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=======================================================

Datum: 31 Maart 1653.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Bernhardus Pistorius,

Hendrick Vincent.

1. Geschil. Voor het gerecht verscheen Wolter Hofmans, die opnieuw de aandacht

vroeg voor de op 3 maart l.I. ingediende documenten. Hij verzocht

bovendien, om de eiser, Johan van Gesscher, oud-burgermeester van

Deventer, te veroordelen wegens absentie op deze rechtszitting,

hoewel hij opgeroepen was. Volgens Hofmans zou Gesscher te kwader

trouw zijn. Deze had beloofd de ingediende brieven aan een onpar

tijdig oordeel te laten onderwerpen en hierover adviezen in te

winnen. De advocaat van Hofmans, noch Hofmans, hadden de bewuste

brieven tot op heden terugontvangen. Hij had ook geen brief van de

eiser gekregen, waaruit bleek, dat deze had toegegeven of dat hij

rekening had te houden met de uitspraak van het gerecht.

Wolter Hofmans verzocht het gerecht om te blijven volharden in de

gedane uitspraak.

De verdere behandeling van deze rechtszaak werd uitgesteld tot

de eerste zittingsdag na de vakantie.

Datum: 28 April 1653.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Vincent,

Joannes Fronten.

2. Geschil.

- folio 2/1 -

Wol ter Hofmans, verscheen opnieuw voor het gerecht en vroeg

nogmaals de aandacht voor de door hem ingediende documenten,

die ingediend waren tegen Johan van Gesscher, oud-burgemeester

van Deventer, omdat deze niet in rechte verschenen was.

De eiser, Johan van Gesscher, had op 3 februari l.I. deze zaak

aangespannen. Omdat de eiser zich voor zijn absentie niet geëxcuseerd

had, maar zich steeds meer in de nesten stak, verzocht de aange

klaagde, dat het gerecht per decreet zou bepalen, dat de eiser geen

geschriften meer in mocht dienen en dat de ingediende akten

gehonoreerd mochten worden, waarbij een eis in de gedane en nog

te verrichten kosten toegevoegd moest worden.

Decreet.

Het gerecht bepaalde, dat de eiser, Johan van Gesscher, wegens

het diverse malen niet in rechte verschijnen, veroordeeld zou

worden in de opgelopen kosten vanaf 3 februari l.I. Voordat

hij veroordeeld werd kon de eiser van repliek dienen. Deed de

eiser dit niet, dan werd aan de ingediende stukken recht gedaan.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 2.
=======================================================

1.

2.

Geschil.

Voogdijschap.

- zie folio 1/2 -

Tot voogden van de kinderen van Roelof Jansz Voorthuys,

weduwnaar van Jenneken Lukas, werden aangesteld Gerrit Braeck

meyis te Espelo en Wessel te Lochter. Zij moesten zorgen voor de

verdeling en het apart houden van het goed, dat de kinderen

geërfd hadden van hun moeder, en goed zorgen voor de minderjarige

kinderen.

Deze akte was opgemaakt op 23 mei 1653.
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Datum: 19-05-1653.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Vincent,

Hendrick Egberts.

1. Transportakte. Gerrit Arentsz Reininck had samen met zijn zwager

Gerrit Juerlinck, de kerkmeester, op 29 november

1643 van Boldewyn van Houtlant het weiland "ter

Bruggens Hoymate" gekocht en op 16 oktober 1647

van juffrouw Sweentjen Bruyns de helft van het

erve en goed Leppinck.

Gerrit Arentsz Reininck verkocht Gerrit Juerlinck

zijn gedeelte van gronden en leverde het hem.

Datum: 04-07-1653.

2. Testament. Jan Jansz Brinckhuys en zijn vrouw Geesken Arents

lieten voor Wilhelmus Berdenis, die schout in

Holten en Batmen was, hun testament opmaken waarin

het volgende werd bepaald:

wanneer Jan Jansz Brinckhyus voor zijn vrouw

zou komen te overlijden dan zouden de kinderen

uit zijn eerste huwelijk, die al van hun moeder

hadden geërfd, ieder een rijksdaalder ontvangen.

Het resterende gedeelte van de nalatenschap zou

den Geesken Arents en de kinderen uit het huidige

huwelijk ontvangen.

- wanneer Geesken Arents voor haar man zou komen

te overlijden dan .... De akte is niet verder af

gemaakt.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 4.
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Datum: 09-05-1653.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Vincent,

Herman Jansz.

1. Transportakte. Sweentjen Jans, de vrouw van Wessel Lukas toe

Lochter, en haar broer Roelof Jansz Voorthuys

hadden van hun vader ieder een vierde gedeelte

van de "Voorthuismate" geërfd. Deze lag in Hol

ten en grensde aan de Looker Haer en aan het wei

land van burgemeester Gesscher. Wessel Lukas en

zijn vrouw verkochten hun vierde gedeelte aan

Roelof Jansz Voorthuys en zijn vrouw Hendrixsz

Jansz en leverde het. Hierbij beloofden zij voor

de rechtsgeldigheid van de levering in te staan

en de kopers te vrijwaren voor aanspraken die een

ander er op zou maken waartoe zij zich met hun

persoon en goederen verbonden.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 5.
=======================================================

Datum: 13-11-1653.

1. Ontruimingsakte. Burgemeester Johan van Gesscher had de grond waar

op de woning en de schuur van Joost Arentsz stonden

verkocht. Hij wilde dat Joost Arentsz voor 1 mei

1654 de gebouwen ontruimde en afbrak waartoe de

onderschout Hendrick Vincent op 13 november 1653

een bevel uitvaardigde en het hem op 19 november

1653 liet toe komen.

Datum: 25-11-1653.

2. Schuldvordering. Jacob Dickers was volgens Jacob van Alkemade, de

gevolmachtigde van Jan Lewen te Oldenseel, de laat

ste 109 gulden schuldig alsmede de rente over 3

jaren en de bijkomende kosten van 3 gulden en 4

stuivers. Jacob Dickers vroeg 8 á 10 dagen uitstel

om de rente en de kosten te kunnen voldoen, terwijl

hij met Pasen 1654 de 109 gulden wilde terug be

talen. De onderschout Hendrick Vincent verleende

hem geen uitstel en verplichtte hem de schulden te

voldoen.

Datum: 15-12-1653.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Vincent,

Teunis Teeslinck.

3. Schuldvordering.

- folio 6/1 -

Volgens een schuldbekentenis van 2 februari 1653

diende Hendrick Willemsz op de Haspe 30 daalders

aan Jan Meylinck en Jan Hengevelt te voldoen. Hij

vroeg tot 1 mei 1654 de tijd om zijn verplich

tingen na te kunnen komen.
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1. Schuldvordering. - zie folio 5/3 -

Datum: 06-01-1654.

2. Beslaglegging. Hendrick Kelder legde beslag bij Aeltjen toe Laren

omdat zij de pacht niet had voldaan.

Gerecht gehouden te De

venter.

Datum: 1 februari 1654.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Willem Berdenis.

Bijzitters: Teodorus Berdenis,

Jacobus Neulo.

3. Hypotheekakte. Gerrit Juerlinck, kerkmeester te Holten, en zijn

vrouw Geert jen Hendr(iks) hadden van Willem Corne

lisz, die in Deventer woonde en daar koperslager

was, 600 carolus gulden geleend en ontvangen waar

over zij met ingang van 1 februari 1655 jaarlijks

27 carolus gulden aan rente dienden te betalen. Zij

gaven ter verzekering van het geleende bedrag hun

erve en goed "Leppinck", dat door Jan Leppinck be

woond werd en dat grensde aan het erve en goed

Juerlinck, in onderpand waarop hij ingeval van wan

betaling zijn verhaal mocht nemen. De hypotheekakte

mocht niet eerder dan na 3 jaar beëindigd worden

waarbij een opzegtermijn van 3 maanden in acht diende

te worden genomen.
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Gerecht gehouden te De

venter.

Datum: 02-02-1654.

Samenstelling rechtscollege:

Rechter: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Gelinck,

Theodorus Berdenis.

1. Transportakte. Op 2 februari 1654 verschenen Jan Hendrixsz, zijn

vrouw Swaentjen Jansz en Gerrit Tylhaer voor het

gerecht waarbij de laatste Swaentjen Jansz bij

stond als haar voogd.

Zij hadden aan Merriken Gerrits, weduwe van Jan

Jordens, een zesde verkocht van het weiland de

"Onverlaet" waarvan zij reeds vijfzesde in haar be

zit had. Het perceel lag in Holterbroeck en

grensde aan de Schipbeke, het land van burge

meester ter Beeck en aan Altinck Slach.

Het betreffende gedeelte van de grond werd voor

het gerecht aan haar in eigendom overgedragen en

geleverd waarbij de verkopers zich verplichtten

haar te vrijwaren voor aanspraken die anderen er op

zouden maken.

Datum 24 mei 1654.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Vincent,

Egbert Jansz.

2. Transportakte. Johan van Gesscher, oud-burgemeester van Deventer,

had aan Willem Teunisz Breuckinck en zijn vrouw

Aeltien de volgende percelen land verkocht:

- een weiland dat deel uitmaakte van het erve Bossch

en dat ten noorden van de Holterdyck lag tussen

de percelen van Hendrick Roelofs en van de mole

naar van Batmen;

- een bouwland dat deel uitmaakte van het erve Schut

ten en dat aan de dorpsweg die naar de Berch leid

de grensde alsmede aan de percelen van Jan Hofmans

en Hendrekinck;

- een bouwland dat deel uitmaakte van het erve Schut

ten en tot voor kort door Lambert Vincent was be

werkt. De grond lag in de Derper Enck tussen de

percelen van Daniel van Gesscher en Sweer van Goor.

De percelen grond werden aan hen in eigendom overge

dragen en geleverd.
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Datum: 17-03-1654.

1. Schuldvordering. Hendrixken in de Schuyt beloofde Elsken om 1 mei a.s.

haar schuld van 5 gulden en 14 stuivers te voldoen

en haar tevens enkele stuivers rente te geven. Zij

diende het geld aan Arent Arentsz te overhandigen

omdat Elsken, die bij hem in woonde, Arent Arentsz

een dergelijk bedrag schuldig was.

Gerecht gehouden te Batmen.

Datum: 29-05-1654.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Jacobus Neules,

Paulus Coldits.

2. Hypotheekakte. Gerrit Hendrixsz Muller te Batmen had samen met zijn

vrouw Merritien Hendricx 1000 gulden van Hermen

Jansz, die in Deventer woonde en daar moutmaker was,

geleend en ontvangen waarover zij met ingang van

24 juni 1655 jaarlijks 50 gulden en twee paar hoen

ders aan rente dienden te betalen.

Zij gaven ter verzekering van de geleende som geld

in onderpand al hun goederen in Batmen en Holten,

m.n. een weiland dat deel uitmaakte van het erve

Busch en dat binnen Holten lag ten noorden van de

Holterdyck. Hierop mocht Hermen Jansz in geval van

wanbetaling zijn verhaal nemen.

De hypotheekovereenkomst mocht door beide partijen

worden beëindigd waarbij een opzegtermijn van 6

maanden in acht diende te worden genomen.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio's 9 en 10.
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Datum: 16-05-1654.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Vincent,

Egbert Jansz.

De akten op de folio's 9 en 10 hangen nauw met elkaar

samen. In verband hiermee is hiervan één excerpt ge

maakt.

1. Transportakte. Johan van Gesscher, oud-burgemeester van Deventer had

aan Bernardus Pistorius, predikant te Holten een per

ceel bouwland verkocht dat deel uitmaakte van het erve

Bossch. Het perceel grensde aan de sloten die de af

scheiding vormden tussen de bouwlanden en andere lan

derijen van het erve. Verder werd het perceel begrensd

door de Derper Stege alsmede door het bouwland van

Gerrit Juerlinckx en het bouwland van Teunis Hendricx.

Hij had eveneens een perceel bouwland aan Teunis

Hendricxsz verkocht dat ook deel uitmaakte van het erve.

Het perceel grensde aan de sloten en de Deperstege

alsmede aan het bouwland van de predikant en dat van

Gerrit Hendrixsz.

De beide percelen werden voor het gerecht aan de kopers

in eigendom overgedragen en geleverd. Johan van Gesscher

beloofde voor de rechtsgeldigheid van de levering in

te staan en hen te vrijwaren voor aanspraken die anderen

er op zouden maken. Hiertoe verbond hij zich met zijn

persoon en goederen.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 11 en 12.
==============================================================

Datum 24 mei 1654.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Vincent,

Egbert Jansz.

1. Transportakte. Voor het gerecht verscheen burgemeester Johan van Gesscher, die

verklaarde, dat hij verkocht had aan meester Gerrit Hendricxsz Smit

en zijn vrouw Aeltjen Jansz 3 stukken land, die naast elkaar lagen

en afkomstig waren uit Bosscher erve. De stukken land lagen met

het ene einde oostwaarts aan de sloot, die tussen de stukken grond

en het andere land van Bossches kamp liep, westwaarts aan de

Depersteege, zuidwaarts langs het land van Teunis Hendricxsz

en noordwaarts naast de landerijen, genaamd Suthphen.

De stukken land waren voor een bedrag verkocht, dat de verkoper

ontvangen had.

Heden vond het transport van de grond en de overdracht van de

rechten plaats.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 13 en 14.
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1. Hypotheekakte. - zie folio 8/2 -

Datum: 18 september 1654.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Vincent,

Claes Claesz Becker.

2. Geschil. Voor het gerecht verscheen Jan Eykels, geassisteerd door zijn

advocaat Couper. Hij toonde de eis en het advies tegen Hermen

Scholten en hij verzocht, dat Scholten onmiddelijk borgen zou

stellen voor de kosten, voor hetgeen hem door de uitspraak

opgelegd zou worden in deze zaak en om te voorkomen, dat hij

in een ander gerecht over deze zaak zou spreken. Hij moest onder

ede verklaren, of het mes, dat in dit gerecht getoond was, van

de schout was en of hij het mes op 23 juli 1654 ten huize van

Teunis in den Beusenborch in zijn handen had gehouden.

Eveneens toonde Jan Eykels processtukken van de belediging tegen

Hendrixken, de vrouw van Hermen Scholten, die met A en B genummerd

waren. Hierbij was voor bewijsstuk A een gerechtelijke uitspraak

geweest, maar deze kon niet uitgevoerd worden, omdat de getuige

Johannes Fronten tegenwoordig zoek was. Hij verzocht om de uitvoe

ring, die in het bewijsstuk vermeld stond.

Herman Scholten diende bovendien de volgende akte in, waarvan de

inhoud luidde:

Jan Eykel verzocht in de zaken voor het steken en voor de vrouw

van Hermen, dat Hermen Scholten kopie in zou brengen en een

maand de tijd. Tevens verzocht hij, dat hij borgen zou stellen

voor het vonnis. Bovendien zou Eykel voor de gerechtskosten

borgen stellen.

Johan Helmichs stelde zich borg.

Hermen Scholten stelde tot borg in de eis zijn broer Roelef Jansz.

Hij nam verder de tijd van een maand op de verklaring van het mes

en het andere.
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Datum: 12 oktober 1654.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelmo Berdenis.

Bijzitters: Dirrics Berdenis,

dr. Gerrit Balthasar.

