uitmakend van het erve Loeynck, zouden ont

vangen. Berent Steffens en Wilmeken, zijn vrouw, hadden het perceel

grond onlangs opnieuw van Willem Buis gekocht en geleverd gekre

gen. De pachten die het stuk bouwland opbracht, dienden jaarlijks op

336. de Avond van St. Martinus door de Kerkmeesters onder de Armen

te worden verdeeld. Tenzij de situatie van de familieleden van Berent

Steffens en Webbeken, zijn overleden vrouw, zodanig was dat zij een

aalmoes van node hadden, in welk geval zij in plaats van de Armen te

Markelo de pachten zouden genieten.

Opgemerkt wordt dat a. Berent Steffens en Wilmcken, zijn vrouw, de

sterfelijkheid van de mens in overweging namen, b. te kennen gaven

hun ziel na het overlijden in de handen van de Heiland en Zaligmaker

Jezus Christus te willen bevelen en hun lichaam naar Christelijk(e)

gebruik en zeden ter aarde te willen laten bestellen, c. Berent Steffens

en Wilmcken, zijn vrouw, afstand van de onderhavige goederen deden

"uitganck, uplatinge und vertichnisze" en dat d. de uiterste wilsbe

schikking ertoe strekte om onenigheden tussen de kinderen en erfge

namen uit te sluiten.

Datum 19 augustus 1630. Schout Bernhardtt Dickertz. Keurnoten Lui

cken Berentzen en Egbertt Schuitten.

Beslaglegging (folio 291). Vanaf 8 augustus 1629 had Derck Berent

zen, burger van de stad Oldenzaal, om de veertien dagen en tot drie

maal toe beslag gelegd op de goederen van Rolff Henderickszen; een en
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ander omdat betrokkene niet bereid was geweest hem het bedrag van

de voorgeschoten belasting terug te betalen. Om redenen verzocht

Derck Berentzen het gerecht deze beslagleggingen administratief te

vernieuwen tot behoud van zijn daaruit voortvloeiende rechten. Het

gerecht willigde dit verzoek in.

337. Datum 19 augustus 1630. Schout Bernhardtt Dyckertz. Keurno

ten Henrich Helmich, schout, en Hermen Teszlinck.

Akte van transport. Jan Wolters Muiller te Bathmen en Merrycken

Henderickszen, zijn vrouw, leverden in vervolg op de overeenkomst tot

boedelscheiding het hen competerende gedeelte van de goederen/

rechten, toegevallen in nalatenschap van de ouders, aan Henrick Wol

terszen Muiller te Holten, zijn broer, en Jenneken, zijn vrouw, en gaven

338. hen kwitantie voor het voldoen van het verschuldigde bedrag.

Opgemerkt wordt dat a. ten behoeve van de ene erfgenaam de overige

erfgenamen in de overeenkomst tot boedelscheiding werden uitge

kocht, waarna de levering van de goederen/rechten plaats had, b. het

hier waarschijnlijk ging om de ouders van Jan Wolters Muiller en

Henrick Wolterszen Muiller, c. de nalatenschap het huis, erf, het be

bouwde en onbebouwde land omvatte, alsook de uitstaande renten en

alle overige roerende en onroerende goederen, gelegen in het gerechts

ambt Holten dan wel elders, en dat d. een stuk bouwland, gelegen aan

de weg naar de Oesterhoeff, dat Henrick Wolterszen MuilIer Jan Wol

ters Muiller voor de Magistraat van Rijssen had geleverd, buiten de

onderhavige transactie bleef "(u)uithbescheiden dannoich dat stuicken

339. bowlantz datt Henrick Muiller sinen broder Jan ... opgedragen

hefft".

340. Datum 19 augustus 1630. Schout Bernhardtt Dickertz. Keurnoten

Willem ter Becke en Rolff Roloffsen Bus.

Testament. Jan Meyer had in aanwezigheid van twee getuigen, Jan int

Hoeff, kerkmeester, en Henrick Eppinck, op 10 augustus 1630 zijn

uiterste wil aan Bernh. Pistorio, predikant te Holten, opgegeven, op

grond waarvan hij:

- zijn broers en zuster 10 bijenkorven, een bedrag van 100 carolus

gulden en een stuk land, gelegen in de Loecker Enck tussen het land

van Voerthuis en Epping, vermaakte, met dien verstande dat zij het

341. perceel land eerst na het overlijden van Geese, zijn vrouw, zou-
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den genieten;

- de schaapherder drie schapen vermaakte en de armen twee bijenkor

ven, die ten gelde dienden te worden gemaakt, waarna de opbrengst

ervan onder de armen zou worden verdelen;

- Geese, zijn vrouw, de overige goederen vermaakte die zij naar eigen

inzicht zou mogen gebruiken.

Verzoek. Herman Teszlinck overlegde het eerder genoemde testament

en verzocht het gerecht het te willen bekrachtigen.

Opgemerkt wordt dat a. Jan Meyer de sterfelijkheid van de mens in o

verweging nam, b. dat het testament ertoe strekte grieven en onenighe

den tussen de erfgenamen uit te sluiten en c. dat het testament was ver

leden in een tijd, waarin de pestilentie heerste "is pesten tydtt".

Datum 19 augustus 1630. Schout Bernhardtt Dickertz. Keurnoten Her

men TeszIinck en Roloff Roloffsen Buis.

Verzoek. Willem ten Becke en Hellecken, zijn vrouw, verzochten het

gerecht om de navolgende overeenkomst tot koop/verkoop alsook de

bijbehorende kwitantie "ad perpetuam memoriam" te protocolleren,

welk verzoek het gerecht inwilligde.

342. Overeenkomst tot koop/verkoop. Herman int Hoeff en Derck ter

Becke, wonende in het gerechtsambt en kerspel Holten, kwamen in

aanwezigheid van de getuigen en de dadingsvrienden het navolgende

overeen.

- Derck ter Becke zou het erf en versterf dat Wilmcken, vrouw van

Hermen op den Hoeff, van haar ouders competeerde, voor een bedrag

van 198 goudgulden, 28 stuivers per stuk, en een recompensie voor

Mechteltyen, dochter van Hermen op den Hoeff, kopen.

- Derck ter Becke zou in enkele termijnen het bedrag van 98 goudgul

den, resterende nog na aftrek van een bedrag van 100 goudgulden,

343. door hem en zijn vrouw inmiddels betaald, voldoen.

De overeenkomst tot koop/verkoop, aangegaan op 4 juli 1619, was

door de aanwezige getuigen en dadingsvrienden naast Gerhardtt

Dickertz, schout, ondertekend, t.w. Hermen op den Hoeff, Derrick

Derrickszen, wonende op Beckinck, Jan ter Haer, schoonzoon van

Herman int Hoeff, Eaco Dam en Arendt Oedinck.

344. Kwitantie. Willem ter Becke voldeed Egbertt Janszen to Lochter

en Mechteltyen, zijn vrouw, een bedrag van 100 goudgulden, 28 stui

vers per stuk, welk bedrag "my myn swager Jan int Hoeff, omme van
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Beckinck te ontfangen, avergewesen hefft end an myner huisfrouwe

brutschat gecortet binnen". De kwitantie was op 1 juni 1626 gedateerd

en door Egbertt Janszen to Lochter naast Gerh. Dickertz, schout, getui

ge, ondertekend.

Datum 16 juli 1630. Schout Bernhardtt Dickertz. Keurnoten Willem

ter Becke en Hermen Arentzen.

Akte van testament. Omdat Gerrytt Frericks ziek was "alss liggende in

besweerlicker kranckheit zynde mett die seeckte der pestilentz begavet"

345. had hij aan Sweer Brockhus, Goeszen Teszlinck en Henrick Jor

ryssen, de buren, zijn uiterste wil opgegeven, op grond waarvan:

- Hermen, zijn neef/knecht, zoon van de overleden Jan in die Helle,

omdat hij van kindsbeen af bij hem en zijn vrouw had gewoond en

hem altijd trouwelijk met het werk had geholpen, twee stukken land

zou ontvangen, waarvan het ene aan het Hecke grensde, waar langs

men naar de Aelpoell ging, en het andere aan het Aelpolss land;

- Hermen het hem, Gerrytt Frericks, competerende gedeelte van de

Peerks maet zou ontvangen dan wel de waarde ervan in geld. Het an

dere gedeelte van de Peerks maet had de vrouw van Gerritt Frericks, de

tante van Hermen, hem reeds vermaakt. Hermen zou de Peerks maet

naar eigen inzicht mogen gebruiken "keren unde wenden ... ende 'tsel

vige erven unde versterven op't naeste bloet";

- Hermen een bedrag van 40 daalder zou ontvangen, dat tegen rente bij

Klein Gerlich was uitgezet, alsook "een swarte wammes, mett des testa

346. teuren beste hoet, met een witte onderbuicxscken".

Opgemerkt wordt dat Sweer Brockhus, Goeszen Teszlinck en Henrick

Jorryssen ten overstaan van Bernhardtt Dyckertz, schout, en de aan

wezige getuigen de betreffende verklaringen aflegden, waarbij zij aan

boden "desse haere bekentnisse mett lyfflicken ehede to willen becreff

tigen, also oprecht ende waerhafftich gescheet to syn".

Datum 12 augustus 1630. Schout Bernhardtt Dyckertz. Keurnoten

Hermen Teszlinck en Henrick Peeterszen.

Akte van testament. Willem ter Becke en Hellecken, zijn vrouw, be

schikten voor het gerecht bij uiterste wil over hun goederen, op grond

347. waarvan:

- de langstlevende de lijftocht van de gemeenschappelijke goederen zou

verkrijgen, ingevolge welk recht hij/zij de goederen mocht gebruiken
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en "ter notruifft van die opcompsten darvan leven alst behoert";

- de goederen na het overlijden van de testateurs ab intestato zouden

vererven, met dien verstande dat Hadewich, het kind, voor de andere

kinderen uit de gemeenschappelijke goederen het gedeelte van de Ny

348. Stadt, gelegen in de Peeres morsz, zou genieten, "so die moder

Hellecken harer dochter" in aanwezigheid van Henrick Peeterszen,

momber, had vermaakt;

- Hendricxsscken en Derck, met Merrycken en Jenneken de voorkinde

ren, ieder een bedrag van 100 daalder zouden ontvangen, zoals de

beide andere voorkinderen, op voorwaarde dat zij de helft van de

Splinters slach, die hen oorspronkelijk uit de vaderlijke goederen was

toegevallen en waarmee zij waren uitgeboedeld, zouden afstaan. In het

tegengestelde geval dienden Hendricxsscken, Derck, Merrycken en

Jenneken het bedrag van 100 daalder aan de langstlevende terug te be

talen;

- Hendriszcken en Derck, de voorkinderen, hun bruidsschat, die de

overige kinderen inmiddels hadden gekregen, zouden ontvangen.

Daarnaast zou Derck een paard krijgen dan wel naar keus een bedrag

in geld, t.w. 50 daalder.

Opgemerkt wordt dat a. Willem ter Becke en Hellecken, zijn vrouw, de

sterfelijkheid van de mens in overweging namen, b. te kennen gaven

hun ziel in de handen van onze Verlosser en Heiland Jezus Christus te

willen bevelen en hun lichaam ter aarde te willen laten bestellen en dat

349. c. de langstlevende de kinderen naar behoren diende te onder

houden en verzorgen en dat de kinderen de ouder dienden te gehoor-

zamen.

Datum 27 augustus 1630. Schout Bernhardtt Dickertz. Keurnoten De

derich Scherff, majoor, en Jan Jacopszen. Rechtszitting gehouden in

Deventer.

Akte van transport. Roloeff van Leyden, zoon van de overleden Jacob

350. van Leyden, en David Scholeer, ontvanger generaal van Twente/

burgemeester van de stad Deventer, leverden voor zich resp. als borg

voor de broers en zusters van Roloeff van Leyden in vervolg op de

overeenkomst tot koop/verkoop het erve en goed, genoemd Lippinck,

een kamp grond, genoemd de Engeszen kamp, en een kamp grond,

genoemd het Beerthen kampcken, aan Wynoldt van Eenschatte en

Louwyza van Lamszweerde, zijn vrouw, en gaven hen kwitantie voor
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351. het voldoen van de verschuldigde koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. het recht van wederkoop in de overeenkomst

tot koop/verkoop was uitgesloten, b. de percelen grond op een openba

re verkoop met opslag en bij brandende kaars, gehouden te Deventer,

aan Wynoldt van Eenschatte en Louwyza van Lamszweerde, zijn

vrouw, waren verkocht, c. de goederen Roloeff van Leyden en zijn

broers en zusters als gelijkgerechtigde erfgenamen van Jacob van Ley

den in nalatenschap waren toegevallen, d. de percelen grond allodiaal

waren, vrij van het recht van tienden en van uitgang alsook verder

geheel onbezwaard en dat e. de goederen met de ap en dependentien in

het gerechtsambt en kerspel Holten lagen en in gebruik waren bij Lui

cken ter Becke.

352. Beslaglegging (folio 352). Op 18 april 1631 legde Henrick Vin

centz, onderschout, als gevolmachtigde van Jan en Hermen van der

Becke voor de eerste maal beslag op het vee, het gewas op het land en

op de overige roerende en onroerende goederen van Jan Hendertinck.

Beslaglegging (folio 352). Op 2 mei 1631 legde Henrick Vincentz als

gevolmachtigde van Jan en Hermen van der Becke voor de tweede

maal beslag op de eerder genoemde goederen van Jan Henderting.

Beslaglegging (folio 3521353). Op 16 mei 1631 legde Henrick Vin

centz als gevolmachtigde van Jan en Hermen van der Becke voor de

derde maal beslag op de eerder genoemde goederen van Jan Hender

tinck.

Datum 17 juni 1631. Schout Bernhardtt Dickertz. Keurnoten Eszcken

Meylinck en Lambertt Arentzen.

Schuldvordering (folio 352). Henrick Vincentz, onderschout te Holten,

353. diende als gevolmachtigde van de broers Jan en Herman van der

Beeck, burgemeester resp. kerkmeester van de stad Deventer, in ver

volg op de voorafgaande beslagleggingen een vordering tegen Jan

Hendertinck in tot het voldoen van drie verschenen pachttermijnen,

bestaande jaar1ijks uit 10 mud rogge, 4 1/2 mud boekweit en een jaar

oud varken, met protest van kosten. En verzocht het gerecht om Jan

Hendertinck op te roepen en ingeval van niet verschijnen te contuma

cieren en de pander op te dragen zijn goederen te panden, temeer om

dat verschenen en opeisbare pachttermijnen preferent zijn.

Het gerecht willigde het verzoek van Henrick Vincentz, nu Jan Hen-
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dertinck aan de oproep op de rechtszitting te verschijnen geen gehoor

gaf, in en verleende de contumacie tegen hem. En in het verlengde

hiervan vergunde het gerecht Jan en Herman van der Beeck, zijn land

heren, voor het panden van de goederen, toebehorende Jan Hender

tinck, een pander.

Datum 17 juni 1631. Rechter Bernhardtt Dickertz. Keurnoten Egbertt

Schuitten en Tonnis Struick.

Schuldvordering. Omdat Lambertt Arentzen als erfgenaam van zijn ou

ders Oedinck "alss besitter des erffhuises" het op zich had genomen de

openstaande schulden van hen te betalen, diende Eszcken Meylinck te

Oldenzaal overeenkomstig een akte van schuldbekentenis een vorde

354. ring tegen hem in tot het voldoen van een bedrag van 24 gulden

en 17 stuiver; een bedrag dat Eszcken Meylinck dan wel zijn vrouw

aan Arendtt Oedinck, zijn vader, had geleend, met protest van kosten.

Lambert Arentzen ontkende dat hij Eszcken Meylinck het genoemde

bedrag was verschuldigd en trok de echtheid van de schuldbekentenis

in twijfel. Hij was bereid hem een bedrag van 44 stuivers te voldoen

dat zijn vader blijkens zijn schuldboek ''vaders schultboek" was ver

schuldigd. Eszcken Meylinck te Oldenzaal wees dit aanbod van de

hand en verbond zich "to bewysen op costen datt zall. Arendtt Oedinck

sodane tzedduile selver geschreven hefft unde sin handt is ende datt in

den tydtt van sess wecken ende accepteert in't geringeste nicht die ge

presenteerende 44 stuiveren".
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355. Datum 23 mei 1631. Schout Bernhardtt Dickertz. Keurnoten Wil

lem ter Becke en Luibbert in die Helle.

Akte van transport. Jan Janszen Coster en Hendrickszcken Berentzen,

zijn vrouw, leverden in vervolg op de overeenkomst tot koop/verkoop

een huis en een erf, genoemd de Tybrinck, alsook het recht van turf

steken, voor zover zij hiertoe bevoegd waren, en het recht van dreef,

voor zover dat hier had gegolden, aan Jan Wolterszen Muiller te

Bathmen en Merrycken Henderixszen, zijn vrouw, en gaven hen kwi

tantie voor het voldoen van de verschuldigde koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. het recht van wederkoop in de overeenkomst

tot koop/verkoop was uitgesloten, b. de goederen "fry doerslachtich

guit" waren, vrij van het recht van uitgang alsook verder geheel onbe

zwaard en dat c. het huis en het erf in het gerechtsambt Holten lagen,

achter de kamp grond van Sweer van Goer.

356. Datum 30 juni 1631. Schout Bernhardtt Dyckertz. Keurnoten

Luibbertt Egbers en Jan Vincent.

Akte van schenking. Johanna Crytz, weduwe van Hackvoert, schonk

bijgestaan door Roloff Hendryckszen, momber, causa mortis het vierde

gedeelte van het erve de Helle met de ap en dependentien, gelegen in

het rechtsambt Holten, aan haar nicht Anna Crytz, vrouw van Jan van

357. Dottinchem, en de kinderen.

Opgemerkt wordt dat Johanna Crytz ten behoeve van Anna Crytz en de

kinderen in het verlengde van de donatio causa mortis afstand van het

erve de Helle deed "opdracht, ceszie, vorts renunciatie" .

Datum 27 oktober 1631. Schout Bernhardtt Dickertz. Keurnoten Jan

Hendrickszen en Henrick Albertz.

Akte van schuldbekentenis. Jan Costers, bijgestaan door Hendrickszen,

zijn vrouw, bekende Ryckman Heidenryck, burger/brouwer van de

stad Deventer, en Bellycken, zijn vrouw, een bedrag van 250 gulden,

20 stuivers per stuk, geleend geld, te zijn verschuldigd, beloofde hen

jaarlijks met ingang van 11 november 1632, 14 dagen ervoor of erna,

rente hierover, een bedrag van 12 lIz gulden, tot de aflossing toe te vol

doen en stelden Ryckman Heidenryck en Bellycken, zijn vrouw, het

gekochte huis, gelegen in Holten, met name aan de Straete, en de ove

rige tegenwoordige/toekomstigde goederen ten onderpand om ingeval

van misbetalen van de hoofdsom en de rente hier op regres te kunnen
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358. nemen.

Opgemerkt wordt dat a. Jan Costers en Hendrickszen, zijn vrouw, het

bedrag hadden besteed aan de koop/verkoop van een huis, toebeho

rende de overleden Berendtt Janszen Knape, b. de hoofdsom telkens

met een bedrag ter grootte van 25 of 50 gulden mocht worden afge

lost, welk bedrag naar advenant daarop en op de vervallen renteter

mijnen zou worden gekort en dat c. de opzegging van de hypotheek

overeenkomst met inachtneming van een termijn van een half jaar

diende plaats te hebben.

359. Datum 10 januari 1632. Schout Bernhardtt Dyckertz. Keurnoten

Luicken Berentzen en Eevert Janszen.

Akte van hypotheek/antichresis. Egbertt Arentzen en Hendricxszcken,

zijn vrouw, verklaarden vriendschappelijk een bedrag van 60 daalder,

30 stuivers per stuk, van Roloeff Arentzen, zijn broer, en Tonniszcken,

zijn vrouw, ter leen te hebben ontvangen, gaven hen in plaats van een

bedrag aan rente de helft van het gedeelte van een stuk bouwland, ge

noemd de Kamp, dat Egbertt Arentzen van zijn ouders in nalatenschap

was toegevallen, in gebruik om voor een periode van drie achtereen

volgende jaren de vruchten ervan te trekken dan wel, indien dit later

zou liggen, tot het moment van de restitutie van de hoofdsom, en stel

den Roloeff Arentzen en Tonniszcken, zijn vrouw, tot meerdere zeker

heid het betreffende gedeelte van het stuk bouwland ten onderpand om

ingeval van misbetalen van de hoofdsom hierop regres te kunnen ne

men.

Opgemerkt wordt dat a. Egbertt Arentzen en zijn vrouw Hendricxsz

cken met hand en mond afstand deden van het betreffende gedeelte

van het stuk bouwland, gelegen in Holten, met name aan de Straete, en

dat b. de akte hiervan blijkens een verklaring die Henrick Vincentz,

onderschout, tijdens de rechtszitting aflegde, in verband met de afwe

zigheid van de schout ten overstaan van hem als plaatsvervangend

rechter alsook ten overstaan van Berendt Schaszerich en Jan Nyenhuis

als assessoren/gerechtslieden was gepasseerd.

Akte van royement. Op 21 augustus 1655 bekende Roelef Arentsz ten

overstaan van Wilhelm Berdenis, schout, en in aanwezigheid van zijn

"broederes Arent, Gerrit Reyminck, Henderick Megelt ende meer ande

re, dat hy van desen sestich daler soo hier in dit instrument genoemt

syn, wel ende ten vollen is voldaen met alle verlopene intresse, soo
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door Megels als andere ... dat de dochters van sal. Egbert daer kennisse

van hebben".

Akte van royement. Op 21 augustus 1655 bekende Roelef Arentsz dat

"dese hier in genoemde sestich daler met alle verloopenen intresse,

welcke betalinge hy Roelef bekent tevreden gestelt van Hendrick Me

geIt ende andere syne susteren, soo dat hy Roelef gene naer maninge

ymant, wie het oock soude mogen wesen, deses aengaende ten eender

mael voldaen is".

360. Datum 9 februari 1632. Schout Bernhardtt Dyckertz. Keurnoten

Luicken Berentzen en Gerh. Hermelinck.

Akte van borgtocht. Henrick Ulfft had zich jegens Roloff Janszen, bur

ger van en koopman te Deventer, als borg voor Jan Hendertinck en

Anna, zijn vrouw, verbonden tot zekerheid voor het voldoen van een

bedrag van 65 daalder, 30 stuivers per stuk, een bedrag dat zij hem,

Roloff Janszen, waren verschuldigd en in mei 1632 dienden te voldoen.

In het verlengde hiervan stelde Jan Hendertinck voor zich en voor An

na, zijn vrouw, Henrick Ulfft alle goederen, het vee, de koeien, de

schapen, de paarden en het gewas op het land ten onderpand om inge

val hij als borg dan "nicht gerelaxeert ende bevryet worde" deze tot het

361. verschuldigde bedrag en de kosten te kunnen panden en aanslui

tend vervreemden om zich uit de opbrengst ervan schadeloos te kun

nen stellen.

Opgemerkt wordt dat op grond van het beginsel van parate executie,

opgenomen in de akte van schuldbekentenis, Henrick Ulfft ingeval van

misbetalen direct tot de gerechtelijke verkoop van de goederen mocht

overgegaan, zonder tot het volgen van de hiervoor gebruikelijke pro

cedure te zijn gehouden.

Datum 2 augustus 1632. Schout Bernhardtt Dyckertz. Keurnoten Joan

Meynerinck en Henrick over Marsz.

Akte van hypotheek/antichresis. Geertt Buis bekende voor zich en

362. voor Merrycken, zijn vrouw, vriendschappelijk een bedrag van

160 carolus gulden, 20 stuivers per stuk, van WiIlem Luickenszen en

Tryntyen, zijn vrouw, ter leen te hebben ontvangen, gaf hen in plaats

van een bedrag aan rente een stuk bouwland, genoemd de Woeste, en

de helft van een hooi/weiland met ingang van 24 augustus 1632 voor

een periode van drie achtereenvolgende jaren in gebruik om de vruch-
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ten ervan te trekken en stelde Willem Luickenszen en Tryntyen, zijn

vrouw, tot meerdere zekerheid "specialicken" het huis, erf en de gaar

de, gelegen voor het huis, ten onderpand om ingeval van misbetalen

363. van de hoofdsom hierop regres te kunnen nemen.

Opgemerkt wordt dat a. op grond van het beginsel van parate executie,

opgenomen in de akte van hypotheek, Willem Luickenszen en Trynty

en, zijn vrouw, bij misbetalen direct tot de gerechtelijke verkoop van

het huis, erf en de gaarden mochten overgaan zonder tot het volgen

van de hiervoor gebruikelijke procedure te zijn gehouden, b. de op

zegging van de hypotheekovereenkomst, na expiratie van de eerder

genoemde periode van drie jaar, met inachtneming van een termijn

van een half jaar diende plaats te hebben en dat c. het stuk bouwland,

groot ongeveer een mud gezaai, in Holten lag, met name in de Darper

Enck, achter de Berge, terwijl het betreffende gedeelte van het

hooi/weiland achter de Haer en naast de Gilden en Landwers maete

lag, met name achter het weiland van Jan Buisch.

Akte van royement. Blijkens een aantekening van Bernhart Dickertz,

schout, d.d. 27 mei 1634, had Geertt Buis hem, Willem Luyckeszen,

het bedrag van 160 carolus gulden "cum intresze" geheel voldaan.

Datum 21 september 1632. Schout Bernhardtt Dyckertz. Keurnoten

Gerrytt Joerlinck en Gerh. Hermelinck.

Akte van hypotheek/antichresis. Engelcken van Westerfelt, weduwe

364. De Dasse, bijgestaan door Gerrytt Joerlinck, momber, verklaarde

vriendschappelijk een bedrag van 50 daalder, 30 stuivers per stuk, van

Willem ter Becke en Helleken, zijn vrouw, ter leen te hebben ontvan

gen, gaf hen in plaats van een bedrag aan rente een wei/hooilandje

voor een periode van vier achtereenvolgende jaren, ongeacht of de res

titutie van de hoofdsom binnen deze termijn zou vallen, in gebruik om

er de vruchten van te trekken en stelde Willem ter Becke en Helleken,

zijn vrouw, tot meerdere zekerheid het wei/hooilandje ten onderpand

om ingeval van misbetalen van de hoofdsom hierop regres te kunnen

365. nemen.

Opgemerkt wordt dat a. Engelken van Westerfelt, weduwe De Dasse,

met hand en mond afstand deed van het perceel grond en dat b. het

wei/hooilandje in Holten lag, waar het met de ene zijde aan haar huis,

gelegen aan de Bonekamp, en met de andere zijde aan de Distelenplatz

grensde.

161



Schoutambt Holten. Inv. no. 1. Folio's 365-367.

Akte van royement. Op 26 november 1636 verklaarde Willem ter

Becke in aanwezigheid van Sweer Brockhuis en Joan Arentzen dat En

geleken van Westerfelt, weduwe De Dasse, het bedrag geheel had terug

betaald.

Datum 25 oktober 1632. Schout Bernhardtt Dyckertz. Keurnoten Hen

rick Vincentz en Henrick Peeterszen.

Schuldvordering. Jan ten Nover diende een vordering tegen Geertt Buis,

Jan Volbertinck op den Rynckeler, Jan Hendertinck en Henrick Wibbe

linck in tot het voldoen van het bedrag dat een ieder van hen afzonder

lijk hem was verschuldigd, met protest van kosten. Blijkens een schuld

bekentenis, die door Gerhardtt Dyckertz, schout te Holten, naast hem

was ondertekend, had Henrick Wibbelinck zich bovendien hoofdelijk

voor het gehele bedrag verbonden en kon hij naast de andere schulde

naars voor het voldoen van hun gedeelte aansprakelijk worden gesteld.

Op grond hiervan vorderde Jan ten Nover van hem dan ook het vol

doen van het gehele bedrag. Henrick Wibbelinck was hiertoe niet be

reid en merkte op "datt hie syn part ader quota betalt hefft, weet oick

nicht datt hie den deger den angaende etwes schuldich is". Om tot een

oplossing te geraken, nam Jan ten Nover het op zich om binnen 14

dagen de schuldbekentenis over te leggen, waaruit de hoofdelijkheid en

366. de gehoudenheid het bedrag in zijn geheel te voldoen zou blijken.

Geertt Buis, Jan Volbertinck op den Ryncke1er en Jan Hendertinck be

kenden schuld en verzochten het gerecht hen 14 dagen de tijd te ge-

ven.

Datum 8 juni 1626. Schout Gerhardtt Dyckertz. Getuigen Gerhardtt

Hermelinck en Arendtt Oedinck.

Openbare verkoop (folio 3711376). Het gerecht hield op verzoek van

Engeleken van Westerfelt, weduwe van Francisco de Dasso, op 8 juni

1626, nadat de kerkespraak in verschillende kerken had plaats gehad,

een openbare verkoop bij brandende kaars, waarop het erve en goed

367. de Haer zou worden geveild en gerechtelijk verkocht. Het erve en

goed omvatte een huis, schaapskooi, een barg en een waardeel alsook

het nieuwe aangeslagen veen, hooilanden en vruchtbomen, waarvan

de bomen die aan de Hogen goerden stonden, evenals de helft van

het waardeel, buiten de openbare verkoop bleven en Engeleken

van Westerfelt in eigendom bleven toebehoren. En was een allodiaal
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goed, vrij van het recht van tienden alsook verder geheel onbezwaard

en lag met de ap en dependentien en met de gebruiksrechten op de

gemene markegronden in het gerechtsambt en kerspel Holten, waar

het met de ene zijde aan de Hoge huises kamp en de Hogen goerden en

met de andere zijde aan de Beckinck Vaelt en de Legen ackers grensde.

Opgemerkt wordt dat Engelcken van Westerfelt werd bijgestaan door

Roloeff Henrickszen en Willem ter Becke, mombers van haar minder

jarige kinderen.

Voorwaarden waarop de openbare verkoop van het erve en goed de

Haer diende plaats te hebben:

- Het erve en goed de Haer diende in goudguldens, 28 stuivers per stuk,

te worden verkocht. Degene die de hoogste inzet deed, zou 4 goudgul

dens ontvangen. Daarna diende het bedrag steeds met 10 goudguldens

te worden verhoogd, waarvan de hoger twee en de verkoper 8 goud

guldens zou ontvangen "ende also voer vyff unde derdehalff nae adve

nant";

- 368. Nadat de inzet was gedaan, diende er een stompje kaars te wor

den aangestoken. Zodra de kaars was opgebrand en uitgegaan, diende

de laatsttekenende en tevens hoogste bieder zijn bod gestand te doen.

Echter wanneer de kaars per ongeluk uitging, diende deze opnieuw te

worden aangestoken, in welk geval de laatsttekenende en tevens de

hoogste bieder aan zijn bod was gebonden. Hierna stond het een ieder

vrij om het bedrag opnieuw te verhogen;

- Van de koopsom diende een gedeelte, t.w. bedrag van 1000 goudgul

dens, "op den guide op behoerlicke interesze blyven staen ... ende die

selve jaerlicx to verrenthen alss baven unde benedden gebruicklick is".

Partijen dienden hiervan in behoorlijke forma een akte voor het ge

recht te laten verlijden en passeren. Het resterende gedeelte van de

koopsom diende onmiddellijk, d.w.z. binnen drie dagen, in Holten dan

wel elders aan de verkoopster van het erve en goed de Haer te worden

voldaan;

- 369. De koper diende twee sufficiënte borgen te stellen tot zekerheid

voor het voldoen van de koopsom "alss haer egen proper schuilt";

- Het stond de verkoopster vrij om in het geval er geen betaling van de

koopsom plaats had of de koper of de borgen hoofdelijk voor het ge

heel aansprakelijk te stellen en op grond van het recht van parate exe

cutie de betreffende procedure aanhangig te maken, zonder dat de ko

per of de borgen zich door middel van het proponeren van een of meer
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exceptien hiertegen zou(den) kunnen verzetten;

- In het geval de koper echter niet in staat was sufficiënte borgen te

stellen, diende het erve en goed de Haer "tott haeren schade unnde ba

ten wedderumme" te worden ingezet, waarbij de hieruit voortvloeien

de kosten ten laste van de koper zouden komen;

- De verkoopster diende tezamen met de beide mombers na het voldoen

van de koopsom, die voor het erve en goed de Haer was verschuldigd,

de koper overeenkomstig het Landrecht van Overijssel te vrijwaren

tegen aanspraken van derden;

- De koper diende aan de verkoopster als recompensie een bedrag van

6 rosenobels en aan onraadsgeld een stuiver van iedere goudgulden te

betalen;

- 370. De koper zou het erve en goed de Haer onmiddellijk in gebruik

mogen nemen, met dien verstande dat de pacht van dit jaar pond

pondsgewijs over hem en de verkoopster van het erve en goed verdeeld

diende te worden;

- De koper zou de kosten van de wijnkoop voor de helft op de koopsom

in mindering mogen brengen;

- De koper en de verkoopster dienden tezamen een mud rogge aan de

armen te geven, terwijl de schrijver een bedrag van 12 goudgulden, 28

stuivers per stuk, zou ontvangen;

- De verkoopster behield zich met de beide mombers het recht voor om

het erve en goed de Haer, zonder hiervoor enige vergoeding of trekgeld

te zijn verschuldigd, aan zich te houden, in het geval het erve en goed

de Haer niet voldoende zou opbrengen, "mitz verehrende dem gelage

wegen wincop tott haere redelycke discretien tonnebeer".