1. Nalatenschap. Voor het gerecht verscheen Adolf van Rensen, rechter van Oldenzaal

uit naam van zijn moeder juffrouw Geertruydt Donckels. wed. v.

de commissaris en rechter Lubbert Rensen, en

Adolf Vorckenbeeck, koopman te Amsterdam

Zij toonden aan de hand van een testament aan, dat zij de universele

erfgenamen waren van de roerende en onroerende goederen van

Adolf Donckel. Tot deze onroerende goederen behoorden erven en

een katerstede in Espelo.

Dit testament was op 23 november 1653 gepasseerd voor de

straatschepenen Hendrick Nilant en Hendrick Jordens. Dit testament

was na het overlijden voor de voornoemde straatschepenen geopend

op 28 september 1654.

Omdat de grond in Holten lag, moest dit meegedeeld worden aan

het gerecht Holten. Daarom verzochten de comparanten ook, om

het testament ten protocolle te registreren. Dit werd toegestaan.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 16.
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Datum: 26-10-1654. Noodgericht gehouden in Deventer.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Jacobus Neuloe,

Mr. Hendrick Scharenberch.

1. Transportakte. Voor het gerecht waren verschenen mr. Peter Rey

ners, klokkenmaker en Jacob Vierackeren, burgers

van Deventer, beiden door Schepenen en Raad van

deze stad aangestelde voogden over de minderja

rige Dirrick Dirricksz van Warenburgh alias Bus,

overgebleven zoon van de reeds overleden Dirrick

van Warenburgh en Griet jen Heyndrix. (volgens

akte d.d. 24 maart 1641). Bovengenoemde comparan

ten verkochten aan Teunis Derricksz Lewencamp 3/4

deel en aan Dirrick Jurgens op de Besenberch 1/4

van het akkerland, die de Sourles camp werd ge

noemd en lag in het kerspel van Holten aan

de Loocker enck. Het genoemde ~tuk land was vrIJ

van tienden, alleen bezwaard met een jaarlijkse

bijdrage van 14 st., die de kopers moesten uitke

ren aan de erfgenamen van Holten. (Volgens koop

cedule van 12 juni 1653 en goedkeuring van ma

gistraat der stad Deventer van 29 juni 1653).

Het verkochte land was reeds volledig door

beide kopers betaald. Er werd daarom tot

overdracht en transport overgegaan. De op

brengst zou door beide verkopers ten bate van

bovengenoemd minderjarig kind aangewend worden.
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1. Verkoopakte. - zie ook folio 16/1. -

Copie van de verkoopakte.

Voor het gericht waren verschenen Jacob Vier

ackeren en Peter Reyners .als voogden van het

minderjarige zoontje van de overleden Dierriek

van Warenburgh alias Busz (ook genoemd Dirrick

Dirricksz van Warenburgh). De moeder

van de pupil Griet jen Andries en haar tegen

woordige man Dirriek Willemsz waren daarbij

ook aanwezig. Zij verkochten

het geërfde bezit van het

pleegkind, het stuk land, dat genoemd werd

het Sourles kamp, voor 3/4 deel aan

Teunis Dirriek Lewencamp en voor 1/4 deel

aan Dirriek Jurriens op Beusenberch. Het

Sourleskamp lag in het kerspel van Holten in

de Loocker enck. Willem Cornelisz Coper

slager en Dirriek Henricksz Cuyper meenden

ook aanspraak te kunnen maken op het ge

noemde bouwland. Coperslager zag er later

van af, zo verklaarde hij in tegenwoordig

heid van burgemeester Jordens. Het stuk land

was reeds in bezit geweest van de inmiddels

overleden Jan van Warenburgh, dat was een

grootvader van bovengenoemd pleegkind.

De verkoopsom bedroeg 188 car. gl.,

waarvan 4 rosenobels of 40 guldens

direct moest worden betaald. Het over

gebleven verschuldigde bedrag moest in

2 gelijke termijnen worden betaald. De eer

ste termijn liep af op Michaely (29 sept.)

van dit jaar. De tweede termijn moest worden

voldaan op 29 september 1654, dat was dan

het volgend jaar. Indien men van deze re

geling af wilde wijken en ongedaan wilde maken

dan moest dit uiterlijk 3 maanden voor de be

taaldag kenbaar worden gemaakt.

vervolg op folio 18/1.
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1.

2.

3.

Verkoopakte.

Afrekening.

Voogdijschap.

- vervolg van folio 17/1. -

De inhoud van deze akte is bijna gelijk aan de

transportakte van folio 16/1. d.d. 26-10-1654.

Alle voorrechten en uitzonderingen gingen over

naar de nieuwe bezitters van het verkochte.

De verkoopakte werd op 12 juni 1653 te Deventer

opgemaakt. Deze werd ondertekend of van merken

voorzien door Jacob Vierackeren en Peter Reyners

als voogden, Dirrick Willemsz voor zich en zijn

vrouw, verder door Theunis Lewencamp en tenslot

te door de zuster van Siliacus als getuige.

Schepenen en Raad hadden na het lezen en

ingesteld onderzoek het koopcontract goedgekeurd.

Zij hadden er geen bezwaar tegen, mits de opbrengst

ten goede zou komen van het minderjarige kind van

de overleden Dierick van Warenburgh.

Dit stuk was ondertekend door secretaris Ströckel.

Op de rug van deze verkoopakte stond: De 4 rose

nobels of veertig gl. zijn voldaan en betaald aan

mij,

get. Jacob Vieracker.

Op 29 september 1653 was precies de helft ontvan

gen van het verschuldigde bedrag. Teunis Lewen

camp betaalde 700 car. guldens en Dirrick Jurgens

200 car. gl. Deze bedragen waren weer doorgege

ven aan mr. Willem Cornelissen, Dierick Hendrixsz,

Jacob Vieracker en Peter Reyners.

De Schepenen en de Raad van de stad Deventer

benoemden tot voogden (mombaren) van Dirrick

Dirrixsz, het minderjarig zoontje van wijlen

Dirrick Jansz Warenburch en Griet Andries:

de heren Peter Reyners, van beroep klokken

maker en Jacob Vieracker, van beroep brouwer

en wonende in de Lange Bisschopstraat.

Zij waren verantwoordelijk voor de goederen van

het bovengenoemd kind, die deze geërfd had

van zijn overleden vader. Deze had goederen

geërfd van de grootvader mr. Jan Warenburgh, die

ook reeds overleden was. De acte was opgesteld door

dr. Nilant. Hemert, den 24 maart 1641

Namens de Raad,

Asses Stroke1 soen.
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Datum: 3D oktober 1654.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Vincent,

CIaes Clasz Backer.

1.

2.

Geschil.

Uitspraak.

In de zaak tussen Hermen Scholten als ene partij en Jan Eykels,

Geert en Teunis Egberts als andere partij, toonde de tweede partij

een akte. Het rechtsverloop was als volgt geweest:

Voor het gerecht verscheen Hermen Scholten, die de dokumenten

A,B en C in de eis toonde, die betrekking hadden tegen de gedaag

den Jan Eykel, Gerrit en Teunis Egberts. Hij verzocht om notitie

te nemen van de inhoud.

Hermen Scholten diende het antwoord in tegen Jan Eykels en ver

zocht notitie te nemen van de inhoud.

Hermen Scholten reageerde op de ingediende eis tegen Jan Eykels,

Gerrit en Teunis Egberts. Hij stelde tot borg zijn broer Roelef Jansz

en zij verzochten om een kopie van de eis en de tijd van 1 maand

om een antwoord in te dienen.

Op 18 september 1654 diende Hermen Scholten een antwoord in

op de eis van Jan Eykels en hij verzocht hierin om wat de ver

klaring onder ede voor het mes betrof, hiervoor geen eed af te hoe

ven leggen. Hij verzocht een maand de tijd. Dan zou zijn advocaat

aanwezig zijn om naar recht te handelen.

Op 2 oktober 1654 werd door een dwangbevel van Hengevelde Willem

Breukinck voor het gerecht gedaagd. Hengevelde had een verzoek

tot betaling ingediend tegen Willem Breukinck van 50 gulden geleend

geld en 12 jaar rente. Door een tussenuitspraak van de schout

was beslist, dat Breukinck de gevorderde 50 gulden met 8 jaar

achterstallige rente van 4% op a.s. midwinter ten huize van

Hengevelt zou betalen.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 20.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

2.

3.

Beslaglegging.

Verzoek.

Pandvordering.

Op verzoek van Peter Reyners, klokkenmaker, en Thomas Broeckhuis,

de voogden van de kinderen van Reyntjen Eeverts en Reyntjen

Everts zelf had Hermen Meyer het goed aan de Langestrate, waar

Hermen Endelman op woonde, bezocht met een ontruimingsbevel per

Sint Pieter 1656. Er was ook beslag gelegd voor de herenschatting

van de landvrouw, zodat haar goed onbezwaard zou blijven.

Er moest ook beslag gelegd worden op de goederen van Hermen

Endelmans wegens achterstallige pachten aan de landvrouwe.

Dit was ten uitvoer gebracht op 30 januari 1655.

In opdracht van de wed. Temmings had de onderschout Hendrick

Vincent gerechtelijk aan meester Berent Jansz Kock meegedeeld,

dat hij 500 gulden van een lening met de rente tegen mei 1655

moest betalen.

Anders liet de weduwe beslag leggen op de beide katersteden,

die de debiteur in onderpand had gegeven op 23 maart 1653.

Na de beslaglegging zou de openbare verkoop volgen.

De onderschout deelde gerechtelijk mee, dat dit bevel op 30 januari

1655 aan Kock gezonden was.

- zie folio 21/1. -
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1.

2.

3.

4.

Pandvordering.

Verklaring.

Voogdijschap.

Beslaglegging.

- zie folio 20/3. -

Dr. Hast toonde een akte van een pandvordering, waarvan de

inhoud was:

De gezamenlijke erfgenamen van de overl. Elysabet Dickers, wed. v.

Gerraert Dickers, die gedurende zijn leven schout te Holten was,

lieten in opdracht van de edelgestrenge heer Hiddo van Voorst van

den Hagenvoorden en Bergenheim, drost van het land van Salland,

beslag leggen op het onderpand, de Bloemendaels kamp van

Berent Jansz Kock. Deze beslaglegging vond plaats, omdat hij

borg en principaal borg was geworden voor een bedrag van 852 guldens

de rente en de gemaakte kosten en nog te maken kosten.

Dit bedrag bestond uit alle termijnen van de koopsom van het oude

Scholtenhuys, met de daarbijbehorende brouwerij, ketel, 2 bouwbomen,

een koelvat, de bakoven en de put van Bentheimersteen opgetrokken,

evenals de Appelhof. De gerechtelijke aanzegging hield in, dat

de beslaglegging binnen de tijd van 6 weken plaats moest vinden

en het indienen van een eis voor de kosten.

Op 10 februari 1655 deelde de onderschout Hendrick Vincent mee,

dat hij de beslaglegging aan Dirrick Berentsz Kock voorgelezen had.

Dirrick had laten weten, dat hij zijn vader, Berent die niet thuis

was, op de hoogte zou stellen.

Door het gerecht werden als voogden aangesteld over de minder

jarige kinderen van Egbert Arentsz, Arent Arentsz en Hendrick

Peters. Hun taak was om de kinderen goed te verzorgen en hun

zakelijke belangen voor hun geld en goederen naar behoren te

behartigen.

Op 14 december 1655 liet de heer Johan van Gesscher beslag leggen

op de helft van het huis van Lubbert Bonte en op rle kamp, evenals

op de Weemengaarden, die toebehoorde aan Hendrick Megelinck en

zijn vrouw Hendrixken Hermens. Deze beslaglegging vond plaats omdat

Hendrick Megelinck en zijn vrouw een schuld hadden van 76 guldens

en 17 stuivers.

Op 28 december had het tweede beslag plaatsgevonden en op 10

januari 1656 het derde beslag.

De beslaglegger verzocht, dat er een gerechtelijk bevel aan

Megelinck gebracht werd. Dit werd toegestaan en de rechtszaak

zou op 14 februari 1656 opnieuw dienen.

De inhoud van het bevel was, dat Wilhelm Berdenius, schout te Holten

en Batmen, door een gerechtsbevel gaf te verstaan, dat de heer

burgemeester Johan van Gesscher met 3 achtereenvolgende beslagleg

gingen, waarvan de eerste op 14 december had plaatsgevonden,

geprocedeerd had op het huis van Lubbert Bonte en de kamp, evenals

de Weemengaarden. De schout liet weten dat de gerechtskosten

van 70 guldens en 17 stuivers voldaan moesten worden.

De schout kon dit ambtshalve niet weigeren. Hij liet Hendrick

Megelinck en Hendrixken Hermens weten, dat zij op 14 februari

1656 voor het gerecht moesten verschijnen en zouden vernemen, wat

de heer Gesscher tegen hen in zou brengen.

Deze akte was getekend op 21 januari 1656 te Holten.
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Datum: 4 mei 1655.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

BUzitters: Hendrick Vincent en Hendrick Hendricxsz.

1. Eis tot.
-Folio 23/1-

Voor het gerecht verscheen doctor Michiel de Haes, als

gevolmachtigde van van de erfgenamen van de overleden

Elisabet Dickers. Zij was gehuwd geweest met de overl.

Gerrit Dickers, die gedurende zijn leven schout te Holten was

geweest. Eveneens aanwezig waren Berent Hermelinck en

Nicolaes die de minderjarige kinderen van de overl. Ydeken

Dickers vertegenwoordigden. Deze kinderen verbleven toen

bij Berent Hermelinck. Tevens verscheen Jan Gerrits uit

naam van zijn vrouw Angnees Dickers.

Zij spraken Berent Jansz Kock in rechte aan, omdat deze

op 24 Februari 1648 niet alleen borg, maar ook hoofd

schuldenaar was geworden voor zijn schoonzoon Jacob

Dickers voor alle termijnen van de koopsom van 2.800

goldguldens, de gulden gerekend à 28 stuivers, van

het oude Scholtenhuys. Het Scholtenhuys werd bewoond

door Jacob Dickers. Van iedere goudgulden moest 2 1/4

stuiver betaald worden aan het klooster.

Tot onderpand had hij gegeven de Bloemendaelskamp, in

dit gerecht gelegen, alles overeenkomstig de koopvoor

waarden. Omdat er overeengekomen was, dat de voornoemde

koper de koopsom op tijd zou betalen, maar dit niet ge

daan had, was men genoodzaakt om de borg heden te laten

dagvaarden en de eis van de comparanten te vernemen.

De eis was, dat Kock veroordeeld zou worden om het res

tant van de kooppenningen, dat overgebleven was na de

gehouden gerechtelijke verkoop van 22 Juli 1651, ten

bedrage van 852 gulden te betalen. Als uitdrukkelijke

voorwaarde gold, dat de kosten, schaden en renten tijdig

van de gedaagde geëist zouden worden en wanneer hij niet

in rechte zou verschijnen verlangden de comparanten, dat

de gedaagde bij verstek veroordeeld zou worden.

De gedaagde was opgeroepen, maar niet verschenen, hoewel

de onderschout hem gerechtelijk had gedagvaard de om

gisteren te verschijnen. Omdat het de biddag was, had

de onderschout hem meegedeeld, dat de zaak heden behandeld

zou worden. Hij had evenwel opzettelijk verzuimd om te

verschijnen.

- vervolg op foio 22a .
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1. Eis tot
-folio 23/1-

- vervolg van folio 22.