371. Berendt Derckszen Schaeszberch deed met een bedrag van 3100

goudgulden de hoogste inzet op het erve en goed en verhoogde deze

met 100 goudgulden. De zoon van Werner Beltman en Arendtt Oe

dinck verhoogden de inzet met resp. 20 en 10 goudgulden. Berendt

Derckszen Schaeszberch verhoogde nogmaals de inzet met 10 goud

gulden en met een bedrag van 3240 goudgulden had hij "mett der

kerszen uuitganck" de slag bekomen. Hierbij verbonden Arendt Oe

dinck en Jann int Hoeff zich jegens Engelcken van Westerfelt, weduwe

van Francisco de Dasso, als borg voor Berendt Derckszen Schaeszberch

tot zekerheid voor het voldoen van de verschuldigde koopsom van het

erve en goed de Haer.
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Datum 19 juni 1626 (oude tijdrekening). Schout Gerhardtt Dyckertz.

Keumoten Henrick Vincentz en Arendtt Oedinck.

Akte van transport. Engelcken van Westerfelt, weduwe van Francisco

372. de Dasso, leverde tezamen met Gerh. Hermelinck, haar momber,

alsook met Roloeff Henderickszen en Willem ter Becke, mombers over

haar minderjarige kinderen, in vervolg op de overeenkomst tot koop/

verkoop het erve en goed de Haer met het halve waardeel gedeeltelijk

aan Berendtt Derckszen Schaeszberch en Merrycken, zijn vrouw, en

gedeeltelijk aan Jan Beltman en Gerberich, zijn vrouw, alsook Wemer

Beltman, hun zoon, en Gertcken, zijn vrouw, en gaf hen kwitantie voor

373. het voldoen van de verschuldigde koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. Berendtt Derckszen Schaeszberch en Mer

rycken, zijn vrouw, op de openbare verkoop met opslag en bij bran

dende kaars de slag hadden bekomen, b. het erve en goed de Haar en

het halve waardeel voor de helft aan Berendtt Derckszen Schaeszberch

en Merrycken, zijn vrouw, en voor de helft aan Jan Beltman en Gerbe

rich, zijn vrouw, alsook Wemer Beltman, hun zoon, en Gertcken, zijn

374. vrouw, werd geleverd, c. Engelcken van Westerfelt, weduwe van

Francisco de Dasso, de verschuldigde koopsom voor de delging van de

schulden van haar en die van haar minderjarige kinderen wilde ge

bruiken, d. het recht van wederkoop in de overeenkomst tot koop/

verkoop was uitgesloten, e. het erve en goed een huis, schaapskooi, een

barg en een waardeel omvatte alsook het nieuwe aangeslagen veen,

hooilanden en vruchtbomen, waarvan de bomen die aan de Hogen

goerden stonden, evenals de helft van het waardeel, buiten de openbare

verkoop bleven en Engelcken van Westerfelt in eigendom bleven toe

behoren, f. de andere helft van het waardeel viel Berendtt Derckszen

Schaeszberch en Merrycken, zijn vrouw, cum suis toe, g. het erve en

goed een allodiaal goed was, vrij van het recht van tienden alsook ver

der geheel onbezwaard, h. het erve en goed met de ap en dependentien

en met de gebruiksrechten op de gemene markegronden in het ge

rechtsambt en kerspel Holten lag, waar het met de ene zijde aan de

Hoge huises kamp en de Hogen goerden en met de andere zijde aan de

Beckinck Vaelt en de Legen ackers grensde, i. op verzoek van Engel

cken van Westerfelt, weduwe van Francisco de Dasso, Alhardtt Hellen

375. dom, licentiaat, naast Gerhardtt Dyckertz, schout, de akte van

transport had bezegeld en dat j. de partijen in de eerder genoemde

overeenkomst tot koop/verkoop als onderdeel ervan een verkoopbe-

165



Schoutambt Holten. Inv. no. 1. Folio's 375-377.

ding opnamen. Op grond hiervan bedong Engelcken van Westerfelt,

weduwe van Francisco de Dasso, voor zich of voor de erfgenamen

"offt die naeste erffgn., alwaer het guet van angecofft ende heergeco

men is" het recht om bij voorrang dit te mogen kopen, wanneer Be

rendtt Derckszen Schaeszberch en Merrycken, zijn vrouw, Jan Beltman

en Gerberich, zijn vrouw, alsook Werner Beltman, hun zoon, en Gert

eken, zijn vrouw, tot verkoop ervan wilden overgaan, met dien ver

stande dat Engelcken van Westerfelt dan de in overleg met betrokkenen

vast te stellen koopprijs diende te voldoen. Insgelijks zouden Berendtt

Derckszen Schaeszberch en Merrycken, zijn vrouw, Jan Beltman en

376. Gerberich, zijn vrouw, alsook Werner Beltman, hun zoon, en

Gertcken, zijn vrouw, onder dezelfde voorwaarden voorrang genieten

in het geval Engelcken van Westerfelt, weduwe van Francisco de Das

so, "ader haere erffgn. haere hofft unde landeryen, vortz gerechticheit

gesinnet waren omme te vercopen".

Datum 22 september 1632. Schout Bernhardtt Dyckertz. Keurnoten

Henriek Vincentz en Fastert Meyers.

Akte van transport. Hermen Teszlinck en Gerrytt Joerlinck leverden als

gevolmachtigden van het kerspel Holten in vervolg op de overeenkomst

tot koop/verkoop een huis, schuurtje, schuur en een put, die bij de

overleden Roloeff Hendrickszen en de overleden Jenneken, zijn vrouw,

in gebruik waren geweest, aan Joest Arentzen en Metteken Peterss, zijn

vrouw, en gaven hen kwitantie voor het voldoen van de verschuldigde

377. koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. de goederen op een openbare verkoop met op

slag en bij brandende kaars aan Joest Arentzen en Metteken Peterss,

zijn vrouw, waren verkocht, b. de huislieden van Holten in verband

met vervallen belastingtermijnen, die de overleden Roloeff Hendricks

zen het kerspel nog was verschuldigd, hiertoe waren overgegaan, c.

het kerspel Holten Hermen Teszlinck en Gerryt Joerlinck in dit verband

speciaal had gemachtigd en dat d. de goederen in het Holten lagen, met

name aan de Heerstrate.
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378. Datum 1 november 1632. Schout Bernhardtt Dyckertz. Keurnoten

Gerh. Hermelinck en Henrick Vincentz.

Schuldvordering (folio 383/384). Henrick Wylmszen Eppinck diende

een vordering tegen Henrick Sandtfortz de jonge in tot het voldoen van

een bedrag van 14 gulden, verschuldigd wegens de koop/verkoop van

een paard en enkele schapen. Hierin was een bedrag van 1 daalder

begrepen, een soort rente, omdat hij tot mei uitstel van betaling had

genoten "datt hie mett die pennongen bess tott vergangen may solde

379. patienteeren". In het aanbod dat Aelcken Teeszlinck namens Hen

rick Sandtfortz de jonge deed om hem, Henrick Wylmsen Eppinck, bij

Eyckel thuis een bedrag van 9 112 gulden te voldoen (niet meer was hij

hem verschuldigd) kon Henrick Wylmszen Eppinck zich niet vinden.

Het gerecht hield de rechtszaak 14 dagen aan om Henrick Sandtfortz

de jonge de gelegenheid te bieden het bedrag van 14 gulden te voldoen,

waarna zo nodig de behandeling ervan door het gerecht vervolgens

zou worden voortgezet "soe ende alss sick des na redenen und rechte

gebuirt".

Akte van schuldbekentenis. Jan Buis of Nyenhuis bekende voor zich

en voor Aelcken, zijn vrouw, Geertt Schuilten opt Vresenvenne en Ael

cken, zijn vrouw, het bedrag van 60 daalder, 30 stuivers per stuk, te

380. zijn verschuldigd, beloofde hen dit bedrag op 29 september 1633

te betalen en de rente hierover te voldoen en stelde Geertt Schuilten opt

Vresenvenne en Aelcken, zijn vrouw, ter verzekering hiervan de goede

ren ten onderpand om ingeval van misbetalen van de hoofdsom en de

rente hierop regres te kunnen nemen.

Opgemerkt wordt dat a. Jan Buis of Nyenhuis zich borg stelde voor

Aelcken, zijn vrouw, en dat b. op grond van het beginsel van parate

executie, opgenomen in de akte van schuldbekentenis, Geertt Schuilten

opt Vresenvenne en Aelcken, zijn vrouw, bij misbetalen tot de gerech

telijke verkoop van de goederen mochten overgegaan, zonder tot het

volgen van de hiervoor gebruikelijke procedure te zijn gehouden.

381. Datum 20 maart 1626. Schout Gerhardtt Dyckertz. Keurnoten

Egbertt ter Straten en Willem ter Becke.

Akte van transport (folio 3821383). Bernt Helmichs, schout te Marke

lo, leverde voor zich en voor zijn vrouw in vervolg op de overeenkomst

tot boedelscheiding het gedeelte dat hen uit de nalatenschap van de

overleden Cornelys van Eyckell en Judytt Raven, zijn vrouw, en uit de
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nalatenschap van Peeter Raven was toegevallen, aan de kinderen/erf

genamen van Cornelys van Eyckell en Judytt Raven, zijn vrouw, en gaf

hen kwitantie voor het voldoen van het verschuldigde bedrag.

382. Datum 21 maart 1626. Schout Gerhardtt Dyckertz. Keurnoten

Egbert ter Straten en Willem ter Becke.

Akte van transport (folio 2301234). Bernhardtt Helmichs, schout te

Markelo, oom, en Jan van Ringenberch, schout te Den Ham, oom, le

verden als mombers over de kinderen/erfgenamen van de overleden

Cornelys van Eyckell en Judytt Rhaven, zijn vrouw, in vervolg op de

overeenkomst tot koop/verkoop het huis met de annexen, de put en de

landerijen aan Egbert Arentzen en Henderickszen, zijn vrouw, en ga

383. ven hen kwitantie voor het voldoen van de verschuldigde koop-

som.

Opgemerkt wordt dat a. het huis, de put en de landerijen "gelyck die

bepalinge tuischen zall. Corne1is van Eyckell unde zall. Francisco de

Dasso uuitgepaelt" de kinderen/erfgenamen in nalatenschap waren

toegevallen en dat b. de goederen in het gerechtsambt Holten lagen,

aan de Strate.

Datum 15 november 1632. Schout Bernhardtt Dyckertz. Keurnoten

Gerh. Hermelinck en Henrick Vincentz.

Schuldvordering (folio 378/379). Henrick Sandtfortz de jonge gaf

384. aan de beslissing die het gerecht tijdens de rechtszitting van 1

november 1632 had genomen, geen gevolg en voldeed hem het bedrag

van 14 gulden niet. Henrick Wylmszen Eppinck verzocht het gerecht

betrokkene op te roepen om alsnog het bedrag te voldoen en ingeval

van niet verschijnen hem te contumacieren. Het gerecht willigde, nu

Henrick Sandtfortz de jonge aan de oproep op de rechtszitting te ver

schijnen geen gehoor gaf, het verzoek van Henrick Wylmszen Eppinck

in en verleende de contumacie tegen hem. En in het verlengde hiervan

vergunde het gerecht Henrick Wylmszen Eppinck voor het panden van

de goederen, toebehorende Henrick Sandfortz de jonge, een pander.

Schuldvordering. Derck Haercamp diende een tweetal vorderingen

tegen Henrick Eppinck in, t.w. tot het voldoen van een bedrag van 9

gulden, verschuldigd wegens de koop/verkoop van enkele schapen,

met protest van kosten. Henrick Eppinck bekende Derck Haercamp een

dergelijk bedrag te zijn verschuldigd, maar weigerde dit te voldoen,
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omdat de schapen op het moment van de koop/verkoop "gallich ge

west bynnen ende hem affgestorven". En tot het voldoen van een be

drag van 3 daalder min 1 stuiver. Een jaar geleden, in aanwezigheid

van Bernhardtt Dyckertz, schout, had hij toegezegd hem dit bedrag

385. binnen 14 dagen te zullen voldoen. Henrick Eppinck had deze

toezegging echter niet gestand gedaan.

Schuldvordering. Egbertt Arentzen diende een vordering tegen Derck

Coertzen, wonende aan de Holter dyck, in tot het voldoen van de "seys

ende brocke" die hij overeenkomstig de betreffende ordonnantie over

de 25 of 26 schapen die hij op de afgelopen Rijssener markt had ge

kocht en daar waren geschut, was verschuldigd. Op de ontkenning van

Derck Coertzen dat hij op de Rijssener markt geen schapen had ge

kocht "datt oick dager mett onperthysze mannen nyt sall konnen be

wysen" nam Egbertt Arentzen het op zich binnen 14 dagen het tegen

deel aan te tonen. Ook diende Egbertt Arentzen een vordering tegen de

knecht van Hermen Meyer in tot het voldoen van de "seys ende

brocke" die hij over vijf schapen was verschuldigd. En verzocht het ge

recht hem ingeval van niet verschijnen te contumacieren en hem voor

het panden van de goederen, toebehorende de knecht van Hermen

Meyer, een pander te vergunnen. Het handschrift geeft niet aan of het

gerecht het verzoek inwilligde.

386. Schuldvordering. Op verzoek van Egbertt Arentzen had Jan ten

Nyenhuis een bedrag van 15 daalder van Evertt van Ryssen te Deventer

geleend en ontvangen, waarbij hij zich als borg jegens de laatstge

noemde voor Egbertt Arentzen had verbonden tot zekerheid voor de

restitutie van de som geld. Roloeff Arentzen stelde zich vervolgens voor

zijn broer Egbertt Arentzen borg. Omdat de laatstgenoemde het ge

leende en ontvangen bedrag niet aan Evertt van Ryssen had terugbe

taald, maar in zijn plaats Jan ten Nyenhuis, diende de laatstgenoemde

een vordering tegen Roloeff Arentzen in als borg voor Egbertt Arentzen

en verzocht hem het bedrag en de rente hierover te voldoen, met pro

test van kosten. Roloeff Arentzen verzocht het gerecht hem 14 dagen

de tijd te geven om zich te kunnen beraden.

Datum mei 1631. Schout Bernhardtt Dyckertz. Keurnoten Jan int Hoeff

en Tonnis Sweerszen.

Akte van transport. Henrick op die Langestrate, Jan Stien en Jan Goe

zens leverden in vervolg op de overeenkomst tot koop/verkoop een
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387. stuk bouwland aan Derck Janszen Meyers en Geescken, zijn

vrouw, en gaven hen kwitantie voor het voldoen van de verschuldigde

koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. het recht van wederkoop in de overeenkomst

tot koop/verkoop was uitgesloten, b. Henrick op die Langestrate en Jan

Stien zich borg stelden voor hun vrouwen, c. het perceel grond vrij van

het recht van tienden was en van het recht van uitgang alsook verder

geheel onbezwaard en dat d. het stuk bouwland in het kerkspel Holten

lag, met name in de Loecker Enck, waar het met de ene zijde aan de

Suilers kamp en met de andere zijde aan het land van Willem Busche

grensde.

388. Datum 29 november 1632. Schout Bernhardtt Dickertz. Keurno

ten Henrick Vincentz en Willem ter Becke.