Het gerecht verklaarde de eis van de eisers voor ontvanke

lijk. De eis voor ft niet in rechte verschijnen werd even

eens toegestaan. De comparanten verzochten de gedaagde op

nieuw te mogen dagvaarden omstreeks 17 Mei, dit was donder

dag over 8 dagen om de verkregen eis tot het niet in rechte

verschijnen te vervolgen. Dit werd toegestaan.

Op verzoek van de gedaagde werd de gerechtsdag, die heden

zou plaatsvinden, met toestemming van de gevolmachtigde

dr. Michiel de Haes uitgesteld tot de eerste rechtsdag na

de vrije dagen van Pinksteren. Dit zou 14 Juni 1655 worden.

Inmiddels kon geprobeerd worden om de zaak in de minne te

schikken. Akte opgemaakt te Holten op 17 Mei 1655.
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Datum: 15 mei 1655.

Noodgerecht gehouden.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Vincent en Hendrick Egberts.

1. Hypotheekakte. Voor het gerecht verschenen Willem Lukas en zUn vrouw

Tryntjen Jansz. Willem Lukas assisteerde zijn vrouw.

Zij verklaarden, dat zij geld geleend hadden van de heer dr.

Theodorus Berdenis. De grootte van dit bedrag was 126 gulden,

gerekend à 20 stuivers per stuk.

Hiermee wilden de comparanten de achterstallige belastingen

betalen, die zU nog verschuldigd waren vanaf 1 mei tot aan

heden. ZU beloofden hiervoor 4% rente per jaar te betalen. De

eerste betalingstermUn begon op 1 mei 1655.

Er was overeengekomen, dat het de comparanten vrijstond om

een derde of vierde deel van de hoofdsom af te lossen, mits

de aflossingstermUn 3 maanden of een half jaar van te voren

meegedeeld werd en de vervallen rente eerst betaald moest zijn.

Daarna kon het geleende bedrag met een derde of een vierde

verminderd worden.

Hierdoor werd de te betalen rente eveneens minder, voor dat

deel, dat in mindering werd gebracht. Van de rentebetaling

werd een rentestaat bijgehouden.

Voor eventuele wanbetaling gaven Willem Lukas en Tryntjen

Jansz een stuk bouwland in onderpand.

Het stuk bouwland lag aan de Straetweg en het was voorheen

aangekocht uit het erve Breuckinck.

Op 19 juni 1660 betaalde Willem 9 gulden aan rente.

Deze 9 gulden was contant ontvangen en werd gebruikt

voor betaling van de belastingen van 1654.

Het bedrag aan rente was door Willem Lukas voldaan volgens

de notitie in de kantlUn, gemaakt door dr. Walis.
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1. Verzoek.

Datum: 3 januari 1656.

2. Pandvordering.

-zie folio 22/1-

Voor het gerecht verzocht dr. Theodorum Berdenis om,

overeenkomstig de volmacht van 16 oktober 1654, die

voor de Schepenen en de Raad van Deventer gepasseerd

was in opdracht van Geertruydt Donckels, weduwe van

commissaris en rechter Rensz, beslag te mogen leggen

op het huis en de bijbehorende gebouwen van de over

leden Egbert Arentsz. Deze beslaglegging vond plaats

wegens vervallen en lopende renten voor een bedrag

van 18 guldens en 15 stuivers. De hoofdsom hiervan was

100 caroli guldens. Verder verzocht hU het gerecht om

de weduwe en de erfgenamen mee te delen, dat zU

mochten handelen, zoals het hen uitkwam.

Op 14 februari vond de openbare bekendmaking plaats.

Op 27 maart vond de toewUzing van de panden plaats.

Hendrick aen den Dyck en Arend Arentz, de voogden van

de kinderen van de overleden Egbert Arentsz, verzochten

op 16 mei om de termUn, die vandaag afliep, met 6 weken

te verlengen. Dit verzoek werd door de schout ambtshalve

gehonoreerd.

Voor Nota-bene zie het volgende blad.
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=================================================================

Datum: 22-12-1655.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Vincent en Meester Egbert Jansz.

1. Transportakte. Voor het gerecht verscheen de oudburgemeester Johan van

Gesscher, die verklaarde, dat hij verkocht had aan Jan

Willemsz en zijn vrouw Merriken Jans een stuk land of tuin,

gelegen in Schutten gaerden in de Havercamp aan de westzijde.

Het lag oostwaarts aan het land van Willem Swierssen, noord

waarts aan het land van de verkoper en zuidwaarts aan de

tuin, die gebruikt werd door Hendrick Claesz.

Het land was verkocht voor een bedrag, dat de verkoper

verklaarde ontvangen te hebben.

De heer burgemeester transporteerde het land en droeg de

rechten over.

De bijzitters Hendrick Vincent en Meester Egbert Jansz en de

schout ontvingen hiervan een schriftelijke verklaring, omdat

dit gerechtelijk gebeurde.
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Datum: 25 Oktober 1655.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Keurnoten: Bernhardus Pistorius en Henric Vincent.

1. Vordering. Voor het gerecht verscheen Arentyen Arents.

Zij had d.m.v. een dwangbevel Jan Jansen in den Sloot

voor het gerecht gedaagd en eiste van hem 15 guldens.

Dit bedrag was de toegezegde, onderhandse bijdrage

voor het kind, dat door Albert Jansen bij haar verwekt was.

Volgens de overeenkomst was hij niet verplicht geweest

dit kind langer dan een jaar te onderhouden, zoals bleek

uit de gerechtelijke verklaringen.

Hierop antwoordde Jan Jansen in den Sloot, dat niet hij

dit hoefde te betalen, maar zijn zwager als vader van het

kind.

De comparante handhaafde haar voorgaande eis.

Het gerecht liet weten, dat Jan Jansen in den Sloot
!

verplicht was om overeenkomstig de opgestelde over-

eenkomst en de ingebrachte verklaringen deze 15 gulden

met de onkosten te betalen.
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1. Borgstelling. Op 14 november 1655 was Hendrick Vincent tot de conclusie

gekomen in de zaak van Roelef Breuckinck tegen de erfge

namen van de overleden Jan ten Noever te Goor, dat Roelef"

Breuckinck een schuld had aan te Noever te Goor van

82 gulden en 5 stuivers. Dit bedrag was volledig te Goor

betaald. Daarom moest Roelef op a.s. Sint Jansdag of op

Sint Jacobsdag een bedrag van 30 gulden terugbetalen aan

Hendrick Vincent. Het restant werd in twee termijnen

terugbetaald, waarbij de helft, dit was 26 gulden en

2t stuiver, zonder rente het eerste jaar en hetzelfde

bedrag het tweede jaar terugbetaald werd.

Voor dit bedrag stelden Jan Brinckhuys, Egbert Nien

huys, Jan Nienhuys en Hendrick Jansz Cents zich borg.

Om Hendrick Vincent schadeloos te houden verbonden zij

hun persoon en goederen.

Roelef Breuckinck daarentegen stelde tot onderpand om

zijn borgen schadeloos te houden al zijn roerende en on

roerende goederen.

Jan Btinckhuys had beloofd het bedrag aan de schout te voldoen.

Op 19 november beloofden Egbert Nienhuys en zijn moeder

uit naam van haar man Jan Nienhuys aan de schout het bedrag

te zullen voldoen.

Datum: 15 november 1655.

2. Verzoek. Voor het gerecht verscheen de burgemeester dr. Theodorus

Berdenis uit naam van de weduwe van rechter en commissaris

Rensen en de erfgenamen van de overleden Adolf Dinckel.

Deze volmacht bleek uit de gerechtelijke volmachtakte,

die op 16 oktober 1654 voor de schepenen en de raad van

Deventer gepasseerd was.

Hij verzocht om beslag te mogen laten leggen op het huis

met toebehoren en de daaropstaande betimmeringen van de

overleden Egbert Arentsz. Deze beslaglegging vond plaats,

omdat er een schuld was vervallen met de achterstallige

jaarrenten voor een bedrag van 18 gulden en 15 stuivers.

Het waren de vervallen renten gedurende 25 jaar voor een

geleend bedrag van 100 carolus guldens.

Het verzoek was om de kosten van de eigenaars en de resp.

weduwe en erfgenamen van Egbert Arentsz aan hem gerechtelijk

mee te delen en dat de schuldeisers naar believen mochten

handelen.

-vervolg op folio 25a.
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vervolg van folio 25.

2. Verzoek. Wanneer de weduwe intussen niet kwam om de schuld te voldoen,

dan waren de schuldeisers genoodzaakt volgens landrecht met

opbod, gerechtelijke toewijzing en gerechtelijke procedure te

handelen. De onderschout Hendrick Vincent beval, dat deze

mededeling heden plaats zou vinden.

Datum: 22 januari 1656.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Vincent,

Hendrick Jansz Vriescamp.

3. Transportakte. Voor het gerecht verscheen de edele heer Gerrit Reyninck, die

eveneens verscheen voor zijn vrouw. Hij verklaarde, dat hij

had verkocht aan Hendrick Hendrick Jansz en zijn vrouw

Geert jen Lamberts een halve mud zaailand op de Kol, gelegen

in de Hogen Enck, als volgt gesitueerd:

zuidwaarts aan Bonte Lubberts kamp, noordwaarts op Hermen

Breuckinck land.

Tevens had hij aan hen verkocht 2 stukken land van 1 schepel per

stuk, gelegen in dezelfde enck op de Legen Kol, met het ene einde

zuidwaarts aan zalige Bus land, noordwaarts aan Hollanders Bree.

Eveneens had hij aan hen verkocht: 2 akkers, die afgesplitst waren

van Mr. Gerrit Smit zijn land. Deze akkers waren gekocht van

dr. Sola en waren ten deel gevallen aan de wed. Elysabet Dickers,

vrouw van de schout en ongeveer 8 of 10 jaar geleden gekocht

uit de boedel van de overleden wed. Dickers.

Het was een goed, waarover belasting betaald moest worden.

De verkoper verklaarde, dat hij het volledige verkoopbedrag had

ontvangen. Gerrit Reylinck transporteerde de percelen en droeg

de rechten over.
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Datum: 4 Februari 1656 te Bathmen.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hans Hendrick Coldit ... en meester Jan Teunisen

Ruip(ert).

1. Hypotheek. Voor het gerecht verscheen Willem Teunis op Breukinck. Hij

verscheen eveneens als gevolmachtigde van zijn vrouw.

Hij verklaarde, dat hij een schuld had aan doctor Theodorus Ber

denis, burgemeester van Deventer van 600 carolis guldens volgens

een schuldbekentenis. De jaarlijkse rente bedroeg 5%.

De betaling van .de rente begon op 11 November 1656.

De rente moest precies op tijd betaald worden, omdat de

geldschieters het bedrag nodig hadden. Zou de betaling

na 3 maanden nog niet plaatsgevonden hebben, dan werd het

rentepercentage 6. De overeenkomst kon door beide partijen

ongedaan gemaakt worden, mits er een opzegtermijn van een

half jaar in acht genomen werd.

De hypotheekgever had zich het recht voortbehouden de lening

in 3 termijnen over meerdere jaren af te lossen met de ver

vallen rente.

Tot onderpand gaf Willem op Breukinck hun huis, waar zij

nu woonden, genaamd Klein Breukinck. Dit lag westwaarts

aan Juyrlinck land en oostwaarts aan Leuvelinck.

Op 24 Mei 1661 had Willem Breukinck het bedrag van de

lening ad. 600 gulden met 5% rente en een half jaar extra

terugbetaald. Dit bedrag was 165 gulden.

Deze verplichting stond vermeld in het belastingregister

in Neerdorp van 1659.
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Datum: 13 Februari 1656.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Vincent en Willem Beerentsz Kevelham.

1. Hypotheekakte.

-folio 28/1-

Voor het gerecht verscheen de weledele heer Roedolf van

Heuvel te~ Nienhuys. Hij verklaarde, dat hij verkocht had

aan de weledele heer Winolt van Eenschate en vrouwe Lowysa

van Lamsweerde of aan de houder van de brief, twee halve

delen van de twee goederen, de Haspen, gelegen in het

kerspel en de buurtschap Holten, zoals zij gebruikt worden

met hun oude en nieuwe aanschaffingen, rechten en gerech

tigheid, voor een bedrag van 2500 guldens, de gulden ge

rekend à 20 stuiver per stuk.

De heer van Eenschate zou op de veertiende Februari 137!

guldens aan rente ontvangen. De rente werd gerekend tegen

5!%. Dit bedrag aan rente moest ieder jaar op 14 Februari

in Deventer betaald worden, totdat de lening afgelost was.

Het bedrag van de te betalen rente was afhankelijk van het

rentepercentage, dat door de heren van het land vastgesteld

werd.

De rente moest binnen 3 maand betaald worden na de verval

datum. Bij latere betaling werd het rentepercentage 6.

Bij achterstallig blijven van de betaling kreeg de koper

het recht beslag te laten leggen op de 2 halve erven, de

Haspen, en op alles, wat daarop te verkrijgen was, zoals

het gewas en het vee.

De verkoper beloofde deze afspraak te zullen laten

noteren. Wanneer de kopers niet genoeg toezicht zouden

houden, mocht de verkoper deze hoofdsom met de renten, nadat

er een opzegtermijn van een half jaar in acht genomen was,

binnen Deventer aflossen in goede munteenheden. De voornoemde

halve erven waren niet bezwaard met jaarlijks te betalen

renten of belastingen.
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1. Hypotheekakte. -zie folio 27/1-

Datum: 14 Februari 1656.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Vincent en Claes Claesz. Backer.

2. Verzoek. Voor het gerecht verscheen Michiel de Haes, doctor in de

rechten in opdracht van de burgemeester Johan van Gesscher.

Deze had op 14 December 1655 tot driemaal toe door beslag

legging op het halve huis en de kamp evenals op de Weemen

gaerden, die toebehoorde aan Hendrick Megelinck en diens

vrouw Hendrixken Herms, woonachtig te EIsen in het gerecht

Kedingen, geprocedeerd.

De reden van dit proces was, dat aan de beslaglegger een

bedrag van 76 guldens en 17 stuivers met de kosten, die

reeds gemaakt waren en nog gemaakt moesten worden, voldaan

moest worden.

Aan Megelinck was op 21 Januari 1656 per gerechtelijk

schrijven bekendgemaakt, dat hij heden zijn tegenbericht

in kon brengen. De aangeklaagde was opgeroepen om te ver

schijnen, maar niet verschenen. Daarom verzocht dr. de

Haes uit naam van de beslaglegger, dat het in beslag genomen

goed toegewezen werd en executabel verklaard mocht worden.

Gerechtelijke uitspraak.

Het gerecht verklaarde de eis met de opgelopen kosten en nog te maken kosten voor

voor ontvankelijk. De beslaglegger verzocht verder om over

6 weken de in beslag genomen panden te mogen verkopen.

Dit werd toegestaan.
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Datum: 18 Februari 1656.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Vincent en meester Hendrick Egberts.

1. Hypotheekakte. Voor het gerecht verschenen Hendrick Jansz en zijn vrouw

Geert jen Lamberts. Geert jen Lamberts werd geassisteerd

door haar man. Zij verklaarden, dat zij volgens een schuld

bekentenis een schuld hadden aan dr. Theodorus Berdenis,

burgemeester van Deventer of aan de houder van deze schuld

bekentenis. Deze schuld was groot 110 carolus guldens, die

afkomstig was van geleend geld. De jaarlijks te betalen

rente was 5%.

De eerste vervaldatum was 25 Januari (St. Paulus) 1657.

De overeenkomst kon door beide partijen ongedaan gemaakt

worden, mits er een opzegtermijn van een half jaar in acht

genomen werd. Werd de rente niet op tijd betaald, waarbij

een overschrijding van 6 maanden getolereerd werd, dan

werd het rentepercentage 6%.

Als onderpand gaven zij 2 akkers, gelegen in de Derper

Enek. Deze 2 akkers waren eertijds door de nu overleden

vrouw van de schout, Elisabet Dickers en meester Gerrit

Smit gekocht van dr. Sola.
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Datum: 13-03-1656.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Vincent en Egbert Jansz.

1. Verzoek. Voor het gerecht verscheen de edele heer Michiel de Haes,

doctor in de rechten, als gevolmachtigde van korporaal

Hans Martens.

Hij eiste van Jacob Dickers, dat deze tot betaling over zou

gaan van 1600 carolus gulden met de rente, gerekend vanaf

mei 1640, met de daarop betrekking hebbende kosten.

Hij diende hiervoor een eis tot in beslagname in, met het

verzoek, dat er over 14 dagen gerechtelijk geantwoord zou

worden.

In plaats van 14 dagen verzocht Dickers om 6 weken uitstel.

Dit werd toegestaan tot de eerste rechtsdag na Pasen.

Bij verstek verzocht hij om een kopie.

Noodgerecht gehouden op 20 Maart 1656.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Vincent en meester Egbert Jansz.

2. Verzoek. Voor het gerecht verscheen Dirriek Berentsz Koek. Door

middel van een beslag had hij Egbert Teunisz en diens vrouw

Maerritjen Jansz voor haar gerecht gebracht. Hij sprak

Egbert Teunisz aan voor de verrichte onkosten, die hij als

beslaglegger te Rijssen had moeten maken om aan het geld

te komen, dat Egbert Teunisz uit had staan onder Evert

Arends. De beslaglegger had het bedrag verhoogd met de in

Rijssen verrichte onkosten tot 13 gulden en hij had de nog

te maken kosten hier reeds mee verrekend. De beslaglegger

verzocht voor het gehele bedrag een borg en de beslagene

stelde voor alles tot borg Claes Claesz Becker in Holten,

die zich hiertoe voor het gerecht verbond. De beslagene,

die de" eis gehoord had, verzocht om borgen voor de kosten

en tegeneis en de beslaglegger stelde tot borg Dirriek

Berentsz met al diens goederen, in het bijzonder de

Bloemendaels kamp. De borg bekrachtigde dit d.m.v. handslag.

De partijen waren wederzijds overeengekomen, dat deze zaak

de eerste rechtsdag na Pasen zou voorkomen.

Vervolg op folio 30a .



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 30a •
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Vervolg van folio 30.

0atum: 17 April 1656.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Vincent en Egbert Jansz.

3. Protest. -zie folio 31/1-
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1. Protest. -zie folio 30/3-

Voor het gerecht verscheen Merritjen Jansz, voor ziczelf en

voor haar man Egbert Teunissen. Zij diende het antwoord in

tegen de door Dirriek Berentsz Cock op 20 maart j.l. ingedien

de eis, die d.m.v. beslaglegging kenbaar was gemaakt. Tevens

diende zij het antwoord in, dat ondertekend was door

Johan Helmich.

Dirriek Berentsz verzocht 3 weken de tijd en een kopie om

te overleggen.

Datum: 17 april 1656.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Vincent en meester Egbert Wever.

2. Verzoek. Voor het gerecht verscheen Jacob Dyckers binnen de gestelde

termijn. Hij voerde aan, dat hij niet verplicht was op het verbod

van 13 maart 1.1. uit naam van Hans Martens door dit gerecht

opgelegd, te antwoorden, voordat er voldoende waarborg was

gesteld. Hij was door hetzelfde gerecht verplicht tot het betalen

van de kosten en de schaden, waneer hij over deze zaak ergens

anders zou spreken en het vonnis volgens de tegeneis moest

voldoen. Dit was overeenkomstig het landrecht deel 1, titel 3,

artikel 4, waarin vermeld stond, dat bij gebrek van de

besloten borgtocht de eiser opnieuw opgeroepen kon worden en

daarnaast in de ~osten veroordeeld kon worden, voor zover de

verweerder dit niet gedaan had.

Hij stelde dit onder toezicht van het gerecht.

Hierop verscheen de edele heer Michael de Haes, doctor in de

beide rechten, als gevolmachtigde van de korporaal Hans

Mertensen. Hij antwoordde op het ingebrachte tegenweer, dat de

eiser onder ede verklaren kon, dat hij niet in staat was aan een

borg te komen. Hij verzocht uit zijn naam aan het gerecht, dat hij

tot het einde van de rechtszaak en voor de tegeneis -de toestemming

kreeg tot borgstelling langs gerechtelijke weg. HU stelde dit

onder toezicht van het gerecht volgens het landrecht van de

overheden.

Het gerecht deelde de partijen mee, dat zij 8 dagen de tijd kregen

om borgen te zoeken of dat daarna de zaak in handen gegeven zou

voor advies aan onpartijdige rechtsgeleerden.

Deze vordering was door de erfgenamen van de overleden hopman Podt

op 19 mei 1702 voldaan ten overstaan van de getuige Kuper van

Holthuys.
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1. Eis tot.

Datum: 10 Mei 1656.

-zie folio 31/2

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Gerrit Vrerix en Hans Hendrick Coldes.

2. Hypotheekakte.

-folio 33/1-

Voor het gerecht verschenen Aelbert Jansz Aeltinck en zlJn

vrouw Engeltjen Jansz. Zij verklaarden, dat zij een bedrag

van 500 car. guldens, de gulden gerekend à 20 stuivers, ge

leend hadden van Claes Hendrix DIthof en zijn vrouw Hermken

Claesz.

De jaarlijkse rente bedroeg 4%. De eerste betalingstermijn

begon in 1657. De overeenkomst kon door beide partijen opge

zegd worden, mits. er een opzegtermijn van 6 maanden in

acht genomen werd.

Zij gaven in onderpand het halve Vreebroeck, zoals de compa

ranten dit van hun ouders geërfd hadden. Het halve Vreebroeck

lag in het gerecht Holten en Halterbroek. De in onderpand

gegeven hoeve lag naast de Onverlaet. Hierop konden de geld

schieters bij wanbetaling beslag laten leggen.
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1. Hypotheekakte.

Datum: 14 Mei 1656.

-zie folio 32 / 1-

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Vincent en meester Egbert Jansz.

2. Repliek.

3. Volmacht.

Dirriek Berentsz Koek diende zijn repliek in tegen Egbert

Teuniszen en verzocht om uitvoering, zoals daarin vermeld stond.

Voor het gerecht verscheen Merriken Jansz, uit naam van haar

man Egbert Teuniszen. Zij diende een akte in, waarvan de inhoud

was:

De Heer Schout van Holten en Barmen.

De vrouw van Egbert Teunisz verzocht om een kopie van het

door Dirriek Berentsz Cock ingebrachte en de tijd tot de eerste

feestdag van Pinksteren. Bij gebrek aan handelen verzocht zij

om veroordeling van de tegenpartij.

Was getekend door Johan Helmichs.

De tijd van na de feestdag werd toegestaan.

Voor het gerecht verscheen Gerrit Jansz of Geert van Goor.

Hij volmachtigde zijn zoon Herman Gerrits om hem in zijn naam

waar te nemen en zijn vaders zaken te doen, zowel in als buiten

rechte. Wanneer hij geld zou ontvangen, dan mocht hij hiervoor

ook kwitanties geven. De comparant zegde toe, dat hij instond

voor de handelingen van zijn zoon Hermen.

Deze volmacht was voor de schout en de bijzitters Hendrick Vincent

en meester Egbert Jansz gepasseerd op 14 Mei 1656 te Holten.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 34, 35,36,37,38.
=====================================================================

1. Testament. Op verzoek van Teunis Roelofsz op 't Ende of ordelmans werd

het testament van zijn overleden vrouw Reyntjen Everts ten

protocol Ie gebracht en op 15 mei 1656 door schout Wilhelm Berde

nis geregistreerd. Plv. rechter Hendrick Vincent was eveneens

aanwezig.

Het testament was opgemaakt ten overstaan van plv. rechter

Hendrick Vincent en de bijzitters Dirrick Stronck en Arent

Paelman. Dominee Bernardus Pistorius was ook aanwezig

De inhoud van het testament was:

1. Reyntjen Everts verklaarde, dat zij een vordering had op

de heer Capelle van Sutphen. Deze was nog niet voldaan.

Na haar overlijden moest haar man deze rekening vereffenen.

Akte opgemaakt door plv. schout Hendrick Vincent op 1 aug. 1656.

De bijzitters waren: Dirrick Stronck en Arent Paelman.

2. Reyntjen had nog een tegoed van 900 guldens, die het restant

bedrag was van de verkoop van het erve Swavinck aan Bartholt,

meijer op Swaverinck.

De heer Capelle had haar beloofd bij het transport van het erve,

dat hij een kamer voor haar zou laten timmeren bij het huis van

de meijer, zodat zij daar gedurende de rest van haar leven kon

blijven wonen. Op aandrang van Barthold was dit echter niet

gebeurd. Reyntjen verklaarde, dat Bartholt haar nog 3 jaar

rente schuldig was gebleven over de 900 gulden voor een

bedrag van 135 gulden. Akte als boven.

3. De boedelscheiding voor het vaderlijk goed van de kinderen

bleef van kracht. Hierin werd ieder kind 900 gulden toegewezen.

Na haar overlijden zou haar man ieder kind 100 gulden extra

geven. Zouden de beide kinderen ongehuwd blijven, dan ontving

haar man deze 200 gulden. Haar man bleef eigenaar van het huis

en het gehele erve, genaamd Tindemans.

Kwamen de kinderen voor hem te overlijden, dan hoefde hij niets

aan de andere erfgenamen te betalen, maar moest hij 100 gulden

aan de armen betalen, omdat hij het erve behield.

Omdat hij het erve behield moest hij aan de kinderen de percelen

geven, die in de boedelscheiding gepasseerd waren.

4. De kinderen uit haar eerste huwelijk zouden ieder 100 gulden

uit de verkoop van het huis te Deventer ontvangen, zodat de

kinderen hierop geen rechten meer konden doen gelden.

5. Hij moest na haar overlijden alles ten uitvoer brengen, wat in

het testament beschreven stond. Hij behield de inboedel van het

huis, de wagen, de ploeg, de paarden en de koeien, die op het

Lendele waren.

- zie folio 38/A. -



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 38.
========================================================

1. Testament. - zie folio's 34/1, 35/1, 36/1, 37/1. -

Datum: 13 mei 1656.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitter: meester Egbert Janszen, rentmeester.

1. Transportakte. Voor het gerecht verscheen de heer burgemeester Johan van

Gesscher. Hij verklaarde, dat hij aan Albert Jansz Aelyinck en

diens vrouw Engele Jansz de volgende percelen land had verkocht:

1. Een stuk bouwland voor Bolenhet, zuidwaarts gelegen tussen

Jan in ft Hofs en het herenland. Dit was reeds in gebruik bij

Aelbert Altinek.

2. Een stuk bouwland, gelegen tussen Daniel van Gesscher en het

herenland. Het herenland was in gebruik bij Jan in ft Hof.

De kamp, met de ene zijde gelegen aan Aeltinckgaarden of het

huis, met de andere zijde gelegen naar de Enck, met het ene

einde op het Kerkenland, dat in gebruik was bij Egbert Wever

en met het andere einde grenzend aan de Enckstege.

3. Een tuin in Schuttengaarden, gelegen tussen de verkopers en

Arent Berentsz tuin, met het ene einde grenzend aan de

Kerkentuin en met het andere einde grenzend aan het land van

verkoper.

Deze percelen waren afkomstig uit de Schuttenerve.

4. een hooimaat, gelegen tussen Jan in 't Hofs en Jan Eppinck

maat, met het ene einde op en aan de Holtermeente, richting

Rensens maat. Dit werd heden gebruikt door Gerrit Reyninck.

Deze hooimaat had toebehoord aan Bossches Erve.

Het verkoopbedrag was volledig ontvangen.

Het transport en de overdracht vonden heden plaats.
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1. Testament. vervolg van folio 34,35,36,37,38.

6. Wanneer er iemand na haar dood zou kunnen bewijzen, dat haar

man geen recht op de roerende en onroerende goederen had, dan

behield hij het vruchtgebruik.

De boedelscheiding van het vaderlijk goed bleef in dit geval

van kracht.

7. De kinderen van de testatrice zouden als volgt van hun moeder

lijk erfgoed profiteren.

1. Berent kreeg bij zijn huwelijk een weiland, een vaars of de

waarde hiervan in geld.

2. Haar dochter Aeltjen zou bij haar huwelijk een bestaande of

nieuwe kist krijgen en een bed met toebehoren.

De stiefvader zou zijn stiefdochter zo lang op school houden,

totdat zij voldoende kon lezen en schrijven.

Akte opgemaakt door plv. schout Hendrick Vincent op 1 april 1656.

De bijzitters waren: Dirriek Stronek en Arent Paelman.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 39,40,41.
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1. Testament. Op verzoek van Esken Dirricxsen, schoonzoon van Gerrit Jansz of

Geert van Goor, werden de volgende akten te protocolle gebracht

op 23 september 1655 om het desnoods tot uitvoering te brengen.

De inhoud van de eerste akte was:

dat Geert van Goor voor zlJn overlijden aan zijn dochter Steven

100 keizersgulden had gegeven, zodat zij evenveel gekregen had

als zijn zonen Hermen en Jan. Hermen had 200 gulden ontvangen en

Jan 100 daler. De datum van de akte was 23 september 1655.

De akte was opgesteld door de getuige Gerrit Juerlinck.

De andere getuige was Willem Breuckinck.

De inhoud van de tweede akte was:

dat zijn zoon Jan niet meer dan 140 keizers gulden ontvangen

had en zijn zoon Hermen had 200 gulden ontvangen. Het verzoek

van Geert van Goor was, dat zijn beide zonen deze bedragen na

zijn overlijden opnieuw in zouden brengen.

Stevenken erfde echter de 100 gulden. Deze hoefde zij niet opnieuw

in te brengen. Tevens was er 23~ el breed doek geweest, dat

van Stevenken was geweest en dat haar broer Hermen had gekregen.

Hermen had nog een schuld aan zijn zuster Stevenken van 12 gulden.

Dit bedrag was afkomstig van zijn meijer Wiliem.

Op 13 mei 1656 had Geert Jansz of Geert van Goor aan zijn

schoonzoon Dirricxsn en zijn vrouw Stevenken het huisraad,

de dieren en het vee op het land verkocht voor een bedrag van

108 daler, de daler gerekend á 30 stuivers. Uitgesloten van de

verkoop was het gezaaide op het land, uitgezonderd het beetje

rogge, dat tegen het huis stond. Het gezaaide op het land

behield Geert van Goor voor zichzelf.

Geert van Goor had aan zijn dochter Stevenken 100 keizers gulden

gegeven. Dit bedrag was bestemd voor haar bed en de inhoud

van de kist, de kleren en wat daarbij behoorde. Dit bedrag mocht

in mindering gebracht worden op het verkoopbedrag.