Geschil/Opmerking. Gerlacus Raesshoern liet als gevolmachtigde van

Luicas Goetman, Hermen Goetman, Albertt Arentzen, Jan Dorne Bock

holt, Tonnis Swarte en de weduwe van Volcker Wilmszen (pand)beslag

leggen op de penningen die Gerrytt Joerlinck, voortvloeiend uit de

koop/verkoop van het erve en goed Jurlinck, Christoffer Mulert zum

Cloester was verschuldigd (folio 388/389). Dr. Theodorus Guesen en

Joan Gerryssen, luitenant, verzochten als gevolmachtigden van Chris

toffer Mulert Z\lm Cloester en Anna Chatarina van GrolI, zijn vrouw,

het gerecht hun opdrachtgevers drie weken uitstel te verlenen, welk

verzoek het gerecht inwilligde. Het verzoek vloeide voort uit het feit dat

het afreizen van hen niet mogelijk was, waardoor zij niet tijdig op de

rechtszitting konden verschijnen, en strekte ertoe een contumacie ver

lening door het gerecht te vermijden (folio 393/395). In het verlengde

van de beslaglegging en ter justificatie ervan overlegde Gerlacus

Raesshoern als gevolmachtigde van Luicas Goetman cum suis de

schuldvordering en verzocht het gerecht (noch Christoffer Mulert zum

Cloester noch de gevolmachtigde verscheen op de rechtszitting) hen te

contumacieren, welk verzoek het gerecht inwilligde, met de restrictie

dat hij om redenen een maand de tijd zou verkrijgen om het verstek

alsnog te zuiveren (folio 395/397). Het handschrift geeft geen inzicht

in de inhoud van de overgelegde schuldvordering en gaat ook in het

geheel niet in op de gronden die tot het leggen van het (pand)beslag

aanleiding hebben gegeven. Een niet voor de hand liggende eigen

domsoverdracht van het erve en goed Jurlinck vormt de afronding van
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de onderhavige rechtszaak (folio 400/401).

Geschil (folio 393/395). Gerlacus Raesshoern, gevolmachtigde van de

hierna genoemde personen, liet op de penningen die Gerrytt Joerlinck,

voortvloeiend uit de koop/verkoop van het erve en goed Joerlinck,

Christoffell Muilert was verschuldigd, (pand)beslag leggen en verzocht

het gerecht Gerrytt Joerlinck en Bruins op die Blanckena te Bathmen,

cessionaris, te verbieden voor de gerechtelijke aanzegging van het ge

389. legde beslag de penningen aan Christoffel Muilert uit te keren.

Opgemerkt wordt dat de volmacht op grond waarvan Gerlacus Raess

hoern handelde, op 26 november 1632 was verleend door Luicas

Goetman, licentiaat en burgemeester van de stad Zwolle, voor zich en

als borg voor Hermen Goetman, zijn broer, door Albertt Arentzen, bur

ger en vaandrig van Zwolle, door Jan Dorne Bockholt, schout te Heino,

door Tonnis Swarte en door de weduwe van Volcker Wilmszen.

Datum 15 februari 1633. Schout Bernhardtt Dyckertz. Keurnoten Wil

lem ter Becke en Gerh. Hermelinck.

Akte van hypotheek. Geertt Buis verklaarde, bijgestaan door Merry

cken, zijn vrouw, vriendschappelijk een bedrag van 500 carolus gul

den, 20 stuivers per stuk, van Jan van Gesher, burger/lakenkoper van

Deventer, en Gertruida Farwers, zijn vrouw, ter leen te hebben ontvan

gen, beloofden hen jaarlijks met ingang van 31 januari 1634, 14 dagen

ervoor of erna, rente hierover, een bedrag van 30 gulden, tot de aflos

sing toe te voldoen, en stelden Jan van Gesher en Gertruida Farwers,

zijn vrouw, hun huis, erf en hun gaarde, gelegen in Holten en bij hen

in gebruik, alsook de overige tegenwoordige/toekomstige goederen ten

onderpand om ingeval van misbetalen van de hoofdsom en de rente

390. hierop regres te kunnen nemen.

Opgemerkt wordt dat a. op grond van het beginsel van parate executie,

opgenomen in de akte van schuldbekentenis, Jan van Gesher en Ger

truida Farwers, zijn vrouw, bij misbetalen tot de gerechtelijke verkoop

van de goederen mochten overgegaan, zonder tot het volgen van de

hiervoor gebruikelijke procedure te zijn gehouden, b. Geertt Buis en

Merrycken, zijn vrouw, bereid waren "alletoes hyrvan gerne starker

und better vestnisse to doen" en dat c. de opzegging van de hypotheek

overeenkomst met inachtneming van een termijn van vier maanden

diende plaats te hebben.

Akte van royement. Blijkens een aantekening van Bernhard Dickertz,
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schout, d.d. 13 juni 1634, had Geertt Buis de hoofdsom en de rente

hierover geheel aan Jan van Gescher voldaan.

Datum 18 juni 1633. Schout Bernhardtt Dyckertz. Keurnoten Egbertt

to Lochter en Tonnis Claeszen.

Akte van transport Geertt Buis en Jan Buis, broers, leverden in vervolg

op de overeenkomst tot koop/verkoop een stuk weiland, genoemd de

Achterste Altinck maete, onder het servituut van voetpad aan Roloeff

Sandtfortt, hun broer, en Jenneken, zijn vrouw, en gaven hen kwitantie

391. voor het voldoen van de verschuldigde koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. het recht van wederkoop in de overeenkomst

tot koop/verkoop was uitgesloten en dat b. het perceel grond, groot

ongeveer vier dagen maaien, in het schoutambt Holten lag.

Akte van transport. Roloeff Sandtfortz of Buis en Jenneken, zijn

vrouw, leverden in vervolg op de overeenkomst tot koop/verkoop het

stuk weiland, genoemd de Achterste Altinck maete, onder het servituut

van vpetpad aan Joanna Stycke van Breenen, en gaven haar kwitantie

392. voor het voldoen van de verschuldigde koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. het perceel grond Roloeff Sandtfortz of Buis en

Jenneken, zijn vrouw, in eigendom toebehoorde, b. de Achterste Altinck

maete, groot ongeveer vier dagen maaien, in het schoutambt Holten

lag, c. Joanna Stycke van Breenen voornemens was "seckere huir1ui

den" het perceel grond in pacht te geven en dat d. Geertt Buis, Jan Buis

ook bij de eigendomsoverdracht betrokken waren.

393. Datum 31 januari 1633. Schout Bernhardtt Dyckertz. Keurnoten

Gerh. Hermelinck en Geertt Buis.

Geschil (folio 395/397). Ger1acy Raesshoern overlegde een verzoek

om uitstel en verzocht het gerecht om "dieselve alsoe letterlycken ten

prothocolle registreert mach worden". Hierin, in het verzoek om uitstel,

brachten dr. Theodorus Guesen en Joan Gerryssen, luitenant, als ge

volmachtigden van Christoffer Mulert zum Cloester en Anna Chatarina

van Groll, zijn vrouw, het navolgende naar voren.

- Luicas Goetman, burgemeester van de stad Zwolle, Joan Dorne Bock

holt, schout te Heino, Albertt Arendtz, burger en vaandrig van de stad

Zwolle, de weduwe van VoIcker Willems, Tonnis Swartte e.a. hadden

tot drie maal toe (pand)beslag gelegd op de penningen die Gerrydt Jur

394. linck, koper van het erve en goed Jur1inck, dan wel Bruins op ten
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Blanck(n)a, cessionaris, hun opdrachtgevers was verschuldigd;

- het gerecht had hun opdrachtgevers de weet van het (pand)beslag la

ten uitbrengen en hen tegen vandaag gedagvaard;

- in verband met de "grote ende extraordinaris innundatie van wateren

ende revyren" was het hun opdrachtgevers niet mogelijk geweest op de

rechtszitting te verschijnen;

- de hoge stand van het water deed het niet compareren overeenkom

stig het Gemene recht en het Landrecht van Overijssel verontschuldi

gen.

Op grond hiervan verzochten dr. Theodorus Guesen en Joan Gerryssen

als gevolmachtigden het gerecht, zonder in dit verband aan het

(pand)beslag afbreuk te willen doen, de rechtszaak drie weken aan te

395. houden "verhopen inmiddels die grote innundatie sullen comen

ten ceszieren". Het gerecht willigde het verzoek om uitstel in, temeer

omdat Luicas Goetman cum suis zich hierin kon vinden, en protocol

leerde het een en ander.

Opgemerkt wordt dat het verzoek om uitstel was ondertekend door dr.

Theodorus Guesen.

Datum 21 februari 1633. Schout Bernhardtt Dyckertz. Keurnoten Hen

rick Vincentz en Gerh. Hermelinck.

Geschil (folio 400/401). Gerlacy Raezehoern overlegde als gevolmach

tigde van Luicas Guitman, licentiaat, burgemeester van de stad Zwolle,

396. cum suis de schuldvordering, verzocht het gerecht Christoffer

Muilert dan wel dr. Theodorus Guesen en Joan Gerryssen, gevolmach

tigden, op te roepen en hen ingeval van niet verschijnen te contuma

cieren, kosten rechtens. Het gerecht willigde, nu noch Christoffer

Muilert noch dr. Theodorus Guesen en Joan Gerryssen, gevolmachtig

den, op de rechtszitting verschenen, het verzoek van Gerlacy Raeze

hoern in en verleende de contumacie tegen hem, met de restrictie dat

Christoffer Muilert een maand de tijd zou genieten de verleende con

tumacie alsnog te purgeren. Hierbij nam het gerecht in overweging dat

hij momenteel in het buitenland verbleef en door de slechte staat van

397. de wegen in Munsterland vandaag niet had kunnen compareren;

bij in gebreke blijven van Christoffer Muilert "so sall ... aver desse

saecke ende erholdene contumacie gedisponeert worden alst na

landtrechte gebuirtt".
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Datum 4 april 1633. Schout Bernhardtt Dyckertz. Keurnoten Gerh.

Hermelinck en Henrick Vincentz.

Schuldvordering. Jacob Tymmerman, wonende te Bathmen, diende een

vordering tegen Egbert Krumhoeff in tot het voldoen van de hierna

volgende openstaande rekeningen: 11 daalder voor een hem verkochte

kast, 9 daalder voor een hem verkocht paard, 3 daalder of in plaats

daarvan een bijenkorf en 4 1/2 daalder voor een hem verkochte kist;

tezamen vormde dit het bedrag van 27 1/2 daalder, met protest van

kosten. Merrye, zijn vrouw, verzocht het gerecht haar 8 dagen de tijd

te geven "omme inmiddelss mett den c1egeren to reckenen" en hetgeen

zij bij het afsluiten van de rekeningen Jacob Tymmerman nog was ver

schuldigd, zou zij hem voldoen "sall gecontenteert ende betalt wor

den".
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398. Datum 18 juli 1633. Schout Bernhardtt Dyckertz. Keurnoten

Henrick Vincentz en Gerh. Hermelinck.

Schuldvordering (4021403). Overeenkomstig de voorwaarden waarop

de gerechtelijke verkoop van enkele landerijen, deel uitmakend van het

erve en goed Loetgerinck te Elszen, had plaats gehad, diende Jan van

Gescher een vordering tegen Arendtt Arentzen (voor zich en als borg

van Egbertt Arentzen) in tot:

- het voldoen van de eerste termijn die hij en Egbertt Arentzen, zijn

broer, hem wegens de koop/verkoop van de onderhavige landerijen

waren verschuldigd, t.w. een derde gedeelte van de koopsom, de bijbe

horende kosten en het schrijf!onraadsgeld, tezamen een bedrag van

259 gulden, 8 stuiver en 11 penningen;

- het naleven van de eerder genoemde voorwaarden, waarin ten behoe

ve van hem, Jan van Gescher, afstand van alle rechtsmiddelen was ge

399. daan.

Jan van Gescher en Arendtt Arentzen kwamen in afwijking van de in

gediende schuldvordering overeen dat betrokkene hem, Jan van Ge

scher, de eerste en tweede termijn van de onderhavige koopsom op St.

Michae1is 1633 zou voldoen, ter verzekering waarvan Arendtt Arent

zen hem, Jan van Gescher, zijn goederen ten onderpand stelde om in

geval van misbetalen hierop regres te kunnen nemen.

Egbertt Arentzen stelde Arendtt Arentzen, zijn broer, zijn gedeelte van

de landerijen die hij onlangs tezamen met hem van Jan van Gescher

had gekocht, alsook zijn overige goederen ten onderpand om ingeval

van misbetalen hierop regres te kunnen nemen.

Opgemerkt wordt dat gelet op het verdere verloop van de onderhavige

rechtszaak de grootte van het eerder genoemde bedrag niet geheel dui

delijk is.

400. Datum 24 juni 1633. Schout Bernhardtt Dyckertz. Keurnoten

Henrick Loescher en Machoryss Pinninck.

Akte van transport (folio 388/389). Christoffer Muilert tom Cloester,

residerende in het stift Recklinckhuisen, leverde voor zich, als man en

momber en als gevolmachtigde van Anna Catharina van Groll tom

Cloester, zijn vrouw, in vervolg op de overeenkomst tot koop/verkoop

het erve en goed Joerlinck met de gebruiksrechten op de gemene mar

kegrond en het bijbehorende waardeel aan Dederich Bruins, erfzaat ter

Blanckenae, en Margretha Bruins, geboren van Hovell, zijn vrouw, dan

175



Schoutambt Holten. Inv. no. 1. Folio's 400-404.
--------------------------------------------------------------------------------------

wel de houder van deze brief, en gaf hen kwitantie voor het voldoen

401. van de verschuldigde koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. het erve en goed Joerlinck Christoffer Muilert

tom Cloester en Anna Catharina van Groll tom Cloester, zijn vrouw, in

eigendom toebehoorde, b. het erve en goed vrij van het tiend-, cijns- en

dijkrecht was alsook verder geheel onbezwaard, c. het erve en goed in

het kerspel en gerechtsambt Holten lag en dat d. Gerrytt Joerlinck op

een later tijdstip alsnog het erve en goed Joerlinck in eigendom zou

verkrijgen (Schoutambt Holten. Inv. nr. 2).

402. Datum 19 september 1633. Schout Bernhardtt Dyckertz. Keurno

ten Henrick Vincentz en Jacob Egbertz.

Akte van schuldbekentenis (folio 406/407). In afwijking van hetgeen

tijdens de rechtszitting van 18 juli 1633 was overeengekomen, beloof

de Arendtt Arentzen om Jan van Gescher met Kerstmis 1633 de helft en

in mei 1634 het resterende gedeelte van de koopsom, verschuldigd

403. voor de betreffende hooilanden, gelegen in de buurschap Elszen,

te voldoen, ter verzekering waarvan hij Jan van Gescher zijn persoon

en goederen submitteerde om ingeval van misbetalen hierop regres te

kunnen nemen.

Opgemerkt wordt dat a. Jan van Gescher Illtgennige vor desen is gepas

ziert" gereserveerd bleef en dat b. op grond van het beginsel van parate

executie, opgenomen in de akte van schuldbekentenis, Jan van Gescher

direct tot de uitwinning van de persoon en goederen mocht overge

gaan, zonder tot het volgen van de hiervoor gebruikelijke procedure te

zijn gehouden.

Datum 26 september 1633. Schout Bernhardtt Dyckertz. Keurnoten

Gerh. Hermelinck en Henrick Aver Morss.

Schuldvordering. Albertt Hermszen diende een vordering tegen Hen

riek Albertz, wonende op Henderckinck, in tot het voldoen van een

404. bedrag van 18 daalder, verschuldigd wegens de koop/verkoop en

levering van twee stuks vee, een bedrag van 8 daalder, verschuldigd

wegens nog niet betaald loon alsook tot het voldoen van de kosten van

het voer voor twee stuks vee en het brengen van twee voeder turf naar

Deventer, met protest van kosten. Albertt Hermszen verzocht Henrick

Albertz de vordering te voldoen, temeer omdat hij hem altijd getrou

welijk had gediend; in tegenstelling hiertoe had Henrick Albertz hem
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en zijn vrouw onrecht aangedaan door hen tijdens de afgelopen winter

405. zonder enige reden weg te sturen. Henrick Albertz was slechts

bereid om van hetgeen Albertt Hermszen vorderde het loon naar adve

nant te voldoen.

Het gerecht gaf de procespartijen opdracht om binnen 14 dagen min

nelijk een regeling te treffen. Bij in gebreke blijven zou de behandeling

van de rechtszaak worden voortgezet "aver dese questien gedisponeert

worden gelick rechtens is".

406. Datum 23 januari 1634. Schout Bernhardtt Dyckertz. Keurnoten

Henrick Vincentz en Henrick Aver Morss.