Deze akte was opgesteld door de getuige, onderschout Hendrick

Vincent.

Noodgerecht gehouden ten huize van Geert van Goor op de

Hellewegen op 19 mei 1656. Het rechtscollege bestond uit de

schout Wilhelm Berdenis en de bijzitters Hendrick Vincent en

de kerkmeester Gerrit Juerlinck.

Voor dit rechtscollege verschenen Geert Jansz of Geert van

Goor en Esken Dirricx. Zij verzochten, of het gerecht de voor

melde akten wilde goedkeuren, die op 13 mei voor Hendrick Vincent

gepasseerd waren en ten protocolle geregistreerd.

Het gerecht gaf te verstaan, dat zij de inhoud van deze akten

goedkeurden en op zijn waarde schatten.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 41.
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1. Testament. - zie folio's 39/1 en 40/1 -

Datum: 5 janui 1656.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Vincent,

Jan Hendrix.

2. Repliek. Voor het gerecht verschenen dr. Miciel de Haes, de gevolmachtigde

van korporaal Hans Martens. Hij diende uit naam van zijn opdracht

gever een repliek in tegen Jacob Dickers. Hij verzocht om een

dupliek over 14 dagen.

Daarentegen had Jacob Dickers een ondergetekende brief ingediend,

waarin stond, dat hij onder ede een verklaring af moest leggen,

omdat hij geen borg kon krijgen.

Gerechtelijke beslissing.

Het gerecht liet weten, dat Hans Martens heden over 14 dagen bij

het indienen van zijn dupliek de eed af zou leggen.

3. Uitstel. De rechtszaak van Dirrick Berentsz Kock tegen Egbert Teunis

werd op verzoek van advocaat Jan Helmichs tot over 14 dagen

uitgesteld.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 42.
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1. Transportakte. Voor het gerecht verscheen Egbert Dirricx in 't Velt. Hij

verklaarde, dat hij de helft van het bouwland van de hoeve

verkocht had met alles wat daartoe behoorde, zoals paarden,

dieren, wagen, ploeg, schapen, groot en klein vee en het gedorste

en ongedorste zaaigoed op het land. De verkoper woonde momenteel

op de hoeve. De verkoper mocht 6 schapen houden en wanneer daar

enigen van zouden sterven, dan mocht hij hiervoor anderen kopen.

De opbrengsten, zoals de wol, en de lammeren kwamen ten goede van

Egbert Dirricx.

Hij had de goederen verkocht aan zijn stiefzoon Jan Hendrixsz en

diens vrouw Hendrixken Teunis. Jan Hendrixsz was eveneens voor

het gerecht verschenen. Jannes op Eeckhuysen te Harel verscheen

voor de afwezige vrouw van Jan Hendrixsz. Jan Hendrixsz zou voor

het goed van 300 carolus guldens betalen. Er zou eerst een bedrag van

41 daler, á 30 st. per stuk, betaald worden aan Jan Hendrixsz.

Dit bedrag werd door de verkoper op de kooppenningen in mindering

gebracht. Egbert Dirrixsz had nog een schuld van 10 daalder aan

Teunis Neulen. De koper zou dit bedrag betalen en op de kooppenningen

in mindering brengen. De koper zou van de kooppenningen nog betalen

aan Rensken 30 dalers en aan Hendrick Egberts, de zoon van Egbert

Dirricx 25 dalers. Hendrick Egberts mocht de reeds ontvangen

schapen houden. Egbert Dirricx zou een koe houden en de melk

van deze koe. Na het overlijden van Egbert kwam deze koe weer bij

de gemeenschappelijke stal. Verder was er overeengekomen, dat

de koper de belastingen vanaf mei 1656 en die in de toekomst

betaald moesten worden, de leningen en de andere pachten zou

betalen. Wat voor mei vervallen was zou Egbert betalen.

Dirrixsz hoefde niet op het land te werken, maar, wánneer hij

dit graag wilde, mocht hij dat doen. Alles wat Egbert Dirrixsz

nodig had voor zijn levensonderhoud zou uit de goederen

onttrokken worden. Dit werd door de koper toegezegd.
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Datum: 12 juni 1656.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Bernardus Pistorius,

Hendrick Vincent.

1. Uitstel. Voor het gerecht verscheen Henric Jansen. Hij verzocht d.m.v.

een ingediend schrijven van de heer advocaat Joan Helmichs om

uitstel vanaf nu tot over 14 dagen in de zaak tegen Derck

Berentsen Koek, die handelde in opdracht van Engelbert Tonnissen.

Hij verzocht om uitstel, omdat hij niet klaar had kunnen komen

met zijn bewijsstukken. Deze datum van uitstel zou worden 26 juni.

Dit werd toegestaan, waarna de zaak geregeld kon worden.

Datum: 15 augustus 1656.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Knoop,

Hendrick Vincent.

2. Transportakte. In het gerecht verschenen Gerrit Juerlinck, kerkmeester, en

Gerrit Reyninck, die zwagers waren. Zij verklaarden aan Aelbert Jansz

Aeltinck en zijn vrouw Engeltjen Jans verkocht te hebben:

1. 2 stukken land, gelegen in de Derper Enck, zuidwaarts tussen

het land van Oolbeeck en noodwaarts aan het land van Reylinck.

2. 2 stukken land, in dezelfde Derper Enck gelegen, in het

Holtscholte, tussen Geert Meylinck noordwaarts en de weduwe

·Busch zuidwaarts. Uit dit land moest de landheer zijn

tienden ontvangen.

Het bedrag van de verkoop was volledig ontvangen.

Heden vond het transport van het land en de overdracht van de

rechten plaats.
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1.

2.

Transportakte.

Transportakte.

- zie folio 43/2. -

Voor het gerecht verscheen de burgemeester Johan van

Gesscher, die verklaarde, dat hij verkocht had aan

Jan Jansz Landwer en zijn vrouw Hendrixken Egberts een

stuk bouwland, gelegen op de Loker enck~ op de heuvel in de

buurtschap Looke. Dit land was bebouwd door Jan Hofmans en

Vastert Willems. Het land lag oostwaarts tussen Dirriek

Meyer, westwaarts aan het land van kerkmeester Gerrit

Juerlinck en ten noorden aan Teunis Teeslinck Padtbree.

Het land was afkomstig uit Schuttenerve.

Het verkoopbedrag was volledig voldaan.

De overdracht en het transport van de rechten vonden

heden plaats.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 45.
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Datum: 15 augustus .....

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Knoop,

Hendrick Vincent.

1. Transportakte.

Deze akte is

dezel fde als

de akte van

folio 44/2 -

Burgemeester Jan van Gesscher verscheen voor

het rechtscollege en verklaarde een stuk land

verkocht te hebben aan Jan Jansz en zijn vrouw

Hendrixken Egberts, voor een som geld die hij

reeds had ontvangen.

Het betreffende stuk bouwland dat het laatst

in gebruik was bij Jan Hofmans en Vastert

Willemsz, lag op de Looker enk, op de heuvel

in de buurschap Loke in het gericht Holten,

oostwaarts grenzend aan de landerijen van

Dirrick Meyer, westwaarts aan die van kerk

meester Gerrit Juerlinck en in het noorden

gelegen op Teunis Tieslinck Patbree, een

deel van Schutten-erve.

Datum: 29 september 1656.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Bernhardus Pistorius,

Hendrick Vincent.

2.

3.

Transportakte.

Transportakte.

Burgemeester Johan van Gesscher verscheen voor

het rechtscollege en verklaarde twee stukken

land verkocht te hebben, aan Jan Jansz Slootman

en zijn vrouw Geesken Lamberts voor een som

geld die hij reeds geheel had ontvangen.

Het ene stuk land lag, op de Looker Enk

in het gericht Holten, tussen het land van

Roelef Voorthuys en dat van Hillen. Het grensde

met het ene einde aan de Sandstege en met het

andere eind aan het land van Sweder van Goor.

Het andere stuk land lag, eveneens op de Looker Enk,

tussen het land van Hermen Voorthuys en dat van Jan

Wibbelinck, grensde met het ene eind aan het

Heerenland en met het andere eind aan het kerkenland,

een deel van Schutten-erve. Het land was in gebruik

bij Albert Jansz Schuyteri.

- zie folio 45 vervolg -



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 45 vervolg.
================================================================

1.

2.

3.

Transportakte.

Transportakte.

Transportakte.

- folio 46/1 -

- zie folio 45/1 -

- zie folio 45/2 -

Burgemeester Johan van Gesscher verscheen voor het gerecht en

verklaarde, dat hij een stuk bouwland en een tuin verkocht had

aan Arent Berentsz en zijn vrouw Aeltjen Jacobs voor een bedrag,

dat hij reeds volledig had ontvangen.

Het stuk bouwland lag in de Hegencamp bij de Holterberg tussen

de landerijen van de verkoper en die van Hendrick Roelefs, dwars

achter de berg van Hendrick Roelefs. Het grensde met beide einden

deels aan het land van de verkoper en deels aan dat van Teunis

Hofman en het had eerst tot het erve Busch behoord.

De tuin maakte deel uit van de Schuttengaarden en lag tussen

meester Gerrit Smits gaarden en die van Aelbert en die van

Aelbert Althingh.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 46.
========================================================

1. Transportakte. - zie folio 45/3 -

Datum: 31 oktober 1656.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Hendrick Vincent.

Bijzitters: plv. pastoor: Bernardus Pistorius,

kerkmeester: Gerrit Juerlinck

2. Testament, Arentjen Gerrits, dochter van Gerrit van Goor en vrouw van

Esken Dirricx, verklaarde, dat het haar uiterste wil. was, dat,

wanneer zij kinderloos kwam te overlijden, haar man zijn leven

lang het haar toekomende kindsdeel van het huis en het erf zou

gebruiken.

Na zijn overlijden zou het eigendomsrecht overgaan op de naaste

bloedverwanten van de testatrice. Het huisraad, dat zij gezamenlijk

van haar vader hadden geërfd, kreeg haar man erfrechtelijk in

eigendom, zodat na haar dood haar bloedverwanten hierop geen

rechten konden doen gelden.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 47.
========================================================

Datum: 19 december 1656.

1. Voogdijschap. Jan Gerritsz, zoon van kerkmeester Gerrit

Juerlinck, had een buitenechtelijk kind,

genaamd Merriken Jans, verwekt bij Mechtelt

Aelberts, dochter van Aelbert Schweersz.

Omdat Mechtelt was overleden, werden de beide

grootvaders als voogden over het kind aan

gesteld en belast met de opvoeding en de

zorg voor de goederen die het kind had ge

erfd of mogelijk nog zou erven.

Datum: 16 januari 1657.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Vincent,

Egbert Jansz.

2. Geschil. Claes Claesz Backer, Albert Gerritsz en

Roelef Jansz, erfgenamen van wijlen Claes van

Goor, voormalig ontvanger van landschattingen

te Holten, vorderden van gedaagde Arent Arentsz

een bedrag van 30 gulden en 2 stuiver, zijnde

het restant van een schuld van 50 gulden en

12 stuiver aan landschattingen, zoals was aan

getroffen in de boeken van de overledene.

Arent Arentsz antwoordde dat, toen zijn

vrouw Aeltjen nog leefde, Claes van Goor hooi

van hem had gekregen en dat de zaak daarmee

was afgelopen.

De eisers bleven volharden en zeiden dat

dat bewezen moest worden en dat Claes van

Goor op zijn sterfbed had gezegd dat hij het

betwiste bedrag nog tegoed had van Arent Arentsz.

Arent Arentsz bleef bij zijn antwoord en ver

klaarde dat hij jaren naast Claes van Goor had

gewoond en dat deze hem zeker zou hebben aan

gesproken als hij schulden had.

Ook verklaarden de schuldeisers dat Arent

verscheidene keren over zijn schuld was aan

gesproken door de onderschout, maar steeds

weigerde te betalen. Zij verzochten om bewijzen

of om betaling. De rechtbank besloot dat

Arent Arentsz binnen een maand moest betalen,

of moest bewijzen dat hij reeds betaald had.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 48.
========================================================

1.

2.

3.

4.

5.

Pandvordering.

Verklaring.

Verzoek.

Verklaring.

Verzoek.

Jan Hoefslach, oud-burgemeester van Goor, toonde op 16 januari

1657 een akte, die als volgt luidde:

Jan Hoefslach, oud-burgemeester van Goor, verscheen als gevol

machtigde van Gerrarda Hulsingh, wed. v. Hoefslach. Volgens

een gerechtelijk schrijven van 20 december 1632, getekend en gezegeld

door de inmiddels overleden schout, had comparant nog een bedrag

te goed van 132 guldens met 6% rente. De rente werd gerekend

vanaf 25 juli 1638 tot heden. Daarom liet hij beslag leggen op

het onderpand, de Bloemendaels gaarden, gelegen in het schoutambt

Holten, naast het land van Merry Visscher. Hij verzocht om dit

bekend te maken aan Jacob Dickers of aan degenen, die het

eigendomsrecht van het land op zouden eisen, met opgave van kosten.

Op 17 januari 1657 verklaarde de onderschout, dat Berent Jansz Kock

hem had geantwoord, dat hij de tuin had gekocht en betaald.

De Hoefslachte zou het geld gehouden hebben, dat door de inmiddels

overleden Lyszbet Dickers gebracht was. Hierbij had hij zich

beledigend uitgelaten.

Jan Hoefslach, oud-burgemeester van Goor, verklaarde, op

27 februari namens de wed. v. Hoefslagh, dat hij 6 weken van

tevoren de inbeslaggenomen Bloemendaels gaarden in het openbaar

wilde verkopen. Hij verzocht, dat de eigenaar hiervan schriftelijk

in kennis gesteld zou worden. De kosten kwamen voor rekening

van de koper.

Op 28 februari verklaarde de onderschout hetzelfde als op 17

januari 1657, en zei bovendien, dat hij tegen Jacob Dickers zou

zeggen, dat hem de tuin toekwam en dat hij de wed. niets schuldig

was.

- zie folio 49/1 -



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 49.
========================================================

1. Verzoek. - zie folio 48/5 -

Op 10 april 1657 verzocht Jan Hoefslach uit Goor, als gevolmachtigde

van de weduwe Hoefslach, na de beslaglegging op de

810emendaels gaarden om toestemming tot het in het openbaar ver

kopen van dit onderpand. Deze openbare verkoop moest bekend

gemaakt worden, zodat de andere schuldeisers over 6 weken de

verkoop bij konden wonen en hun vorderingen bekend konden maken.

Datum: 12 april 1657.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Vincent,

Jan Hendricx.

2.

3.

Akkoord.

Bekendmaking.

De rechtbank had de akte van pandvordering van 16 januari 1657

en de akte tot aanvraag van openbare verkoop van 27 februari 1657

gezien en willigde het verzoek in van Jan Hoefslach, gedaan op

10 april 1657.

Het besluit zou gepubliceerd worden.

Openbare afkondiging in de kerk.

Er werd bekendgemaakt, dat de gevolmachtigde van Gerraerda

Hulsingh, wed. v. Hoefslach te Bathmen, op 16 januari 1657 beslag

had laten leggen op de Bloemendaels gaerden, gelegen in het

gerecht Holten, naast het land van Merry Visscher.