Panding (folio 408). Arendtt Arentz bleef evenwel nalatig hetgeen Jo

han van Gescher er toe had gebracht het gerecht te verzoeken om bij

gebrek aan voldoende roerende goederen aan de grond van een stuk

land te panden, teneinde uit de opbrengst ervan de navolgende bedra

gen te kunnen voldoen:

- een bedrag van 80 goudgulden, zijnde de helft van een bedrag van

160 goudgulden, dat Arendtt Arentz hem overeenkomstig de toezeg

ging, d.d. 19 september 1633, reeds met Kerstmis 1633 voor de ge

kochte landerijen, deel uitmakende van het erve en goed Loetgerinck,

zou voldoen;

- een bedrag van 372 112 goudgulden dat Egbert Arentz hem was ver

schuldigd en voor welke betaling Arendtt Arentz zich jegens hem, Jo

han van Gescher, als borg voor Egbert Arentz had verbonden;

- de rente over deze bedragen alsook de verschillende hiermee samen

hangende kosten.

In vervolg op de panding deed Johan van Gescher de opbieding en ver

zocht het gerecht Arendtt Arentz de kennisgeving en de intimatie te

407. doen toekomen, waarin hem zou worden aangezegd het ver

schuldigde bedrag te voldoen of zich binnen zes weken door pandke

ring tegen de panding te verzetten; in het andere geval zou Johan van

Gescher de pandingsprocedure voortzetten.

Opgemerkt wordt dat het eerder genoemde stuk land, gelegen in het

rechtsgebied Holten, Arendtt Arentz in nalatenschap van zijn ouders

was toegevallen.

Datum 30 januari 1634. Schout Bernhardtt Dyckertz. Keurnoten Hen

rick Vincentz en Arendtt Arentz.
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Akte van schuldbekentenis. Wolter op die Borkelt bekende Tymmer Ja

cob te Bathmen een bedrag van 80 daalder, 30 stuivers per stuk, te zijn

verschuldigd, beloofde hem dit bedrag in drie termijnen te voldoen: in

mei 1634 30 daalder, met St. Jacobus 1634 30 daalder en het resteren

de gedeelte van het bedrag, 20 daalder, met St. Martinus 1634, 14 da

gen ervoor of erna, en submitteerde hem zijn goederen om ingeval van

misbetalen hierop regres te kunnen nemen.

Opgemerkt wordt dat op grond van het beginsel van parate executie,

opgenomen in de akte van schuldbekentenis, Tymmer Jacob te Bath

men direct tot de gerechtelijke verkoop van de goederen mocht over

gaan, zonder tot het volgen van de hiervoor gebruikelijke procedure te

zijn gehouden.

408. Datum 6 maart 1634. Schout Bernhardtt Dyckertz. Keurnoten

Henrick Vincentz en Luycken Berentzen.

Panding (folio 408/409). In vervolg op de panding van het stuk land,

gelegen in Holten, en de opbieding ervan verzocht Johan van Gescher

het gerecht hem aan het stuk land te eigenen, welk verzoek het gerecht

inwilligde. Een en ander strekte ertoe om na de gerechtelijke verkoop

uit de opbrengst ervan de navolgende bedragen te kunnen voldoen: een

bedrag van 80 goudgulden, zijnde de helft van het bedrag van 160

goudgulden, dat Arendt Arentz hem was verschuldigd, een bedrag van

372 1/2 goudgulden, dat Egbert Arentz hem was verschuldigd, en een

bedrag aan rente.

Datum 27 maart 1634. Schout Bernhardtt Dickertz. Keurnoten Willem

ter Becke en Derrick Tonnis.

Panding (folio 409/411). Henrick Vincent bracht als gevolmachtigde

409. van Jan van Gescher in herinnering dat:

- zijn opdrachtgever een stuk land, gelegen in Holten, toebehorende

Arendt Arentz, had gepand om uit de opbrengst ervan het bedrag te

kunnen voldoen dat Arendt Arentz voor zich en als borg van Egbert

Arentz, zijn broer, zijn opdrachtgever was verschuldigd;

- zijn opdrachtgever de opbieding had gedaan en het gerecht hem aan

het stuk land had geëigend.

In het verlengde hiervan verzocht Henrick Vincent het gerecht aan de

kerken van de drie nabij gelegen kerspels een bekendmaking te beves

tigen, waarin degenen die op het stuk land rechten konden laten gel-
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den, op straffe van verval ervan, zouden worden opgeroepen om op

donderdag 7 mei 1634, 's morgens om 11 uur, te compareren, hun

schuldvorderingen in te dienen en aanwezig te zijn bij het bieden en

tenslotte bij het gerechtelijk verkopen van het onderhavige stuk land

"voer alsulcke summa van penningen als 't prothocoll uthwyst, mitsga

ders voer die interesze ende kosten met rechte".

Datum 8 april 1634. Schout Bernhardtt Dyckertz. Keurnoten Luycken

Berentzen en Jacob Egbertz.

Schuldvordering (398/399). Omdat Johan van Gescher voornemens

was het stuk land, gelegen in Holten, toebehorende Arendt Arentz, dat

hij met de panding, opbieding en de aaneigening had verwonnen, op 7

410. mei 1634 gerechtelijk te verkopen om uit de opbrengst ervan het

bedrag van 372 'lt goudgulden, waarvoor hij zich als borg van Egbertt

Arentz, zijn broer, had verbonden, alsook de rente hierover en het be

drag van de kosten te kunnen voldoen, verzocht Arendt Arentz het ge

recht tot mei 1635 de gerechtelijke verkoop aan te houden. En beloofde

Johan van Gesscher hem op dat tijdstip het eerder genoemde bedrag te

voldoen, welk verzoek het gerecht onder de navolgende voorwaarden

inwilligde:

- Johan van Gesscher zou in geval van nalatigheid het betreffende per

ceel grond na de bekendmaking ervan in de kerk van Holten "op eine

voergande Holter kerckenspracke" alsnog gerechtelijk mogen verko

pen;

- Johan van Gesscher zou in het geval de opbrengst van deze gerech

telijke verkoop niet toereikend zou zijn om de eerder genoemde bedra

gen te kunnen voldoen, 14 dagen daarna de landerijen, deel uitmaken

de van het erve en goed Loetgerinck te Elszen, die hij van hem had ge

kocht maar in verband met de betaling nog niet geleverd had gekregen,

411. direct, zonder voorafgaançi rechterlijk vonnis, na een bekendma

king ervan in de kerken van Rijssen, Goor en Markelo voor het gerecht

van Kedingen mogen verkopen;

- Arendt Arentz diende "voer het super plus" Johan van Gescher zijn

persoon en zijn tegenwoordige en toekomstige roerende goederen te

submitteren om zo nodig direct, zonder voorafgaand rechterlijk von

nis, hierop zijn verhaal te kunnen nemen.

Datum 8 mei 1634. Plaatsvervangend rechter Henrick Vincentz. Keur-
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noten Willem Luiceszen en Jacob Egbertz.

Akte van schuldbekentenis. Gerrytt Roloffen Buis en Merrycken, zijn

vrouw, bekenden Joest Henderiszcken Smitt te Rijssen een bedrag van

30 gulden te zijn verschuldigd, beloofden hem dit bedrag op 29 sep

tember 1634 te betalen en stelden Joest Henderiszcken Smitt te Rijssen

ter verzekering hiervan Bernhardtt Dyckertz tot borg, die de borgtocht

aanvaardde en zich jegens Joest Henderiszcken Smitt verbond het be

412. drag van 30 gulden als zijn eigen schuld te voldoen.

Opgemerkt wordt dat Gerrytt Roloffen Buis tot meerdere zekerheid zijn

borg, Bernhardtt Dyckertz, het gewas op het land ten onderpand stelde

om in het geval hij als borg het bedrag zou voldoen, met inachtneming

van het beginsel van parate executie de goederen te kunnen verkopen

en zich uit de opbrengst ervan te kunnen indemniseren.

Datum 27 mei 1634. Schout Bernhardtt Dyckertz. Keurnoten Henrick

Vincent en Willem Luicas.

Akte van transport. Gerrytt Roloffs Buis en Merrycken, zijn vrouw,

leverden in vervolg op de overeenkomst tot koop/verkoop het huis, het

erf, de gaarde, de barg, de schuur, de beplanting, bestaande uit o.a.

wilgen en appelbomen, en het veen, groot enkele roeden, aan Macho

rys Pynninck en Judith van Laer, zijn vrouw, en gaven hen kwitantie

413. voor het voldoen van de verschuldigde koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. het recht van wederkoop in de overeenkomst

tot koop/verkoop was uitgesloten, b. de goederen vrij en allodiaal wa

ren, vrij van het recht van uitgang alsook verder geheel onbezwaard en

dat c. de goederen in het gerechtsambt en het kerspel Holten lagen, met

name in de buurschap Loeck.

414. Akte van schuldbekentenis. Gerrytt Buis en zijn vrouw Merry

cken stelden ter verzekering van een bedrag van "acht ende vyff

tichste halve guilden" en drie mud rogge, die zij hen waren verschul

digd, Machorys Penninck en Judith van Laer, zijn vrouw, alle goederen

alsook het gewas op het land ten onderpand om ingeval van misbetalen

hierop regres te kunnen nemen.

Opgemerkt wordt dat op grond van het beginsel van parate executie,

opgenomen in de akte van schuldbekentenis, Machorys Penninck en

Judith van Laer, zijn vrouw, direct tot de gerechtelijke verkoop van de

goederen mochten overgegaan, zonder tot het volgen van de hiervoor

gebruikelijke procedure te zijn gehouden.
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Datum 13 juni 1634. Schout Bernhardtt Dyckertz. Keurnoten Gerh.

Hermelinck en Henrick Vincentz.

Akte van schuldbekentenis. Gerrytt Roloffs Buis bekende voor zich en

415. voor Merrycken, zijn vrouw, Jan ten Nover, burger van Goor, en

Heylcken, zijn vrouw, een bedrag van 59 daalder, 30 stuivers per stuk,

te zijn verschuldigd, beloofde hen dit bedrag op 29 september 1634,

14 dagen ervoor of erna, te betalen en stelde Jan ten Nover en Heyl

cken, zijn vrouw, ter verzekering hiervan het vee, het gewas op het

land en de overige goederen ten onderpand om ingeval van misbetalen

hierop regres te kunnen nemen.

Opgemerkt wordt dat a. Gerrytt Roloffs Buis zich borg stelde voor zijn

vrouw Merrycken en dat b. op grond van het beginsel van parate exe

cutie, opgenomen in de akte van schuldbekentenis, Jan ten Nover en

Heylcken, zijn vrouw, direct tot de gerechtelijke verkoop van de goede

ren mochten overgaan, zonder tot het volgen van de hiervoor gebrui

kelijke procedure te zijn gehouden.

Datum 14 juni 1634. Schout Bernhardtt Dyckertz. Keurnoten Henrick

Vincentz en Luicken Berentzen.

Schuldvordering (folio 417/419). Omdat Egbert Arentzen in het over

416. eenkomstig de schuldbekentenis, d.d. 3 juni 1631, voldoen van

Ryckman Heydenryck in gebreke was gebleven, verzocht Beeltyen,

vrouw van Ryckman Heydenryck, bijgestaan door Gerh. Hermelinck,

haar momber, het gerecht:

- de roerende goederen en het gewas op het land, toebehorende Egbert

Arentzen, tot het verschuldigde bedrag, de rente hierover en de kosten

te panden en voor wat "dieselve nicht konden uutbrengen" aan de

grond van de landerijen te panden;

- Egbert Arentzen te verbieden deze goederen aan derden te verkopen,

leveren of te vervreemden, alvorens Ryckman Heydenryck geheel was

417. voldaan;

- hem, Egbert Arentzen, van het voorafgaande in kennis te stellen "hyr

van die insinuatie mach worden gedaen", met protest van kosten. Het

gerecht willigde het verzoek van Beeltyen, vrouw van Ryckman Hey

denryck, in en vergunde haar voor het panden van de goederen, toe

behorende Egbert Arentzen, een pander.

Opgemerkt wordt dat a. Egbert Arentzen zich jegens Ryckman Heyden

ryck, burger van en brouwer te Deventer, had verbonden om hetgeen
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hij hem overeenkomstig zijn rekenboek wegens gekocht en geleverd

bier was verschuldigd, in twee gelijke termijnen te voldoen, b. Ryck

man Heydenryck ingeval van misbetalen met inachtneming van het

beginsel van parate executie tot verkoop van zijn goederen mocht pro

cederen en dat c. de akte van schuldbekentenis was ondertekend door

Bernhardtt Dyckertz, schout, en door getuigen.

Datum 28 juni 1634. Schout Bernhardtt Dyckertz. Keurnoten Henrick

Vincentz en Jan Hendertinck.

Schuldvordering (folio 415/417). Gerh. Hermelinck, gevolmachtigde

418. van Reyckman Heydenryck, verzocht het gerecht:

- in vervolg op de panding van de roerende goederen en het gewas op

het land, toebehorende Egbertt Arentzen, de opbieding te doen en hem

aan de betreffende goederen te eigenen;

- de roerende goederen en het gewas op het land op termijn te verko

pen dan wel anderszins te vervreemden, met protest van kosten.

Op beide verzoeken van Gerh. Hermelinck, gedaan als gevolmachtigde

van Reyckman Heydenryck, nam het gerecht geen beslissing.

Akte van schuldbekentenis. Egbertt Arentzen verbond zich jegens

Ryckman Heydenryck, burger van en brouwer te Deventer, om hem

hetgeen hij overeenkomstig zijn rekenboek wegens gekocht en geleverd

bier was verschuldigd, in twee gelijke termijnen te voldoen: op 29 sep

tember 1631 en met Kerstmis 1631, in beide gevallen 14 dagen er voor

419. of er na. En stelde hem ter verzekering hiervan zijn goederen ten

onderpand die Ryckman Heydenryck of Gerh. Hermelinck, zijn gevol

machtigde, ingeval van misbetalen direct, zonder voorafgaand rech

terlijk vonnis, tot het verschuldigde bedrag zou mogen panden en ver

kopen.

Opgemerkt wordt dat a. Egbertt Arentzen zich borg stelde voor Hen

dricxszen, zijn vrouw, en dat b. de akte van schuldbekentenis op 3 juni

1631 ten overstaan van Bernhardtt Dyckertz, schout, en Henrick Vin

centz en Jann Coster, keurnoten, was verleden en gepasseerd.

Datum 3 juni 1634. Schout Bernhardt Dickertz. Keurnoten Henrick

Vincentz en Henrick Avermarss.

Akte van schuldbekentenis. Jan Rolfsen Nyenhuis en Aelcken, zijn

vrouw, bekenden Jan van Gescher, burger/lakenkoper te Deventer, een

bedrag van 280 gulden, 20 stuivers per stuk, te zijn verschuldigd, be-
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loofden hem dit bedrag te betalen en de rente hierover, 6%, te voldoen

en stelden Jan van Gescher ter verzekering hiervan het vee en de overi

ge goederen ten onderpand om ingeval van misbetalen van de hoofd

som en de rente hierop regres te kunnen nemen.

Opgemerkt wordt dat op grond van het beginsel van parate executie,

opgenomen in de akte van schuldbekentenis, Jan van Gescher direct tot

de gerechtelijke verkoop van de goederen mocht overgegaan, zonder

tot het volgen van de hiervoor gebruikelijke procedure te zijn gehou

den.

420. Datum 6 juni 1634. Schout Bernhardtt Dickertz. Keurnoten Gerh.

Hermelinck en Henrick Vincentz.

Akte van transport. Luibbert Coster van MarckeIl en Aelcken, zijn

vrouw, alsook Jan Hermszen, zoon van de overleden Tryne Freericx,

leverden in vervolg QP de overeenkomst tot koop/verkoop een stuk

bouwland, groot ongeveer een half mud, deel uitmakend van de kamp

grond van de overleden Freericx, aan Willem Luyckeszen en Trintyen,

zijn vrouw, en gaven hen kwitantie voor het voldoen van de verschul

421. digde koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. het recht van wederkoop in de overeenkomst

tot koop/verkoop was uitgesloten, b. het perceel grond vrij van het

recht van tienden en van het recht van uitgang was alsook verder ge

heel onbezwaard en dat c. het stuk bouwland in het kerspel Holten lag,

met name achter het huis van de overleden Knapen waar het aan de

weg naar de buurschap Loeck en aan de grond van Hermen Tesseling

grensde.

Datum 3 juli 1634. Schout Bernhardtt Dyckertz. Keurnoten Henrick

Vincentz en Claes van Goer.