De eigenaar was hiervan in kennis gesteld. Op 17 februari 1657

maakte Johan Hoefslach de openbare verkoop van de gaarden bekend

en op 10 augustus 1657 de gerechtelijke toewijzing. Op 12 augustus

1657 kreeg hij de tuin gerechtelijk in eigendom. Dit werd door

middel van deze openbare afkondiging bekendgemaakt.

Mocht er iemand aanspraak maken op de tuin, dan kon hij dit over

6 weken bij de openbare verkoop bekendmaken.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 50.
========================================================

Gerecht gehouden te Bathmen.

Datum: 5 maart 1657.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Knoop,

Jan Teunisz Kuyper.

1. Transportakte. Voor het gerecht verscheen Joost ten Grotenhuys, als gevol

machtigde van Egbert van Dorth en zijn vrouw Judith van Hoern.

Deze volmacht was opgesteld op 21 april 1656 voor de schout

Maurits Hermen Ripperda toe Vorden, gepasseerd en ten proto

colle genoteerd. De schout was aangesteld door stadhouder

Joost (7) Grote. Joost ten Grotenhuys verklaarde, dat hij

verkocht had aan Johan van den Beeck, burgemeester te Deventer,

gecommitteerde in de vergadering der Staten-Generaal, en aan

zijn vrouw Geertruydt, de helft van het erve Hendrekinck, gelegen

in de buurtschap Neerderp in het gerecht Holten.

De ene helft van het erve behoorde reeds toe aan de koper.

De gevolmachtigde verklaarde, dat hij de koopsom reeds volledig

had ontvangen.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 51.
========================================================

Datum: 16 april 1657.

1. Schuldvordering. Jan Sweersz had een vordering op Hendrick Teunisz Overmars

van 25 guldens en 5 stuiver wegens verkochte schapen.

Beklaagde bekende de schapen ontvangen te hebben, maar had

nog niet betaald. Hij beloofde het geld over precies 6 weken

te zullen voldoen aan Jan Swiersz of aan een door de eiser

aan te wijzen persoon.

Hendrick Overmars stemde ermee in dat van de 23 daler, die

onder beheer waren van kerkmeester Gerrit Juerlinck, er 20

gulden aan de schout werden betaald, die de schout aan

Overmars had geleend. Het restant, 18 gulden en 10 stuiver,

bleef in beheer van Juerlinck, om daarvan 14 gulden en 10

stuiver aan Jan Swiersz te betalen.

Op 9 juni 1657 ontving Jan Swiersz van Hendrick Overmars

10 gulden en 15 stuiver van de 25 gulden, die Jan tegoed had.

Van kerkmeester Juerlinck zou Jan nog 14 gulden en 10 stuiver

ontvangen. Met deze regeling ging Jan akkoord.

Gerecht gehouden te Bathmen.

Datum: 14 maart 1657.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Knoop,

Geert Hengevelt.

2. Transportakte. Voor het gerecht verscheen juffrouw de Vriese, wed. v. jonker

Gerraert ten Grotenhuyse. Zij werd geassisteerd door haar zoon

Balthasar ten Grotenhuys. Zij had verkocht aan haar schoonzoon

en diens vrouw Jenneken Vasters haar keuterstede, gelegen aan

de Haer aan 't Vliet, in de buurtschap Beusenberch in het ge

recht van Holten. De koopakte was van 6 november 1655.

Op de keuterstede woonden Vastert op de Haer en zijn vrouw

Geert jen. De keuterstede had, evenals de keuterboeren in de

buurt, het recht van uitdrift op de heide en in de weide.

De verkoopster verklaarde, dat zij het bedrag van de verkoop

volledig had ontvangen.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 52.
========================================================

Datum: 23 december 1656.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wil hem Berdenis.

Bijzitters: Gerrit Vrerix,

Jan Jacobs.

Er was verzuimd om deze akte te protocolleren.

1. Transportakte. Voor het gerecht verschenen de eerbare Willem Derrix op

Cleyn Oinck en zijn vrouw Griete Teunisz. Willem assisteerde

zijn vrouw. Zij verklaarden dat zij hadden verkocht aan

Hendrick Jansz op Groot Oinck en zijn vrouw Griete Derricx

hun deel van een stuk weiland, groot een vierde deel in

een vijf zesde deel, gelegen in Holterbroeck, genaamd Oinckx

Slach. Het weiland lag ten zuiden tussen het land van Dirrick

Meyer en het land van kerkmeester Gerrit Juerlinck, noordwaarts

grensde het met de ene kant aan de Schipbeek en met het andere

einde aan het Wilde Vreebroeck. Hendrick Jansz had recht op

het zesde deel van het maailand.

Hendrick Jansz Oinck bezat reeds een vierde deel van het vijf

zesde deel.

Het bedrag van de verkoop was reeds voldaan.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 53.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: 11 juni 1657.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Roelefs,

Hendrick Vincent.

1. Schuldvordering. Voor het gerecht verscheen dr. Jan ten Oever, als gevolmachtig

de van Tielman van Beringen. Hij toonde een lastbrief van

13 maart 1657, die voor de schepenen en raad van Deventer

gepasseerd was. Comparant vorderde d.m.v. deze lastbrief van

Jacob Dickers, bezitter van de nalatenschap van zijn over

leden moeder Elisabet Dickers, na aftrek van 9 gulden en 6

stuiver, een bedrag van 77 gulden, 16 stuiver en 4 penningen.

Dit bedrag had betrekking op de afgehaalde winkelwaren van

4 september 1638 t/m 20 augustus 1641, incl. 6 % rente, gere

kend van 28 augustus 1641 tot 28 aug. 1657.

Het openstaande bedrag was 69 gulden en 15 stuivers, zoals

bleek uit het stadsregister van Deventer. Dit bedrag kwam

overeen met de schuld in het debiteurenboek van Beringen.

De comparant was tevreden met de betaling van het bedrag van

77 gulden, 16 stuivers en 4 penningen en de vergoeding van

de onkosten, die Beringen had gemaakt in de rechtszaak door

het gerecht van Colmschate tegen de moeder van de gedaagde.

Deze gerechtskosten bedroegen 5 gulden en 9 stuivers.

Hij sprak Dickers eveneens aan voor de gemaakte kosten en

nog te maken kosten.

De gedaagde Jacob Dickers antwoordde, dat hij de winkelwaren

niet voor zijn zuster hoefde te betalen. Hijzelf had niets

meegenomen en hij had dus ook geen schulden. Verder zei hij,

dat de moeder niet voor Trine(?) wilde betalen en dat Beringen

vaak bij zijn moeder was geweest, en haar de helft had gegeven,

maar dat zij hem de andere helft niet wilde betalen. Zij had

Beringen ook altijd verboden om zonder haar toestemming goederen

te leveren aan haar dochter.

Dr. ten Oever verzocht 14 dagen de tijd om zich te beraden.

Dit werd toegestaan.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 54.
========================================================

Noodgerecht gehouden te Deventer.

Datum: 15 augustus 1657.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Henrikus van Noullen,

Frans Moselage.

1.

2.

Transportakte.

Transportakte.

Voor het gerecht verschenen Jan Gosens en zijn vrouw Tryntien

Berents. Gosens assisteerde zijn vrouw.

Zij verklaarden, dat zij hadden verkocht aan Gerrit Jansz

Hengevelt en zijn vrouw Geesken Peters de katerstede met

het woonhuis en al het land. De verkopers bewoonden de kater

stede en bewerkten het land.

De verkopers hadden de katerstede gekocht van juffer Anna de

Vriese, wed. v. ten Grotenhuys.

De verkoop had plaatsgevonden volgens de koopbrief op

15 februari 1656 voor een bedrag, dat volledig betaald was.

Heden vond het transport plaats.

- zie folio 55/1 -



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 55.
========================================================

1. Transportakte. - zie folio 54/1 -

Voor het gerecht verscheen juffer Anna de Vriese, wed. v.

ten Grotenhuys. Zij werd geassisteerd door jonker Joost ten

Grotenhuys. Zij verklaarde, dat zij verkocht had aan ...•.

(naam onleesbaar) haar katerstede, gelegen aan de Haer aan

het Vlier in de Beusenberch in het gerecht Holten. Deze

katerstede werd bewoond door Jan Hendricxsz.

Het bedrag van de verkoop was volledig ontvangen.

Datum: 6 juli 1657.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Vincent,

Egbert Jansz.

2. Transportakte. Voor het gerecht verscheen ds. Bernhardus Pistorius.

Hij verscheen eveneens voor zijn vrouw Judich Vulckers.

Hij verklaarde, dat zij hadden verkocht aan Jan Janssz Slootman

en zijn vrouw Geesken Lamberts een hooimaat, oostwaarts

gelegen aan Roelef Voorthuys maat en westwaarts aan Gesschers

dijk, achter de Haer, tegen Pael Arents huis.

Het bedrag van de verkoop was volledig ontvangen.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 56.
========================================================

Datum: 28 november 1657.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Vincent,

Egbert Jansz.

1. Transportakte. Voor het gerecht verscheen burgemeester dr. Theodorus Berdenis,

uit naam van de erfgenamen en als voogd over de kinderen van

de overleden burgemeester dr. Johan van Gessel. Hij verklaarde,

dat hij uit hun naam had verkocht aan Willem Swiersen en

zijn vrouw Jenneken Egberts een stuk bouwland, gelegen in de

Dirxk enck, westwaarts aan het kosterijenland, oostwaarts aan

het kerkenland, noordwaarts gelegen aan Hermen Breuckinck land,

zuidwaarts aan Hollenders kempken.

De comparant had het verkoopbedrag volledig ontvangen.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 57.
========================================================

Datum: 7 juni 1658 Holten.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Vincent,

Egbert Jacabs.

1. Uitspraak vonnis. Johan ten Oever als gevolmachtigde van Tielman

van Beringen en Jacob Dickers waren aangeschreven

om de uitspraak van de rechtbank aan te horen.

Verweerder Jacob Dickers was ondanks waarschu

wingen niet verschenen omdat hij meende met de

hele zaak niets van doen te hebben. Johan ten

Oever bleef bij zijn eis dat Jacob Dickers de somma

van 16 gulden en 2 stuiver zou betalen.

Het proces was geopend en de uitspraak van 25

september 1657 werd door burgemeester Hendrick

Nilant en Willem Nilant aan Johan ten Oever mee

gedeeld en deze had daarvan een cap ie verzocht.

Volgens die uitspraak moest Jacob Dickers de somma

van 77 gulden, 16 stuivers en 4 penningen betalen

met daarvan 6% rente sedert 30 maart 1642.

Tevens moest hij de gerechtskosten betalen.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 58-59.
===========================================================

1. Verzoek. Burgemeester Jan Hoefslach verscheen als gevolmachtigde

van zijn vrouw Gerraerda Hulsingh en verzocht om de rechts

zaak tegen Jacob Dickers op 12 augustus 1657 en de afkondiging

daarvan in de kerk betreffende de verkoop van de Bloemdaels

gaarden, opnieuw te houden, omdat de verkoop dool' omstandig

heden was uitgesteld. Het verzoek werd dool' de rechtbank

ingewilligd, zodat de tuin alsnog in het openbaar kon worden'

verkocht.

Datum: 8 juni 1658.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Vincent,

Egbert Jansz.

2. Transportakte. Voor het gerecht verscheen dl'. Teodorus Berdenis, burgemeester

van Deventer, als gevolmachtigde en voogd van de minderjarige

kinderen van de overl. burgemeester Johan van Gesschel'.

Hij had in deze hoedanigheid verkocht aan Roelef Jansz Voorthuys

en zijn vrouw Hendrixken Jansz 2 stukken land, gelegen in de

buurtschap de Loock, op de heuvel, genaamd de Bakenbelt en

nog een stuk, dat daal' naast lag, tussen Beusenberch, oost

waarts aan Santvoorts land en zuidwaarts aan het land, dat dool'

Jan Lubberts bebouwd werd. De percelen waren afkomstig uit

Schutten erve.

Het verkoopbedrag was volledig voldaan.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 60.
========================================================

Datum: 8 juni 1658.

1.

2.

3.

Schuldbekentenis.

Volmachtakte.

Transportakte.

- folio 61/1 -

Voor het gerecht verscheen Willem Jansz Santvoort met

Jan Egberts in den Eykel. Willem Jansz Santvoort bekende,

dat hij een schuld van 311 gulden en 5 stuiver had. Dit bedrag

was op maart 1657 vervallen. De eerste betalingstermijn was

reeds verleden maart voor 3 jaar vervallen.

Hermen Beukerinck, smid en burger te Delden, gaf de volmacht

aan Hendrick Vincent om uit zijn naam te ageren tegen de

nalatenschap van Egbert Arentsz voor een bedrag van 4 gulden

met de rente, de gemaakte kosten en nog te maken kosten.

Voor hetzelfde gerecht verscheen dr. en burgemeester Theodorus

Berdenis, als gevolmachtigde van de kinderen van de overleden

burgemeester Johan van Gesscher.

Hij verklaarde, dat hij uit hun naam had verkocht aan Roelef

Hendricxsz Ulft en zijn vrouw Geerten HeggeIers een stuk land,

genaamd de Hogenkamp, met het schaapschot, oostwaarts gelegen

aan de Santbergen en westwaarts aan de straatweg. Het land was

uit Schuttenerve genomen.

Het bedrag van de verkoop was reeds volledig voldaan.

Het transport van het land en de overdracht van de rechten

vond heden plaats.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 61.
========================================================

1. Transportakte. - zie folio 60/3 -

Datum: 11 juni 1658.

2. Volmachtakte. Gerrit Willemsz maakte voor het gerecht zIJn vader Willem Lukas

volmachtig om uit zijn naam te ageren tegen Roelef Lambert

voor een bedrag van 24 gulden en 10 stuivers volgens zijn

afgegeven schuldbekentenis van 2 juni 1656 te Gorsel.

Dit bedrag was incl. de gemaakte kosten en nog te maken kosten.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 62.
========================================================

1. Dagvaarding. Gerechtelijke aanzegging voor Gerrit Willemsz.

Wilhelm Berdenis, schout te Holten en Batmen, maakte aan

Roelef Lamberts d.m.v. deze dagvaarding bekend, dat Gerrit

Willemsz door 3 beslagleggingen op het goed Bessencemp of

het bedrag, dat door Roelef op Bessencamp beheerd werd, getracht

had om het rechtsgeding af te handelen voor de schuldbekentenis

van 24! gulden, die op 2 juni 1656 te Gorsel getekend was.

Deze schuld had ook betrekking op de wed. Geesken Vredix vanwege

het huis op de Bessencamp, dat nog niet door de beslagene

betaald was. De schout had ook nog een schuldvordering op

Roelef Lamberts wegens achterstallige landschattingen voor een

bedrag van 6 gulden en 16 stuivers over de periode van 12

februari 1649 tot heden. Op verzoek van Gerrit Willemsz maakte

de schout bekend, dat hij Roelef Lamberts dagvaarde, om op 20

juli 1658 (de dinsdag na Trinitatis) voor het gerecht te

verschijnen om de eis van de beslaglegger aan te horen.

Deze dagvaarding was afgegeven door de schout op 11 juni 1658

te Holten.

Datum: 24 juni 1658.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Knoop,

Gerrit Jansz.

2. Transportakte.

- folio 63/1 -

Voor het gerecht verschenen Hendrick Roelefs met zijn zoon

Jan Hendricxsz. Zij verschenen eveneens voor hun vrouwen.