Akte van transport. Henrick Tonnissen Aver Morss leverde in vervolg

op de overeenkomst tot koop/verkoop de helft van een wei- of hooi

422. land, genoemd de Lange Wilmes maete, aan Hertgerus van Beloes

en Anna Salume vann Mollenheim, zijn vrouw, en gaf hen kwitantie

voor het voldoen van de verschuldigde koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. het recht van wederkoop in de overeenkomst

tot koop/verkoop was uitgesloten, b. Henrick Tonnissen Aver Morss

het perceel grond van Jacop Holterbroeck, zijn schoonvader, en van

zijn zwagers had gekocht en dat c. het wei- of hooiland in het schout-
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423. ambt Holten lag, nabij de Eszpeloer meeden.

Datum 12 september 1634. Schout Bernhardtt Dyckertz. Keurnoten

Henrick Tonnissen Aver Marss en Henrick Hermszen.

Akte van schuldbekentenis. Arendtt ]anszen Luittenberch en Tonnis

Arentzen, zijn zoon, bijgestaan door hun vrouwen, bekenden een be

424. drag van 50 carolus gulden, 20 stuivers per stuk, van Bernhardo

Pistoria, predikant te Holten, ter leen te hebben ontvangen, beloofden

hem dit bedrag in mei 1635 terug te betalen en de rente/het handgeld

hierover te voldoen. "Ende warvoer Henrick Vincentz, onderschuiltz,

syn persoen, alss oick die mobile ende inmobile guideren" verbond om

ingeval van misbetalen "die vorss. pennongen cum interesze t'willen

betalen alss syn eygen proper schuilt". Vervolgens stelden Arendtt

]anszen Luittenberch en Tonnis Arentzen, zijn zoon, alsook hun vrou

wen Henrick Vincentz hun goederen ten onderpand om zich hieruit

schadeloos te kunnen nemen.

Opgemerkt wordt dat op grond van het beginsel van parate executie,

opgenomen in de akte van schuldbekentenis, Bernhardo Pistoria, pre

dikant te Holten, en Henrick Vincentz direct tot de gerechtelijke ver

koop van de goederen van Henrick Vincentz resp. Arendtt ]anszen

Luittenberch en Tonnis Arentzen, zijn zoon, en hun vrouwen mochten

overgegaan, zonder tot het volgen van de hiervoor gebruikelijke pro

cedure te zijn gehouden.
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425. Datum 9 oktober 1634. Schout Bernhardtt Dyckertz. Keurnoten

Henrick Vincentz en Henrick Aver Marsz.

Akte van schuldbekentenis. Wycher Janszen bekende een bedrag van

300 gulden, 20 stuivers per stuk, van Jan van Gescher, burger/laken

koper te Deventer, ter leen te hebben ontvangen, beloofde hem en zijn

vrouw dit bedrag te restitueren en stelde Jan van Gescher ter verzeke

ring hiervan het vee en de overige goederen ten onderpand om inge

426. val van misbetalen hierop regres te kunnen nemen.

Opgemerkt wordt dat op grond van het beginsel van parate executie,

opgenomen in de akte van schuldbekentenis, Jan van Gescher direct tot

de gerechtelijke verkoop van de goederen mocht overgegaan, zonder

tot het volgen van de hiervoor gebruikelijke procedure te zijn gehou

den.

Datum 15 januari 1635. Schout Bernhardt Dyckertz. Keurnoten Hen

rick Vincentz en Henrick Eppinck.

Akte van transport (folio 449/450). Jan Janszen Sandtfortz leverde in

vervolg op de overeenkomst tot koop/verkoop het hem competerende

gedeelte van het erve en goed Teszelinck, gelegen in het gerechtsambt

Holten, aan Henrick Sandtfortz, zijn broer, en Jenneken, zijn vrouw, en

gaf hen kwitantie voor het voldoen van de verschuldigde koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. Jan Janszen Sandtfortz ouder was dan 20 jaar

"zynde aver die twintich jaren olt nae sine selveste verclaronge" en dat

b. het recht van wederkoop in de overeenkomst tot koop/verkoop was

uitgesloten.

427. Datum 20 december 1634. Schout Bernhart Dyckertz. Keurnoten

Dederich Bruins en Gerryt Janszen.

Akte van testament (folio 3311333). Berent Steffens van Oesterick en

Wilmcken, geboren Wilms van Oevinck, zijn vrouw, de laatstgenoem

de bijgestaan door Henrick Wichers als haar momber, lieten de in

eerdere instantie verleden wilsbeschikking, d.d. 14 augustus 1630,

wijzigen, op grond van welke wijziging:

- Wilmcken, zijn vrouw, de lijftocht van de roerende en onroerende

goederen verkreeg, ingevolge welk recht zij de betreffende goederen

gedurende haar verdere leven, uitsluitend als weduwe, zou mogen ge

bruiken;

- 428. Greete Janszen, hun nicht, twee derde gedeelte en Rotger Jans-
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zen, hun neef, een derde gedeelte van de goederen na het overlijden

van Wilmcken, zijn vrouw, zouden ontvangen;

- Greete Janszen een bedrag van 50 daalder dat Willem Buis ingevolge

een akte van schuldbekentenis hem nog was verschuldigd, vooraf zou

ontvangen alsook een koe ter waarde van 25 gulden, naast die zij in

middels van hem had ontvangen "dat het t'samen mackt hondert ky

ser gl.";

- Berent Steffens, haar man, de lijftocht van de roerende en onroerende

goederen verkreeg, ingevolge welk recht hij de betreffende goederen

gedurende zijn verdere leven zou mogen gebruiken;

-de familieleden/vrienden van Wilmcken, zijn vrouw, niet in de na te

laten goederen zouden delen omdat Wilmcken hem, Berent Steffens,

geen goederen had aangebracht. Slechts een bedrag van een pond

werd hen gelegateerd;

-de kinderen van de overleden Henrick Weszels en Hans Weszels de

helft van een stuk land, gelegen te Markelo, na het overlijden van Be

rent Steffens en Wilmcken, zijn vrouw, zouden ontvangen en Greete

Janszen, met uitsluiting van Rotger Janszen, haar broer, de andere helft

ervan;

-de Armen te Holten en de Armen te Markelo ieder een mud rogge

zouden ontvangen;

-de kinderen van Webbekens, zijn overleden vrouw, de helft van een

429. stuk land zouden ontvangen "woert haer uuit guider gratie vere

hert", hoewel zij inmiddels waren uitgeboedeld.

Opgemerkt wordt dat a. Berent Steffens ziek was "(l)iggende in be

sweerlycker kranckheit" en dat b. het op 14 augustus 1630 voor het

gerecht verleden en gepasseerde testament hierbij kwam te vervallen.

430. Datum 16 januari 1635. Schout Bernhart Dyckertz. Keurnoten

Henrick Vincentz en Henrick Sandtfortz.

Akte van schuldbekentenis. Henrick Peeterszen, wonende op de Holter

dyck, bekende voor zich en voor Gerryten Hermes, zijn vrouw, Jan van

Gescher, burger/lakenkoper te Deventer, en zijn vrouw een bedrag

van 200 carolus gulden, 20 stuivers per stuk, te zijn verschuldigd, be

loofde hen dit bedrag in mei 1635, 14 dagen ervoor of erna, te betalen

(tenzij Jan van Gescher er mee instemde dat hij het bedrag gedurende

nog enige tijd tegen een redelijke rente behield) en stelde Jan van Ge

scher en zijn vrouw ter verzekering hiervan de tegenwoordige en toe-
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komstige goederen ten onderpand om ingeval van misbetalen hierop

431. regres te kunnen nemen.

Opgemerkt wordt dat op grond van het beginsel van parate executie,

opgenomen in de akte van schuldbekentenis, Jan van Gescher en zijn

vrouw direct tot de gerechtelijke verkoop van de goederen mochten

overgegaan, zonder tot het volgen van de hiervoor gebruikelijke pro

cedure te zijn gehouden.

Datum 1 februari 1635. Plaatsvervangend schout Henrick Vincentz.

Keurnoten Roloff Wolter en Egbert Lucas.

Akte van testament (folio 452/454). Herman Brackman beschikte voor

432. het gerecht bij uiterste wil over zijn goederen, waarbij:

- hij Geescken, zijn vrouw, de lijftocht van de goederen, o.m. de scha

pen, varkens, de paarden, bijenkorven, het gewas op het land "in

somma niet uuitgesondert", vermaakte, ingevolge welk recht zij de

goederen zou mogen gebruiken;

- hij Geescken, zijn vrouw, de renten van het uitstaande geld vermaak

te, welke rentebedragen zij gedurende haar verdere leven zou mogen

gebruiken;

- hij Gerryt, zijn zoon, een bedrag vermaakte dat hij jaarlijks zou ont

vangen, t.w. 40 gulden, omdat hij het op zich had genomen zijn moe

der te verzorgen "in kost ende anderszins onderholt, welcke pennon-

433. gen ".

Opgemerkt wordt dat a. Herman Brackman de sterfelijkheid van de

natuur van de mens in overweging nam, b. te kennen gaf zijn ziel in de

handen van de Schepper en Verlosser Jezus Christus te willen bevelen

en het lichaam ter aarde te willen laten bestellen "warvan hy een blyde

verrisenisse verhapt", c. Herman Brackman "kranck (was) nae den

lycham ende nochtans by goeden verstande", d. de onderhavige akte

onvolledig is en dat e. het handschrift uitdrukkelijk vermeldt dat de

rechtszitting in Holten werd gehouden.

Datum 5 juni 1637. Plaatsvervangend schout Hendric Vincent. Keur

noten Bernhardus Pistorius en Luicken Berents.

Akte van testament. Berent Hermelinck, burger van Zutphen, legateer

de Tryntyen en Anneken, zijn kinderen, een bedrag van 200 carolus

gulden, welk bedrag Gerhard Dickertz, zijn schoonvader, schout van

het onderhavige gerecht, tegen een behoorlijke rente ter leen had ont-
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vangen, met de restrictie dat hij, Berent Hermelinck, de rente over het

434. onderhavige bedrag zou genieten, zolang de kinderen nog min

derjarig waren.

Opgemerkt wordt dat a. het moederlijke gedeelte van de nalatenschap

de Weeskamer van Zutphen was toebedeeld en dat b. het handschrift

uitdrukkelijk vermeldt dat de rechtszitting in Holten werd gehouden.

435. Datum 2 juli 1635. Schout Bernhardtt Dyckertz. Keurnoten Hen

rick Vincentz en Henrick Aver Marss.

Schuldvordering (folio 328). Van het bedrag van 50 daalder, 30 stui

vers per stuk, dat Henrick Helmich, schout te Rijssen in Kedingen, ten

behoeve van Jan op den Rinckeler en Henrick, zijn vrouw, van de kin

deren van Dannenborch had geleend en ontvangen, hadden zij inmid

dels een bedrag van 35 carolus gulden afgelost en hem terugbetaald.

Het resterende gedeelte van het bedrag, 40 carolus gulden, alsook drie

verschenen rentetermijnen en de kosten hadden Jan op den Rinckeler

en Henrick, zijn vrouw, tot nu toe nog niet voldaan en waren hiertoe

ook niet te bewegen. In verband hiermee verzocht Henrick Helmich het

gerecht om overeenkomstig de akte van schuldbekentenis, d.d. 16 april

1630, het huis op de Rinckeler, gelegen aan de Holter Dyck, te panden

om dit "op dach ende tydt" gerechtelijk te kunnen verkopen dan wel

anderszins te vervreemden en Jan op den Rinckeler en Henrick, zijn

vrouw, van de panding kennis te geven. Het gerecht willigde het ver

zoek in.

Opgemerkt wordt dat er geen roerende goederen aanwezig waren die

voor pandbeslag in aanmerking kwamen "oick geene mobile guideren

te becommen bynnen".

436. Datum 16 oktober 1635. Schout Bernhardtt Dyckertz. Keurnoten

Henrick Vincentz en Egbert toe Lochter.

Akte van zekerheidstelling. David Scholier, ontvanger-generaal van

Twente/burgemeester van de stad Deventer, had het erve en goed Alf

ferinck, gelegen in de buurschap Haerlo, aan Wynolt van Ernsthoete

verkocht. Omdat hij tot nu toe van Abbet van den Kamp geen "ge_

noichsame ende behoerlycke approbatie ... van't vorss. erve Alfferinck"

had ontvangen, stelde David Scholier tot meerdere zekerheid Wynolt

van Ernsthoete het erve en goed de Lange Straete met de annexen, ge

legen vrij en onbezwaard in het gerechtsambt of schoutambt Holten,
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437. Datum 5 november 1635. Schout Bernhardtt Dyckertz. Keurnoten

Gerh. Hermelinck en Henrick Vincentz.

Schuldvordering. Ryckelt Henderyckszen Custos te Rijssen diende een

vordering tegen Egbert to Lochter in tot het voldoen van een bedrag

van 26 gulden en 5 stuiver, verschuldigd wegens de koop/verkoop van

twee stuks vee. En verzocht het gerecht hem op te roepen om op de

rechtszitting het bedrag te voldoen en hem ingeval van niet verschijnen

te contumacieren, met protest van kosten. Het handschrift geeft niet

aan of het gerecht het verzoek inwilligde.

Schuldvordering. Het feit dat Jan van Gescher hem hoofdelijk had

aangesproken voor het voldoen van de koopsom van een derde gedeel

te van een stuk land, de Kruicke genoemd, gelegen in de buurschap

438. Elszen, bracht hem er toe om op zijn beurt een vordering tegen

Jan Eppinck, wonende in de Loeck, als medekoper ervan in te dienen,

waarin hij van hem het voldoen van de helft van het bedrag, verschul

digd voor het perceel grond, een bedrag van 30 goudgulden, vorderde,

met protest van kosten. En in het verlengde hiervan verzocht hij het

gerecht hem op te roepen om op de rechtszitting het bedrag te voldoen

en hem ingeval van niet verschijnen te contumacieren. Het gerecht

willigde het verzoek van Joest Arentzen in en verleende, nu Jan Ep

pinck niet op de rechtszitting verscheen, de contumacie tegen hem, sal

vo purgatie.

Opgemerkt wordt dat de koop/verkoop van het betreffende gedeelte

van het stuk land op een openbare verkoop met opslag had plaats ge

had "allent na luit die opslacht tzedduill".

Datum 19 november 1635. Schout Bernhardt Dyckertz. Keurnoten

Sweer van Goer en Henrick Tonnissen.

Akte van transport. Egbert Janssen to Lochter en Mechtelt, zijn vrouw,

leverden in vervolg op de overeenkomst tot koop/verkoop het erfdeel

van een drietal percelen grond, gelegen in het gerechtsambt Holten,

aan Jan int Hoff, zijn zwager, en Merrycken, zijn vrouw, en gaven

439. hen kwitantie voor het voldoen van de verschuldigde koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. de goederen Egbert Janssen to Lochter en/of

Mechtelt, zijn vrouw, in nalatenschap waren toegevallen en dat b. het

hier ging om een stuk land, genoemd de Geer, het Roeve kampje, gele-
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gen bij het Schot, en een gaarde, genoemd de Weyde, gelegen bij de

gaarde van Hermen Post en bij de gaarde van Tolnaer.

440. Datum 30 september 1635. Schout Bernhardt Dickertz. Keurno

ten Henrick Vincentz en Jan Janszen.

Akte van transport. Gerhardt Dickertz en zijn vrouw Elizabeth Janszen

leverden in vervolg op de overeenkomst tot koop/verkoop, d.d. 4 juni

1635, een stuk land, genoemd de Bloimendalss kamp, en een huisstede

of gaarde met de bijbehorende gebruiksrechten op de gemene marke

gronden aan Franco Wernerss en Lyszbet, zijn vrouw, en gaven hen

441. kwitantie voor het voldoen van de verschuldigde koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. Gerhardt Dickertz en Elizabeth Janszen, zijn

vrouw, tot meerdere zekerheid het huis, waarin zij woonden, en het

bijbehorende erf alsook de in Holten gelegen landerijen verbonden, b.

de gebruiksrechten het recht van heide, weide en dreef alsook het recht

van maaien en plaggen omvatten en op de gemene markegronden van

Holten "in't Holter velt ende miente" werden uitgeoefend, c. de goede

ren eigen waren, vrij van het recht van tienden alsook verder geheel

onbezwaard, d. het stuk land en de huisstede of gaarde in het gerecht

Holten lagen, waar de Bloimendalss kamp met de ene zijde aan het

land van de vicarie, het land van Friesen en aan het Veldt en met de

andere zijde aan de Bloimendaels boim dan wel de weg grensde, ter

wijl de huisstede of de gaarde aan de overkant van de weg lag daar

waar eerst het huis dat tot de Bloimendalss kamp behoorde, had ge

staan, e. Gerhardt Dickertz voor zich en voor Elizabeth Janszen, zijn

vrouw, de akte van transport had ondertekend en met een in groene

was uithangende zegel bezegeld en dat f. Bernardt Dyckertz, schout, de

akte van transport ter bekrachtiging eveneens had ondertekend en 442.

met een in groene was uithangende zegel bezegeld.