Zij verklaarden, dat zij verkocht hadden aan meester Hendrick

Aelbertsen en zijn vrouw Aeltjen Lamberts hun huis met de grond en

het hofje, waar het huis op stond, oostwaarts gelegen aan

de Holterstraat, westwaarts aan het land van Jacob Dickers,

noordwaarts aan het land van Roelef Jansz, zuidwaarts aan

het land van Albert Altinck en westwaarts aan het land van

Lukas WilIem. Op het land rustte het recht van uitdrift,

zoals de andere buren hier ook over beschikten.

Het bedrag van de verkoop was volledig voldaan.

Het transport van het land en de overdracht van de rechten

vond heden plaats.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 63.
========================================================

1.

2.

Transportakte.

Verzoek tot.

- zie folio 62/2 -

Johan Hoefslach, burgemeester te Goor, had als gevolmachtigde

van Gerarda Hulsinghs, wed. v. Hoefslaghs te Batmen, de

volledige rechtsprocedure gevolgd in de beslaglegging op de

Bloemendaels gaerden. Deze procedure was hij op 16 januari 1657

begonnen tegen Jacob Dickers, die een schuld bij hem had.

Vervolgens had de afkondiging in de kerk plaatsgevonden.

Op 7 juni 1658 had de gevolmachtigde verzocht om de Bloemen

daels gaerden in het openbaar aan de meestbiedende te verkopen.

Hierbij bleef de oude afkondiging in de kerk van kracht.

Een tweede afkondiging had niet plaatsgevonden omdat dit door

de weersomstandigheden onmogelijk was geweest.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 64.
========================================================

1. Publikatie. Er werd bekendgemaakt, dat Johan Hoefsclach, de gevolmachtigde

van Geerraerde Holsincx, wed. van Hoefslachs te Batmen,

de door de geldlener in onderpand gegeven Bloemendaels gaerden

over 4 weken, dit was 13 november 1658 (de zaterdag na

martini) in het openbaar te verkopen.

De Bloemendaels gaerden lag naast Adri Visschers land of tuin.

Op 16 januari 1657 was er beslag gelegd op het onderpand. Hiervan

was aan de eigenaar bericht gezonden. Op 17 februari 1657 was

er een gerechtelijke oproep gezonden en op 10 augustus 1657

was de Bloemdaels gaerden eigendom geworden van Geerraerda

Holsincx. Het decreet was van 12 augustus 1657.

Andere schuldeisers konden bij de openbare verkoop aanwezig zijn

en hun vorderingen inbrengen.

Datum: 19 oktober 1658.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendr. Vincent,

Egbert Jansz.

2. Transportakte.

- folio 65/1 -

Voor het gerecht verschenen Teunis Helmich en zIJn vrouw

Jenneken Jans. Zij verklaarden, dat zij verkocht hadden aan

Dirrick Jansz Strounck en zijn vrouw Merriken Vastes en aan

Hermen Jansz en zijn vrouw Geert jen Dirricx een derde deel van

een ongedeeld stuk in Ravens Aelpoel. Het was zowel gras- als

bouwland. De Aelpoel lag tussen de heer Schimmelpennincx land

westwaarts en de Splinterslach oostwaarts in de buurtschap

Beusenberch.

De kopers woonden op het goed Nihem in de Langestraat.

De verkopers hadden het verkoopbedrag volledig ontvangen.

Het transport van het land en de overdracht van de rechten

vond heden plaats.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 65.
========================================================

1.

2.

Transportakte.

Transportakte.

- folio 66/1 -

- zie folio 64/2 -

Voor het gerecht verschenen Dirrick Jansz Strouck en zijn

vrouw Merriken Vasters en Dirrick Jansz Strouck. Dirrick Strouck

verscheen eveneens voor zijn vrouw. Zij verklaarden, dat zij

verkocht hadden aan Hendrick Vincent, onderschout te Holten,

en zijn vrouw Merricken Jansz een kamp zaailand, gelegen achter

het huis van Hendrick Vincent, westwaarts aan de kerkgrond en

het Henneper land, oostwaarts tot aan Klaes Beckers huis en de

tuin met daarin de fruitbomen. Op het zaailand rustte een volle

keutersdrift, zoals de andere keuterboeren eveneens hadden.

De verkoper had het verkoopbedrag volledig ontvangen.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 66.
========================================================

1. Transportakte. - zie folio 65/2 -

2. Procedurevoorschriften.

Johan Hoefslach als gevolmachtigde van Gerrarda Hulsinchs, de

wed. v. Hoefslach te Batmen, had d.m.v. gerechtelijke kennisgevin

gen en afkondiging in de kerk bekend gemaakt, dat er op 13

november 1658 een gerechtelijke openbare verkoop zou plaatsvinden

van de in onderpand gegeven Bloemendaels gaarden. De Bloemen

daaIs gaarden was op 20 december 1632 in onderpand gegeven

voor een lening. De rente voor de lening bedroeg 6% per jaar.

De eerste aflossing van 132 guldens was op Jacobus 1633

vervallen. Vanaf de eerste vervaldatum tot aan heden was de

aflossing achterwege gebleven. Daarom werd de Bloemendaelsgaarden,

aan de hoogstbiedende verkocht of mocht deze door de beslag

legger zelf gehouden worden.

Datum: 13 november 1658.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Vincent,

Egbert Jansz.

3. Openbare verkoop. Voor het gerecht verscheen Johan Hoefslach, burgemeester te

Goor, als gevolmachtigde van Geraerde Hulsinghs, wed. van

Hoefslachs te Batmen. Hij verzocht om voltrekking van zijn

recht, dat voortvloeide uit het niet betalen van de rente

voor een lening. De eerste vervaltermijn was op 20 december 1632

geweest en de laatste had op 16 januari 1657 plaats moeten

vinden.

De Bloemendaels gaarden was in onderpand gegeven.

De onderschout was te hulp geroepen en deze had gevraagd, of er

nog kopers voor de Bloemensdaels gaarden waren. Er meldde

zich niemand, zodat de gevolmachtigde zelf de tuin hield.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 67.
========================================================

Datum: 22 november 1658.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Vincent,

Hendrick Egberts.

1. Transportakte. Voor het gerecht verschenen Arent Arentsz en Hendrick Pete(r)s

op de Holterdyck als voogden van de kinderen van de overleden

Egbert Arentsz Bonte. Zij verklaarden, dat zij in deze hoedanigheid

hadden verkocht aan Jan Egberts in den Eyckel en zijn vrouw

Fenneken Eskes de kamp met het huis, dat Egbert Arentsz door zijn

overlijden ontruimd had, gelegen langs de Holterstraat, oostwaarts

grenzend aan Jan Eyckels land, westwaarts aan de Geer, zuidwaarts

aan de landweer van de heer, aan de noordzijde lag de gehele

weg of Heerstraat. Bij het huis hoorde de keutersdrift om te heiden

en te weiden, zoals de andere keuters mochten.

De comparanten verklaarden, dat zij het verkoopbedrag volledig

hadden ontvangen. Dit bedrag was gebruikt om de schulden van de

overleden Egbert Arentsz te betalen.

Zij overhandigden tevens 2 verzegelde brieven, waarvan de ene van

21 maart 1626 en de andere van 1 juli 1641 was. Beide brieven

waren gepasseerd voor de schout van Holten. Hierin stond vermeld,

hoe de genoemde Arent Arentz aan de kamp was gekomen.

Tevens was er een kwitantie bijgesloten van 1 november 1658, die

ondertekend was door de nagelaten kinderen van Egbert Arents.

Hierin werd eveneens verzocht, dat de voogden uit hun naam

transport voor de schout mochten verrichten van de voornoemde

kamp met toebehoren.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 68.
========================================================

Deze akte werd op verzoek van de weduwe van Jan van Gesscher geprotecolleerd.

Datum: 22 juni 1653.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Theodorus Berdenis,

Nathaniel Cost.

1. Verkoopakte. Voor het gerecht verscheen de Heer Davit Scholier, burgemeester

van Deventer, oud-ontvanger van Twente. Hij verklaarde, dat hij

verkocht had aan Jan Arentsz in den Reyger en diens vrouw

Geertruyt van MeI een jaarlijkse afkooprente van 70 carolis

guldens, die ieder jaar verviel op Petrus ad catedram (22 febr).

Het eerste jaar verviel in 1654. Deze jaarlijkse rente kon

vrijgekocht worden met een kapitaal van 1.400 carolus guldens,

á 20 stuivers per stuk.

Voor dit kapitaal werd jaarlijks 5% aan rente betaald.

Van dit bedrag was 657 gulden en 18 1/4 stuiver en 56 en 15

stuiver (dit moet gelezen worden als 156 en 15 stuivers) gebruikt

om aan de uitspraak van 15 december 1652 te voldoen. Deze

uitspraak was door Jan Arentsz en Wol ter Blouwel voor de schepe

nen en raad van Deventer heden tegen Daniel van Gesscher verkregen.

Door Jan Arentsz was er nog 585 gulden en 3/4 stuiver toegevoegd,

zodat het kapitaal 1.400 carolus guldens was geworden.

Dit bedrag was afkomstig uit het goed Nienhuys, gelegen op de

Langestraat en werd heden gebruikt door Dirrick Strouck Lange

strate. Davit Scholier gaf als onderpand voor de betaling zijn

goed Nienhuys.

Verder stond er in de akte vermeld, dat het goed Nienhuys, te

Holten voor de jaarlijkse 70 carolus guldens door Davit Scholier

in onderpand was gegeven. Op Sint Petrus (22 febr.) 1654 was

het eerste bedrag ontvangen. Verder had Davit Scholier 100 gld.

en een half jaar met 7 weken rente van de wed. v. burgemeester

Johan van Gesscher ontvangen.

De akte was opgesteld te Deventer.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 69.
========================================================

1. Verzoek. Op 20 september 1657 verzocht Aeltjen Arentsz voor haar moeder

de weduwe van Jan Arentsz om de renten, die te Deventer bij

geschreven waren, te Holten te protocolleren.

Hiertegen waren geen protesten binnengekomen.

Daarom keurde de schout Wilhelm Berdenis deze bijschrijving goed.

Akte Holten, 15 oktober 1658 door schout Wilhelm 8erdenis te

Holten en Batmen.

Datum: 9 juni 1659. Noodgerecht te Batmen.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm 8erdenis.

Bijzitters: Jan Jacobs,

Jan Teunissen Kuyper.

2. Transportakte.

- 70/1 -

Voor het gerecht verschenen Roelef Lamberts, Lambert Jansz TulIer

en Jan Hermensz in de Sloot, genaamd Sloot jan, als voogden van

de kinderen van Roelef Lamberts. Zij verschenen ook voor deze

kinderen.

Zij verklaarden, dat op 11 januari 1658 verkocht hadden aan

Roelef Gerritsz en diens vrouw Barte Hendricx de katers tede van

Roelef Lamberts, genaamd de Bessencamp, gelegen in de buurtschap

Beusenberch, oostwaarts aan het goed de Sloot, waar Jan Sloot

heden op woonde, westwaarts naast Wol ter op de Haer.

Het bedrag van de verkoop was volledig voldaan.

Roelef Lamberts verscheen nogmaals voor het gerecht op verzoek van

Roelef Gerritsz. Hij verzocht, dat Roelef Lamberts de opdrachtbrief,

die betrekking had op de koop door Roelef Lamberts van de

Bessencamp van Jurgen Hendric(z) en zijn vrouw Aeltjen Gerrits op

28 november 1646 zou overhandigen.

Roelef Lamberts verklaarde, dat hij deze opdrachtbrief niet had

weten te bemachtigen. Hij beloofde door handslag, dat hij geen

aanspraken zou doen gelden op de Bessenkamp.

Hierna werd transport gedaan van de Bessenkamp en vond de

overdracht van de rechten plaats.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 70.

~
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========================================================

1. Transportakte. - zie folio 69/2 -

Datum: 9 juni 1655.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm (Berdenis).

Bijzitters: Barnhardus Pistorius,

Hendrick Vincent.

2. Transportakte. Voor het gerecht verschenen meester Jan Hendricxsz Muller,

zijn schoonzoon Jan Gerritsz, uit naam van zijn vrouw Geert jen Jans,

Jan Meyer met zijn vrouw Jenneken Dickers en Jan Berentsz Dickers

voor zichzelf en zijn vrouw Heleena Jansz.

Zij verklaarden, dat zij op 24 februari 1648 aan Jacob Dickers en

aan diens vrouw Geertruyt Beerentsz ieder voor zijn deel verkocht

hadden, het huis, dat tegenwoordig door Jacob Dickers en Geertruyt

Berentsz bewoond werd, gelegen aan de Holterstraet, grenzend aan

het kerkhof, met de brouwerij en de appelhof gelegen aan de Holter

straat en met het achterhuis staande tegen het kerkhof.

De verkopers verklaarden, dat zij het verkoopbedrag volledig

hadden ontvangen.

Het transport en de overdracht van de rechten vonden heden plaats.

Deze akte was door een abuis van Jacob Dickers niet te boek

gesteld. Dit was later op verzoek van Jacob Dickers geschied.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 71.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: 30 september 1657.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Vincent,

meester Egbert Jansz.

1.

2.

Hypotheekakte.

Verzoek.

- folio 72/1 -

Voor het gerecht verscheen Gerraert Juerlinck kerkmeester te

Holten. Hij toonde een schuldbekentenis, die door zijn

landvrouwe juffer Sweena Bruyns, dochter van Blanckena opgesteld

was. Deze luidde als volgt:

Gerreaert Juerlinck en zIJn vrouw Geert jen verklaarden op hun

erve en goed Juerlinck, gelegen in het kerspel van Holten, dat

zij een bedrag van 4.315 keizers guldens geleend hadden aan

Juffer Swenna Bruyns, dochter van Blanckena.

Aan jaarlijkse rente zou zij 5% betalen.

Dit bedrag zou 3 jaar vaststaan en mocht in zijn tijd niet

afgelost worden. Daarna mocht het bedrag in 4 termijnen afgelost

worden. Dan gold er voor beide partijen een opzegtermijn van

een half jaar.

Wanneer de hypotheekgever het in onderpand gegeven goed binnen

de 3 jaar wilde verkopen, zou de hypotheekgever dit aan de meier

meedelen. Deze akte was opgesteld op 24 juni 1659 (Sint Jan

midzomer).

Albert Aeltinck en Joannes Fronten waren getuigen.

De lening was afgelost.

De comparant Gerrit Juerlinck verzocht, dat voor het geval er

iemand geld wilde beleggen op het goed Juerlinck, dit niet

zonder zijn voorkennis mocht geschieden. Juerlinck verzocht

dat hij op het goed Juerlinck mocht blijven wonen gedurende

de tijd, dat de lening nog niet afgelost was. Hij verzocht

om een gerechtelijk bevel.

Het gerecht verklaarde het verzoek van Juerlinck voor ontvankelijk

en deelde mee, dat er aan zijn verzoek voldaan zou worden.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 72.

'"tI
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========================================================

1. Verzoek. - zie folio 71/1 -

Datum: 6 oktober 1659.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Jan Teunissen Kuyper,

Jan Jacobs.

2. Transportakte. Voor het gerecht verschenen Jonkheer Taco van Glins en zijn vrouw

Suffia Margrita op den Berch. De Juffrouw werd geassisteerd door

haar man. Zij verklaarden, dat zij verkocht hadden aan de edele

Jonker Arnhout van Rensen, vaandrig, en aan zijn erfgenamen

de helft van het erve en goed Hengevelt, zoals dit heden door de

meiers gebruikt werd, gelegen aan het einde van de Holterdijk.