Datum 25 juli 1636. Schout Bernhardt Dyckertz. Keurnoten Henrick

Vincent en Egbert to Lochter.

Inleiding (folio 24/25). Gerryt Wyten deed voor zich en voor Jenne

ken, zijn zuster, inleiding in de windmolen te Holten.

Opgemerkt wordt dat dit de tweede maal is dat er inzake het bezit en

eigendom van de (opbrengsten van de) windmolen een rechtsgeschil

voor het onderhavige gerecht aanhangig werd gemaakt.

190



Schoutambt Holten. Inv. no. 1. Folio's 443-446.
~~=========================================

443. Datum 15 november 1636. Rechter Gerhardtt Dyckertz. Keurno

ten Gerh. Hermelinck en Tonnys Struyck.

Akte van schuldbekentenis. Aeltyen Janszen to Laer, weduwe van Be

rent Dyckertz, bijgestaan door Gerhardt Dyckertz, haar schoonvader/

momber, bekende Jan van Gescher, burger/lakenkoper te Deventer, en

Gertruida Farvers, zijn vrouw, een bedrag van 320 carolus gulden, 20

stuivers per stuk, te zijn verschuldigd, beloofde hen jaarlijks met in

gang van 11 november 1637, 14 dagen ervoor of erna, rente hierover

tot de aflossing toe te voldoen en stelde Jan van Gescher en Gertruida

Farvers, zijn vrouw, het huis en het erf, gelegen in Holten, aan de

Straete, de schapen en de overige tegenwoordige/toekomstige goederen

ten onderpand om ingeval van misbetalen van de hoofdsom en de rente

444. hierop regres te kunnen nemen.

Opgemerkt wordt dat a. Aeltyen Janszen to Laer en Berent Dyckertz,

haar overleden man, tot het eerder genoemde bedrag geld ter leen had

den ontvangen en goederen gekocht, b. de rente een bedrag van 18

carolus gulden bedroeg en dat c. op grond van het beginsel van parate

executie, opgenomen in de akte van schuldbekentenis, Jan van Gescher

en Gertruida Farvers, zijn vrouw, direct tot de gerechtelijke verkoop

van de goederen mochten overgaan, zonder tot het volgen van de hier

voor gebruikelijke procedure te zijn gehouden.

445. Datum 27 oktober 1636. Schout Bernhardt Dyckertz. Keurnoten

Henrick Vincentz en Jacob Egbertz.

Akte van transport. Geert Buis en Jan Nyenhuis, broers, leverden in

vervolg op de overeenkomst tot koop/verkoop een hooi/weiland, ge

noemd het Voermedeken, aan Henryck op die Haer en Aelcken, zijn

vrouw, en gaven hen kwitantie voor het voldoen van de verschuldigde

446. koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. Roloff Roloffsen Sandtvortz, hun broer, en Jen

neken, zijn vrouw, het perceel grond aan Henryck op die Haer en Ael

cken, zijn vrouw, hadden verkocht (het recht van wederkoop was uit

gesloten), b. betrokkene was overleden voordat de eigendomsover

dracht ervan had plaats gehad, c. Geert Buis en Jan Nyenhuis, die zich

voor hun vrouwen borg stelden, daarom tot de levering van het Voer

medeken overgingen, d. het perceel grond apart was uitgegraven en

dat e. het Voermedeken in het gerechtsambt Holten lag, waar het met

de ene zijde aan de Haer en met de andere zijde resp. aan het wei-
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land van de overleden Roloff Roloffsen Sandtvortz, dat van Schuilten en

aan het weiland van de Olde Voerthuis grensde.

Akte van transport. Hendrick op des Haer, die zich voor Aelcken, zijn

vrouw, borg stelde, leverde in vervolg op de overeenkomst tot koop/

verkoop de helft van het hooi/weiland, genoemd de Voermedeken, t.w.

het gedeelte ervan dat achter het weiland van de Olde Vorthus lag, aan

Hermen Hermssen, zijn schoonzoon, en Hermcken Hendrickszen, zijn

vrouw.

Datum 28 oktober 1636. Schout Bernhardtt Dyckertz. Keurnoten Wil

lem Buis en Henrick op die Haer.

Akte van transport. Rotger Janszen, wonende op de Byvanck, en Geert

ken Gerryssen, zijn vrouw, leverden in vervolg op de overeenkomst tot

boedelscheiding het hen competerende gedeelte van de goederen en/of

rechten, toegevallen in nalatenschap van Berent Steffens in den Aelpol,

hun oom, aan Jan Jansen in den Aelpoell, zijn zwager, en Greetcken

Jansen, zijn vrouw, en gaven hen kwitantie voor het voldoen van het

447. verschuldigde bedrag.

Opgemerkt wordt dat ten behoeve van de ene erfgenaam de overige

erfgenamen in de overeenkomst tot boedelscheiding werden uitge

kocht, waarna de levering van de goederen en/of rechten plaats had.

448. Datum 21 november 1636. Schout Gerhardt Dyckertz. Keurnoten

Sweer Brockhuis en Roloff Voes.

Akte van hypotheek/antichresis. Engelken van Westerfelt, weduwe De

Dasso, verklaarde, bijgestaan door Roloff Vos, momber, vriendschap

pelijk een bedrag van 52 daalder, 30 stuivers per stuk, van Jan Arent

zen ter leen te hebben ontvangen, gaf hem in plaats van een bedrag

aan rente een wei/hooilandje, gelegen bij haar huis aan de Bonecamp

en grenzend aan de Distelenplatz, in gebruik om er tot de aflossing toe

de vruchten van te trekken en stelde Jan Arentzen tot meerdere zeker

heid het wei/hooilandje ten onderpand om ingeval van misbetalen van

de hoofdsom hierop regres te kunnen nemen.

Opgemerkt wordt dat a. Engelken van Westerfelt, weduwe De Dasso,

met hand en mond afstand deed van het perceel grond, b. de opzeg

ging van de hypotheekovereenkomst met inachtneming van een ter

mijn van een half jaar diende plaats te hebben en dat c. Engelken van

Westerfelt, weduwe De Dasso, in dat geval op 11 november, 14 dagen
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ervoor of erna, het bedrag van 52 daalder diende af te lossen.

449. Datum 1 mei 1637. Schout Gerhardtt Dyckertz. Keurnoten Ger

hardt Hermelinck en Henrick Vincentz.

Akte van transport (folio 426). Jan Janszen Sandtvortz, zoon van de

overleden Jan Sandtvortz, en Merrycken, zijn vrouw, leverde nogmaals

het hem competerende gedeelte van het erve en goed Teszlinck, gele

gen in het gerechtsambt Holten, aan Henryck Sandtvortz, zijn broer, en

Jenneken, zijn vrouw, en gaven hen kwitantie voor het voldoen van de

450. verschuldigde koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. een eerdere eigendomsoverdracht, d.d. 15

januari 1635, blijkbaar geen rechtskracht had verkregen en dat b. Jan

Janszen Sandtvortz het betreffende gedeelte van het erve en goed Tes

zlinck in nalatenschap van zijn ouders was toegevallen.

Datum 1 mei 1637. Schout Gerhardt Dyckertz. Keurnoten Gerhardt

Hermelinck en Henrick Vincent.

Geschil/Opmerking. Willem ter Becke en Helle, zijn vrouw, hadden

de halve were, deel uitmakend van het erve en goed Broeckinck, gele

gen in Holten, aan Henrick Tonnissen Avermarss verkocht en waren

voornemens hem de halve were te leveren (folio 450/451).

Behalve Henrick Tonnissen Avermarss had ook Adrean Balthazaer,

graaf van Flodorff, belangstelling voor het stuk grond en wenste het in

eigendom te verkrijgen. In verband hiermee was Henrick Tonnissen

Avermarss op het huis te Dort gekomen en had Adrean Balthazaer,

graaf van Flodorff, van het voornemen van Willem ter Becke en Helle,

zijn vrouw, in kennis gesteld. Adrean Balthazaer verscheen tezamen

met Paulus Colditz, gevolmachtigde, op de rechtszitting, waar de leve

ring van het stuk grond zou plaats hebben. Om redenen vond deze

echter geen doorgang (folio 450/451). Paulus Colditz, gevolmachtigde,

verzocht op zijn beurt het gerecht Willem ter Becke en Helle, zijn

vrouw, alsook Henrick Tonnissen Avermarss de eed op te dragen en

daarbij te verklaren of en in hoeverre de koop/verkoop van de halve

were tussen hen had plaats gehad. Waarschijnlijk gingen zij hiertoe

niet over. Daarnaast drong Paulus Colditz er bij Willem ter Becke en

Helle, zijn vrouw, alsook bij Henrick Tonnissen Avermarss met klem op

aan de Graaf van Flodorff het perceel grond te leveren (folio 450/ 451

en folio 455/458).
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Uiteindelijk werd de Graaf van Flodorff in zijn verlangen tegemoet ge

komen en leverde Henrick Tonnissen Avermarss in vervolg op de ei

gendomsoverdracht door Willem ter Becke en Helle, zijn vrouw, de

halve were, deel uitmakend van het erve en goed Broeckinck, aan

Adrean Balthazaer, graaf van Flodorff, heer te Dort. Hiermee verkreeg

betrokkene het eigendom ervan (folio 455/458).

Geschil folio (455/458). Toen Pawles Colditz bemerkte dat zij niet

451. waren verschenen, hoewel voornemens Henrick Avermarss de

halve were op de rechtszitting te leveren, verzocht hij als gevolmach

tigde van de Graaf van Flodorff het gerecht Willem ter Becke en Helle,

zijn vrouw, alsook Henrick Avermarss tegen de eerstvolgende rechts

zitting te dagvaarden "umme myt ehede te verclaeren den rechtfardi

gen koep van die vorss. halve wahr, avermitz men gewarschouwet

datter enige collusie solde onderschuilen, warmit sin g. nicht mach

worden gefraudeert, offt in synen doichdelycken koep gefrusteert",

kosten rechtens. En gaf het gerecht de kooppenningen, verschuldigd

voor de halve were in bewaring. Het gerecht willigde het verzoek in en

dagvaardde Willem ter Becke en Helle, zijn vrouw, alsook Henrick

Avermarss tegen 4 mei 1637 om in aanwezigheid van de Graaf van

Flodroff dan wel Pawles Colditz als gevolmachtigde de onderhavige

procedure voort te zetten.

Opgemerkt wordt dat a. de halve were deel uitmaakte van het erve en

goed Broeckinck, gelegen in Holten, en dat b. Henrick Avermarss voor

het begin van de rechtszitting op het huis te Dort was gekomen "hui

den dato op't huis te Dort is gecaemen".

452. Akte van boedelscheiding (folio 431/433). Op 15 juli 1635 sloten

Gerryt Hermssen Brackman enerzijds en anderzijds Henrick Herme

linck, burgemeester van Rijssen, en Werner Albertz, zijn zwagers, een

overeenkomst tot boedelscheiding, op grond waarvan Gerryt Hermssen

Brackman:

-een ieder van hen een bedrag van 100 rijksdaalder, 50 stuivers per

stuk, zou uitkeren en twee goede schapen zou geven;

- de drie kinderen van Egbert Janssen een bedrag van 100 rijksdaalder

zou uitkeren en een ieder van hen een goed schaap zou geven;

- ter uitvoering van het verzoek van de overleden Hermen Brackman

de kinderen nog eens een bedrag van 100 rijksdaalders zou uitkeren,

omdat Geescken, hun overleden moeder, bij haar huwelijk een kleinere
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bruidsschat had mee gekregen dan haar zusters.

Daarnaast was in de onderhavige overeenkomst tot boedelscheiding ter

453. uitvoering ervan bepaald dat Gerryt Hermssen Brackman:

- in mei 1636 het bedrag van 100 rijksdaalders aan Henrick Herme

linck, burgemeester, zou betalen;

-over zeven jaar het bedrag van 100 rijksdaalder aan Werner Albertz

zou betalen;

- over vijf jaar het bedrag van 200 rijksdaalders aan de kinderen van

Egbert Janssen zou betalen, met dien verstande dat bij in gebreke blij

ven hij gehouden zou zijn hen handgeld te geven, t.w. 5%;

Verder was in de onderhavige overeenkomst tot boedelscheiding opge

nomen dat Gerryt Hermssen Brackman:

- en zijn vrouw gehouden waren moed~r Geescken tijdens haar leven

in haar onderhoud te voorzien, met dien verstande dat "soe't geviele

dat het landt worde verdreven, offte dat het quame by versterff offte

anders, sall die moder fry staen haer kost te mogen copen waar't haer

sall gelieven";

-de bedragen uit "Gerridtz goet, wonnende op die Braeck" zou vol

doen, met dien verstande "Gerryt beholden alle liggende, alss oick

roerende goeder, niet uuitbescheiden, wagen, peerde, ploech, beesten,

schaepe, verckens, imen, in somma totaliter".

Tenslotte was in de onderhavige overeenkomst tot boedelscheiding be

454. paald dat:

- na het overlijden van moeder Geescken haar beide dochters, Wilm

cken en Berte, en de drie kinderen van de overleden moeder Geescken

de kleren, zo wel linnen als wollen, en het bed met toebehoren onder

ling zouden mogen verdelen alsook het rietgeld, dat zij bij haar overlij

den zou nalaten;

- haar kist, die momenteel nog in Deventer stond, aan Henderickneck

en zou toevallen.

De overeenkomst tot boedelscheiding was naast Bernhard Dickertz,

schout, ondertekend door Gerryt Hermssen Brackman, Hendryck

Haermelynck, Werner Albertz, Egbert Janssen, Tonnis Sweerszen en

door Albert Brinckhuis.

455. Datum 4 mei 1637. Schout Gerhardtt Dyckertz. Keurnoten Ger

hardt Hermelinck en Henrick Vincentz.

Geschil (folio 450/451). In vervolg op de rechtszitting, d.d. 1 mei
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1637, vorderde Paulus Colditz als gevolmachtigde van de Graaf van

Flodorff, heer te Doert, van Henrick Tonnissen Avermarss, Willem ter

Becke en Helle, zijn vrouw, dat zij de eed zouden afleggen en verklaren

"hoe sy contrahenten voerss, der ener den anderen, die halve wahr van

456. Broeckinck hebben vercofft", daarbij refererende aan hetgeen

tijdens de rechtszitting, d.d. 1 mei 1637, was verhandeld alsook aan

het feit dat de Graaf van Flodorff de kooppenningen, verschuldigd voor

de halve were, inmiddels bij de schout had geconsigneerd, kosten

rechtens. Henrick Tonnissen Avermarss zag er voorshands vanaf de

gevraagde eed af te leggen, terwijl mag worden aangenomen dat Wil

lem ter Becke en Helle, zijn vrouw, eveneens hiertoe niet overgingen.

Hoe dan ook Paulus Colditz wees hen er nogmaals op dat zij gehouden

waren de Graaf van Flodorff de halve were in eigendom over te dra

gen, waarna hen de kooppenningen, t.w. een bedrag van 120 rijks

daalder, een nieuwe hoed, een rosenobel rijksdaalder en een

"schorteldoeck", zouden worden overhandigd. Ook het feit dat de

schout niet langer bereid was de onderhavige som geld onder zich te

houden, bracht Paulus Colditz ertoe om bij Willem ter Becke, Helle,

zijn vrouw, en bij Henrick Tonnissen Avermarss er met klem op aan te

dringen de Graaf van Flodorff de halve were onmiddellijk te leveren.

Het geschil eindigde ermee dat Willem ter Becke en Helle, zijn vrouw,

de halve were, deel uitmakend van het erve en goed Broeckinck, met

de gebruiksrechten aan Henrick Tonnissen Avermarss leverden, die op

zijn beurt, de halve were aan Paulus Colditz, gevolmachtigde van de

Graaf van Flodorff, heer te Dort, leverde.

Akte van transport. Willem ter Becke en Helle, zijn vrouw, leverden in

vervolg op de overeenkomst tot koop/verkoop de halve were aan Hen

rick Tonnissen Avermarss en gaven hem kwitantie voor het voldoen

457. van de verschuldigde koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. de halve were Willem ter Becke en Helle, zijn

vrouw, in eigendom toebehoorde, b. het perceel grond, dat onbe

zwaard was, deel uitmaakte van het erve en goed Broeckinck, gelegen

in het gerechtsambt en kerspel Holten, en dat c. de halve were recht

gaf op het gebruik van de gemene markegronden; een en ander over

eenkomstig het markerecht.

458. Akte van transport. Henrick Tonnissen Avermarss leverde in ver

volg op de overeenkomst tot koop/verkoop de halve were aan Paulo

Colditz, gevolmachtigde van Adrean Balthazaer, graaf van Flodorff,
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heer te Dort, en gaf hem kwitantie voor het voldoen van de verschul

digde koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. Henrick Tonnissen Avermarss de halve were

van Willem ter Becke en Helleken, zijn vrouw, had gekocht en geleverd

gekregen, b. het perceel grond deel uitmaakte van het erve en goed

Broeckinck, gelegen in het gerechtsambt en kerspel Holten, en dat c. de

halve were recht gaf op het gebruik van de gemene markegronden; een

en ander overeenkomstig het markerecht.

459. Datum 5 mei 1637. Schout Gerhardtt Dyckertz. Keurnoten Hen

rick Vincentz en Henrick Avermarsz.

Akte van hypotheek. Altyen te Laer, weduwe van Bernhardtt Dyckertz,

bijgestaan door Bernhardo Pistorio, predikant te Holten, momber, stel

de de kinderen van de overleden Goeszen Tesslinck ter verzekering van

hetgeen zij hen blijkens de afrekening, opgesteld ten overstaan van de

Schout van Raalte, was verschuldigd, haar huis, erf en "andere gespe

cificeerde guideren" ten onderpand om ingeval van misbetalen hierop

regres te kunnen nemen.

Opgemerkt wordt dat Altyen te Laer met hand en mond afstand van de

onderhavige goederen deed.

460. Datum 21 juni 1637. Plaatsvervangend schout Henrick Vincentss.

Keurnoten Joist Erentz en Willem Lucass.

Akte van schuldbekentenis. Op dringend verzoek van hem verschenen

Gerridt Dyckerts, schout, en Elisabeth Janssen, zijn vrouw, op de

rechtszitting, bekenden Ryckman Heidenricks en Beiltyen Henrickss,

zijn vrouw, een bedrag van 550 carolus gulden te zijn verschuldigd,

"herkommende van weIl bereekende bierschuldt", beloofden hen dit

bedrag binnen twee jaar te betalen en verbonden Ryckman Heiden

rickss en Beiltyen Henrickss, zijn vrouw, ter verzekering hiervan hun

persoon en goederen, met name een weiland, genoemd de Dickerts

mathien, gelegen in het gerecht Holten, achter de Haer, alsook het

nieuwe huis, gelegen in hetzelfde gerecht, tussen het Kerckhoff en het

oude huis, om ingeval van misbetalen van de hoofdsom en/of de rente

hierop regres te kunnen nemen.

Opgemerkt wordt dat a. na expiratie van de termijn van twee jaar het

bedrag van 550 carolus gulden als een geldlening zou worden aange

merkt, waarover jaarlijks 5% rente tot de aflossing toe, die met inacht-
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neming van een termijn van een half jaar ieder moment mocht plaats

hebben, diende te worden voldaan en dat b. het weiland en het huis

vrije en onbezwaarde goederen waren.

461. Datum 7 juni 1637. Schout Gerhardtt Dyckertz. Keurnoten Jacob

Egbertz en Willem Luickessen.

Akte van transport. Aeltyen Tesslinck de oude en Aeltyen Tesslinck de

jonge, laatstgenoemde woonde in Deventer, leverden, bijgestaan door

Derck Struick resp. Fastert Meyer, mombers, in vervolg op de overeen

komst tot koop/verkoop een gaarde aan Henrick Sandtfortz en Jenne

ken Meyers, zijn vrouw, en gaven hen kwitantie voor het voldoen van

de verschuldigde koopsom.

Opgemerkt wordt dat a. het recht van wederkoop in de overeenkomst

tot koop/verkoop was uitgesloten, b. Aeltyen Tesslinck de oude en

Aeltyen Tesslinck de jonge de gaarde van de Erfgenamen en de Goeds

heren van de marke Holten hadden gekocht en dat c. de grond in het

gerechtsambt Holten lag, waar de gaarde grensde aan het Darpervelt

en de EIbers kamp.

462. Datum 28 september 1637. Rechter Gerhardtt Dyckertz. Keurno

ten Bernhardus Pistorius en Gerhardt Hermelinck.

Akte van transport. Arendt op die Heege, wonende te Elszen, en Lam

bertcken, zijn vrouw, leverden in vervolg op de overeenkomst tot

koop/verkoop een stuk hooi/bouwland, genoemd de Nyenhuiss of

Kreyelers maete, aan Jan van Gescher, koopman/lakenkoper te Deven

ter, en Gertruida Farwers, zijn vrouw, en gaven hen kwitantie voor het

voldoen van de verschuldigde koopsom.

Opgemerkt wordt dat het perceel grond in het gerechtsambt Holten

lag, nabij de Langestraete, en grensde aan de Borckelers maete.
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463. Datum 25 augustus 1637. Schout Gerhardt Dyckertz. Keurnoten

Henriek Vincentz en Bernh. Pistorius.

Interrogatie (folio 465/467). Op de navolgende vraagartikelen die Jo

han van Gescher aan hem voorlegde, diende Gerrytt Janszen, Kastelein

te Markelo, naar waarheid antwoord te geven, op verbeurte van een

boete van 50 goudgulden en op straffe van meineed.

Op de eerste plaats welke leeftijd hij had. Op de tweede plaats of het

waar was dat hij op het erve de Borckell was geboren. Op de derde

plaats of het waar was dat hij op het erve de Borckell had gewoond en

zo ja, hoe lang. Op de vierde plaats of het waar was dat de sloot die

464. voor het erve de Borckell langs ging, daar altijd had gelopen. Op

de vijfde plaats of het waar was dat het land, gelegen tussen de sloot en

het erve de Borckell, als weide en als veen was gebruikt. Op de zesde

plaats of het waar was dat ook anderen dan hij en zijn familieleden de

grond, gelegen bij de oude wal, hadden gebruikt dan wel zich deze

hadden aangematigd. Op de zevende plaats of het waar was dat hij en

zijn familieleden aan het erve de Borckell een vol waardeel ontleenden.

Op de eerste vraag antwoordde Gerrytt Janszen ongeveer 80 jaar oud

te zijn. Op de tweede vraag antwoordde hij dat hij inderdaad op het

erve de Borckell was geboren. Op de derde vraag antwoordde hij on

geveer 25 jaar op het erve de Borckell gewoond te hebben. Op de vier

de vraag antwoordde hij dat het daarin gestelde waar was en dat de

sloot bij het erve de Borckell behoorde; een en ander adstrueerde hij

met het voorval dat vreemde schapen van het land werden verjaagd

"ter cause datt die gemeene spracke by alle syne nabuirs gewest". Op

de vijfde en zesde vraag antwoordde hij dat het betreffende land altijd

als weide of als veen gebruikt was, ook eertijds, tijdens het leven van

zijn vader; zij waren als enigen daartoe gerechtigd. Op de zevende

vraag antwoordde Gerrytt Janszen dat het erve de Borckell een vol

waardeel meebracht, " soe dat sy ...mett twie bylen altytz gebroekt heb

ben, daer een halve waer plach mett een byl te broecken. Ende daer

beneffens dat sy weIl twie hondert schapen hebben mogen holden".

Gerrytt Janszen verbond zich jegens Johan van Gescher om zo nodig

zijn verklaringen onder ede te bevestigen.

465. Datum 29 september 1637. Plaatsvervangend schout Henric Vin

cent. KeurnotenJacob Volberte en Stoffer Meyberch.

Interrogatie (folio 463/464). Op de navolgende vraagartikelen die Joan
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van Gescher aan hem voorlegde, diende Henric Lambertz, zoon van de

overleden Lambert Altinek "gewesene cappellaen thoe Holten" naar

waarheid antwoord te geven op verbeurte van een boete van 50 goud

gulden en op straffe van meineed.

Op de eerste plaats welke leeftijd hij had. Op de tweede plaats of het

waar was dat zijn overleden vader voordat de hertog van Alva in het

466. land kwam, kapelaan te Holten was geweest. Op de derde plaats

of het waar was dat zijn overleden vader "tyt syner cappellanschap"

buiten medeweten van derden het erve de Borckell in pacht had gege

ven "vermeyert". Op de vierde plaats of het waar was dat tijdens het

leven van zijn vader het land dat door de sloot was omringd, tot het

erve de Borckell behoorde, maar uitsluitend bij de meier van het erve

de Borckell in gebruik was geweest. Op de vijfde plaats of het waar

was dat bijv. een schaapherder met zijn schapen van het onderhavige

stuk land werd verdreven. Op de zesde plaats of het waar was dat

vroeger de meiers van het erve de Borckell evenals andere meiers ge

rechtigd waren tot het gebruik van de gemene markegronden.

Op de eerste vraag antwoordde Henric Lambertz dat hij 25 jaar oud

was toen hertog van Alva de stad Zutphen had genomen "ende die in

wonders van den qualyck getractiert", maar het was hem niet bekend

wanneer de inname van deze stad had plaats gehad. Op de tweede

vraag antwoordde hij dat het daarin gestelde waar was. Hoewel hij

jonger was dan zijn twee andere broers, had hij vernomen dat zijn

vader "lange voer synen tydt die cappelanyo tott Holten bedient heb

be". Op de derde en vierde vraag antwoordde hij dat het daarin gestel

de waar was. Op de vijfde vraag antwoordde hij dat het daarin gestel

467. de waar was. De sloot en het daarbinnen gelegen land behoorden

tot het erve de Borckell. Op de zesde vraag antwoordde Henric Lam

bertz dat het daarin gestelde waar was. De meiers hadden altijd de

gebruiksrechten op de gemene markegronden "soe wytt die gemeente

van Holten streckt" uitgeoefend.

Datum 15 maart 1638. Plaatsvervangend rechter Henrick Vincent.

Keurnoten Bernardus Pistorius en Gerhardtt Hermelinck.

Schuldvordering. Henrick Vincentz, onderschout, voldeed de credi

teuren van de overleden Bernhardt Dyckertz, gewezen schout te Hol

ten, in vervolg op de uitgebrachte dagvaarding, d.d. 1 maart 1638, ge

heel dan wel gedeeltelijk de schuldvorderingen die zij op de laatstge-
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S. Witzer en Gerryt Pi

pers. De bedragen waren

door Biele Brunneges

als gevolmachtigde ont-

===========================================

noemde lieten gelden "warmet sy tovreden gewest". Op hun beurt ver

bonden de crediteuren onder submissie van hun persoon en goederen

en onder renunciatie van ... zich jegens weduwe Dyckertz om haar in

dit verband niet langer aan te spreken "desswegen wedderum sollen

angespracken, offt enichsins gemolesteert worden" (de tekst is in het

handschrift onvolledig).

468. De crediteuren van de overleden Bernhardt Dyckertz, gewezen

schout te Holten, waren:

Burgemeester Heydentryck. Het be

drag was door Jan van Gescher als

gevolmachtigde ontvangen.

Dederich Bruins.

Roloff Plaggehaer.

Henrick op den olden Ambsen.

Arendt Veldermans. Het bedrag was

door Ambsinck ontvangen.

Jan op die Haer.

Berthold opt Span. Het bedrag was

door Woertman ontvangen.

Henrick Colleman.

Claes van Goer.

vangen.

Jan Voerthuis.

Jan Keemelinck.

Joest Arentzen.

Jan int Hoff.

Derck int Cloester. Het

bedrag was door Jan int

Hoff ontvangen.

Swier van Goer.

Gerryt Woertman. Jan Corten Noever. Het

Egbert Oeynck. bedrag was door Jan van

Dries Wilgerinck. Gescher ontvangen.

Wibbe Hondertinck. Aelken Roloffs. Het be-

Henrick Wibbelinck. drag was door Bruins

De erfgenamen van Vastert Meyers. ontvangen.

De weduwe van Henrick te Laer. Jacop Wever.

Gerhardt Dyckertz. Albert Schuirinck.

Lambert Oedinck. Het bedrag was Arendt Arentzen.

door Arendt Arentzen ontvangen. Tonnys Sweerszen.

Peeter Meylinck. Aelcken Teszlinck.

Dagvaarding. In de dagvaarding, d.d. 1 maart 1638, bracht Henrick

469. Vincentz, onderschout, in herinnering dat de crediteuren van

Bernhardt Dickertz, gewezen schout te Holten, op verzoek van wedu

we Dyckertz waren gedagvaard en uitgenodigd om ieder voor zich de

grootte van zijn schuldvordering, die hij op Bernhardt Dickertz kon

laten gelden, kenbaar te maken, met het oogmerk uit de opbrengst van
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de nagelaten goederen deze te kunnen voldoen. De goederen waren

geïnventariseerd in de veronderstelling toereikend te zijn om de betref

fende schuldvorderingen daaruit te kunnen betalen. Gezien de sobere

staat van het erfhuis was het echter niet mogelijk om de crediteuren, zij

het maar bij benadering, te voldoen. In overleg met weduwe Dyckertz

hadden haar bloedverwanten en vrienden zich om niet bereid ver

klaard uit eigen middelen het bedrag van 300 gulden op te brengen

om, afhankelijk van de preferentie van de schuldvorderingen, dit be

drag onder de gezamenlijke crediteuren te verdelen. In het verlengde

hiervan dagvaardde Henrick Vincentz de schuldeisers tegen 15 maart

1638 voormiddag om tijdens de rechtszitting aan te geven of zij, ieder

voor zich en gezamenlijk, zich in het eerder genoemde aanbod konden

vinden. Zo dat niet het geval zou zijn, zouden de nagelaten goederen

van de overleden Bernhardt Dyckertz alsnog ten gelde worden ge

maakt om uit de opbrengst ervan de schuldvorderingen te voldoen; een

en ander met het in acht nemen van een ieders recht en preferentie

(deze bleven onverkort gehandhaafd), waarna de crediteuren om geen

ignorantie in deze te kunnen pretenderen, dienovereenkomstig dienden

te handelen. In aanwezigheid van Henrick Peeterszen en Henrick

Hermszen, keurnoten, had Hendrick Vincentz, onderschout, de dag

vaarding opgesteld en, omdat hij geen zegel gebruikte, met zijn eigen

naam en handtekening bekrachtigd.

Verklaring. Blijkens een aantekening die op de dagvaarding was ge

plaatst, had Henrick Vincentz, onderschout, de crediteuren de dag

vaarding doen toekomen en geïnsinueerd en hen deze op 15 maart

1638 voorgelezen. De protocollatie van de dagvaarding had op 16

maart 1638 plaats gehad.

In het handschrift is de tekst van de navolgende twee laatste folio's on

volledig.

470. Vordering. Noch van wiegen den Drosten maet durch Hermens

Rech ... an den drosten Bentinck betaelt 21 g1. van anno 10. Noch van

anno 25 durch Roeloff Hendricks an den heren drosten betaelt 17 1/2

g1., gelyck ock an drost Egmondt een uthganck den tre... dien gerechte

helffte betaelt, bIickende by quitonge.

471. Vordering. Anno 16..

Gepachtet seck .....
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Henrick Bentinck .....

Sallandt ende g.....

jaeren.

Jaerlicx unnde alle .....

28 stuiver stuc .

Hyrop betaelt 4 .

van Sallandt und ..

huis verthert hebbe .

Item noich ahn Cran .

proceszes contra be .

Item noich ahn den h .

een jaerpachtz .

van die Geest1ick .

Item noich betae .

genompt Geert ..

daller. Ende d .

reden voer 20 g ..

Item aldomalss .

affgepachtet .

jaerlicx warv .

Drylinck pater .

Item noich eene a .

soe den ontfanger .

ahn syn gesten ge .

Item noich ahn den .

twie jaeren die .....

Blyckende by guL...

Also datt ick noch z .

nha dicte desses p .

Noch anno 1625 betaelt den ..... umme rechtens 21 gl.

sich ahn droests, genandt betalt .......
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