Het verkoopbedrag was volledig voldaan.

Jonker Taco van Glins toonde aan het rechtscollege een hypotheek

akte die Juffer Alathea ter Bruggen, wed. Glins,

met medeweten van haar zoon Taco van Glins, die haar in deze zaken

assisteerde, aangegaan was voor een bedrag van 1200 guldens met

Meester Cornelis Morsinck voor de helft van haar goed Hengevelt aan

de Holterdijk. De hypotheeknemer zou ieder jaar 5% rente betalen

te Holten op 20 mei 1652.

De betaling van de rente was op 29 juni 1657 voldaan.

Dit had Cornelis Mensinck op de akte genoteerd.

Het transport vond heden plaats.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 73.

71
f

========================================================

1.

2.

3.

Transportakte.

Beslaglegging.

Verzoek.

- zie folio 72/2 -

Op 17 oktober 1659 legde Dirrick Hellerman beslag op het gewas

op Pielbraeck voor Broun, dat dit jaar ingezaaid was, omdat

de beslagene borg was geworden voor een rouwlaken. Het bedrag was

meer dan 100 gulden, inclusief de rente over 9 of 10 jaar.

Het rouwlaken was gebruikt voor de overleden vrouw van Hermen

Post. De overledene was een zuster geweest van de beslagene.

Op 31 oktober was het tweede beslag gedaan.

Op 14 november was het derde beslag gedaan.

Op 4 december 1659 verscheen Lukas Kremer, brouwer te Deventer.

Hij verzocht, dat er goede voorzorgen genomen werden, wanneer

het goed de Pielbroeck in Holten, gelegen in de buurtschap Looke,

in onderpand gegeven werd. Hij moest hiervan te voren in kennis

gesteld worden.

Datum: 5 december 1659 in Batmen.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Vincent,

Gerit Jansz Cleermaker.

4. Correctie. Voor het gerecht verscheen Wilhelm Kevelham. Hij toonde de

gemaakte foutieve vermelding, die als volgt vermeld stond:

1656, 16 februari. Volgens het protocol, dat op naam stond van

Wynholt van Eenschate en Juffer Lowyse van Lamsweer als koper en

de weledele heer Roedolf van Heuvel toe Nienhuys als verkoper,

moesten de volgende correcties op beider verzoek volgens de

verklaring van comparant Willem Kevelham aangebracht worden.

De datum van 13 februari 1656 werd veranderd in 1 december 1659

en de rente van 5 stuivers werd veranderd in 5%.

Deze akte had betrekking op het Weldam.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 74.
========================================================

Datum: 13 februari 1660.

1. Geschil. Voor het gerecht verschenen Hendrick Jansz Ulft met zijn vrouw.

Zij verklaarden, dat zij gehoord hadden, dat Gerrit Klaesz met

krachttermen gezegd had, dat Jannes (B)yvant de meester van Gerrit

waar deze bij woonde, betoverd had. Om te voorkomen dat hij

schade zou lijden was er een tussenuitspraak van wijze mannen ge

weest. Gen i t Klaesz verklaarde, dat hij dit in een dronken bui

en uit onbedachtzaamheid had gezegd, terwijl hij voordeed of hij

zich hier niets meer van herinnerde. Hij wist alleen maar goede

dingen van Jannes te zeggen en hij nam op zich om de ontstane

breuk, die de betrouwbare mannen gevonden hadden, te betalen.

Hiervoor stelde hij Willem Roelefs tot borg, die op zich nam om

precies binnen 14 dagen 4 rijksdaalders te betalen, waarmee

Gerrit ontslagen werd van vervolging, voor zover de onderschout

zijn rechtszitting zou voldoen.

Datum: 24 september 1657.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Willem Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Vinsent,

Egbert Jansz.

2. Transportakte.

- folio 75/1 -

Voor het gerecht verschenen de edele heer Teodorus Berdenis,

burgemeester van de stad Deventer en de edele heer Willem Gelinck,

doctor in de beide rechten, in de hoedanigheid van voogd van de

kinderen van de overleden burgemeester Johan van Gesscher.

Zij verklaarden, dat zij in deze hoedanigheid verkocht hadden aan

Derrick Berentsz een hof of tuin, gelegen tussen Klaes Klaesz

Becker en meester Roeloefs Arensens Snieders tuin in de Boscamp,

zuidwaarts van de Middelwech, grenzend aan de gemeenschappelijke

weg. Het verkoopbedrag was volledig voldaan.

Het transport van de tuin en de rechten vonden heden plaats.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 75.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Transportakte. - zie folio 74/2 -

Datum: 13 februari 1660.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Vincent,

Jan Hendricxsz.

2. Transportakte.

- folio 76/1 -

Voor het gerecht verschenen Arent Berentsz en zijn vrouw Aeltjen

Jacobs. Aeltjen Jacobs werd geassisteerd door haar man.

Zij verklaarden, dat zij verkocht hadden aan Hendrick Hendriksz

Arcensteen en diens vrouw Kunneken Hendrix een stuk bouw-of

zaailand, gelegen in de buurt van de Holterberg in de Hegenkamp.

tussen de overleden burgemeester Gesschers landerijen en Hendrick

Roelfsz met het ene einde dwars achter Hendrick Roelfsz, met het

andere einde voor een deel op Hofmans Teunis land. Het bouwland

had eertijds onder het erve Bosch gehoord.

De kooppenningen waren volledig voldaan.

Heden vond het transport en de overdracht plaats.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 76.
=======================================================

1. Transportakte.

Datum: 9 Mei 1660.

-zie folio 75 / 2-

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Vincent en Jan Hendricxsz.

2. Transportakte.

-folio 77 / 1-

Voor het gerecht verscheen de eerbare Elysabet Claesz, weduwe

van Wol ter Hofmans. Zij werd geassisteerd door Claes Claesz,

de broer van Elysabet. Zij verklaarde, dat zij verkocht had

aan Jan Hendricxsz, timmerman, en zijn vrouw Barte Arents

haar huis, het erf met de hof, genaamd de Tybrinck, gelegen

met de ene zijde naast Hendrick Hermensen en met de andere

zijde aan Hermen Schreur in Holten.

Het goed had het recht van keutersdrift om te heiden en te weiden,

zoals zijn buren en de keuters uit het dorp hadden.

Het goed was verkocht voor een bedrag, dat de verkopers vol

ledig ontvangen hadden.

Heden vond het transport en de overdracht plaats.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 77.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Transportakte.

Datum: 18 Mei 1660.

-zie folio 76 / 2-

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Vincent en ...• , ..•.

/



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 78.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noodgerecht gehouden op 11 Juni 1660.

Samenstelling rechtscollege:

Hendrick Vincent en meester Egbert Jansz.

1. Hypotheekakte.

-folio 79/1-

Voor het gerecht verscheen de edele heer Gerrit Juerlinck,

kerkmeester te Holten. Hij toonde en leverde een schuld

bekentenis in ten laste van de weledele Juffer Swenna

Bruyns met de volgende inhoud:

Swenna Bruyns verklaarde, dat zij van Gerrit Juerlinck en zijn

vrouw Geert jen geleend had een bedrag van 2.200 keizers gulden.

De jaarlijkse rente bedroeg 5%. Jaarlijks moest er 110 gulden

aan rente betaald worden. Dit geld zou één jaar vaststaan.

Daarna mocht zij het in 2 of 3 termijnen aflossen, mits er een

opzegtermijn door beide partijen van 3 maanden in acht genomen

werd. Hiervoor verbond zij haar roerende en onroerende goe

deren. De akte was opgesteld te Deventer op 10 Juni 1660 en

ondertekend door Swenna Bruyns.

De comparant verzocht, dat de op 10 Juni 1660 getekende schuld

verklaring van waarde erkend mocht worden voor de schuld, die

juffrouw Swenna Bruyns aan hem had en of deze schuld toegevoegd

mocht worden aan het erve Juerlinck totdat de schuld voldaan was.

Hierbij golden dezelfde rechten als bij de schuldbekentenis van

30 september 1659 voor een bedrag van 4.330 gulden.

Hij verzocht om een gerechtelijke goedkeuring.

Het gerecht verklaarde, dat Gerrit Juerlinck op het goed

Juerlinck bleef wonen en verklaarde deze en de andere schuld

bekentenis van 30 September 1659 voor akkoord.

Goedkeuring afgegeven te Holten op 11 Juni 1660.
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1. Hypotheekakte.

2. Volmachtakte.

-zie folio 78 I 2-

Op 17 juni 1660 had de weledele Heer Roelof van Heuvel te

Nienhuys aan Teunis op de Haspe de volmacht gegeven om uit

zijn naam aanwezig te zijn bij de levering van de gekochte

halve waar van Aelbert Jansz Tuller.

Bij het passeren van de volmachtakte waren Roelef van

Heuvel te Nienhuys en Albert Jansz Aeltinck aanwezig geweest.
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Datum: 26 juli 1660.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Clemes Niducoo,

Hendrick Koldits.

1. Hypotheek. Voor het gerecht verschenen Hendrick Hermensz Post, Elisabet

Hermens, geassisteerd door Dirrick Helderman, 4 minderjarige

kinderen van Hermen Hendricx Post, geheten Jan, Heyle, Eva en

Dirrick Hermensz Post, die geassisteerd werden door hun voogden

Bartel Stocker, Arent van Schieren en executerend voogd

burgemeester Hendrik ten Herms.

Zij verklaarden, dat ZIJ uit naam van de minderjarige kinderen

een bedrag van 1500 gulden geleend hadden van Lukas Kremer,

burger en brouwer van Deventer. De jaarlijkse rente bedroeg 4t%,

dit was in geld 67 gulden en 4 stuivers. De rentebetaling begon

in mei 1660 en mei 1661. Door de partijen was overeengekomen,

dat de rente van het eerste jaar reeds vervallen was.

Deze rente zou geheven worden van de meier, die toen op de Piel

braeck woonde. Deze renteverschijning zou gedurende 8 jaar vast

staan en na deze 8 jaar kon de overeenkomst door één van beide

partijen ongedaan gemaakt worden.

Zij gaven in onderpand het goed de Pielbroeck, gelegen in de

buurtschap de Looke in Holten. Dit werd beheerd door de meier

Broun op de Pielbraeck.
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Datum: 25 september 1660.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Vincent,

Jan Hendricxsz.

1. Transportakte. Voor het gerecht verschenen Hermen Jansz van Goor, voor zichzelf

en voor zijn vrouw, evenals Hermen Gerrits, zoon en enig erfgenaam

van de overleden Geert Jansz van Goor.

Zij verklaarden, dat zij verkocht hadden aan Jan Jacobs en zijn

vrouw Geesken Hendricx een huis en huisstede, gelegen in het

gerecht Holten, tussen de Tybrinck en Sutphen volgens de

koopbrief van 14 mei 1638 voor een bedrag van 268 gulden.

De verkopers dankten de kopers voor de betaling van de helft van

dit bedrag. De andere helft moest nog betaald worden.

Het transport en de overdracht vonden heden plaats.

Datum: 27 september 1660.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Vincent,

Claes Backer.

2. Pandvordering. - zie folio 82/1 -
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1.

2.

Pandvordering.

Volmacht.

- zie folio 81/2 -

Voor het gerecht verscheen de edele heer Wilhelm ten Miel in de

hoedanigheid volgens de volmacht van 13 september 1660. Hij zei,

dat hij in opdracht van Willem Berentsz, burger te Deventer

beslag had laten leggen bij Jacob Dickers, omdat deze volgens het

debiteurenboek een schuld van 96 gulden per 30 juli had aan

korporaal Hans Martens. Hij had beslag laten leggen op een bedrag

van 90 caroli guldens. Volgens het gerechtsbevel van de onderschout

te Holten was er op 3 achtereenvolgende 14 dagen beslag gelegd en

14 dagen daarna was er een dwangbevel naar Hans Martens gezonden

dat mede door hem opgesteld was, zoals bleek uit de gerechtsstukken.

In dit dwangbevel stond, dat Jacob Dickers voor het gerecht moest

verschijnen, omdat het bedrag executabel was verklaard.

Omdat noch Hans Martens noch de gevolmachtigde verschenen waren

verzocht de gevolmachtigde alsnog om beslaglegging en executie

ten behoeve van Hans Martens. Verder verzocht hij, dat Jacob Dickers

en Dirriek Beerentsz Cock als borg en hoofdschuldenaar volgens

de schuldbekentenis van 6 oktober 1659 veroordeeld zouden worden

tot het betalen van de schuld aan Wilhelm ten Miel.

Hij verwachtte hierover een gerechtelijke beslissing omdat er

niemand verschenen was.

Het gerecht liet weten, dat deze zaak heden tot over 14 dagen

aangehouden werd om dan opnieuw te behandelen.

Voor het gerecht verscheen Jan Lukas, de zoon van Lukas Gelinck,

burger te Oldenzaal, die de edele heer dr. Wilhelm ten Miel

volmachtigde, om uit zijn naam in rechte op te treden in het

gerecht van Holten tegen Albert Jansz Tuller.
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Datum: 24 september 1660.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Vincent,

Klaes Klaesz Becker.

1. Verzoek.

Uitspraak.

Voor het gerecht verscheen Jan Lukas, wonende te Oldenzaal,

geassisteerd door dr. Wilhelm ten Uyl. Zij verklaarden, dat

er in Holten gerechtelijk beslag bij Jan was gelegd door

Albert Jansz Tuller. Zij verzochten, dat de beslaglegger,

voor het zittende gerecht zijn eisen en vordering zou in

dienen en deze eis zou bekrachtigen. Zou hij dat niet kunnen,

dan moest de pandvordering ontbonden worden en van nul en

gener waarde verklaard worden.

De beslagene verzocht een schaderegeling voor de kosten en

schaden te treffen en verzocht om een gerechtelijke uitspraak,

zodat hij gebruik kon maken van de wegen en straten van de heer.

Het gerecht was van mening, dat de beslaglegger onvoldoende

bewijzen had ingebracht om beslag te laten leggen.

De beslaglegger kreeg 14 dagen de tijd om beter bewijsmateriaal

in te brengen.

Het rechtscollege had aan Jan Lukas Gelinck de onkosten uit

betaald.

Deze bedroegen met de beslaglegging en de gerechtskosten en

de uitspraak door het gerecht 36 stuivers, als volgt gespecifi

ceerd:

beslaglegging

gerechtskosten

uitspraak

18.0

6.0

12.0

36.0 stuivers.

- vervolg op folio 83A -
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vervolg van folio 83.

Datum: 11 oktober 1660.

Samenstelling rechtscollege:

Onderschout: Hendrick Vincent, met toestemming van de schout.

Bijzitters: Jan Joosten,

Jans Hendricx.

2. Verzoek.

- folio 84/1 -

Voor het gerecht verscheen Willem 8erentsz, burger te Deventer,

geassisteerd door dr. Wilhelm Miel. Hij haalde zijn eis aan, die

heden 14 dagen geleden ten protocolle gebracht was en verzocht

alsnog om een decreet.

Het gerecht was van mening, dat de comparant Willem 8erents recht

had op het bedrag van 90 gulden, die onder beheer waren van Jacob

Dickers. Dit bedrag mocht worden verklaard, in beslag genomen

worden en executabel verklaard worden. De beslaglegging had reeds

plaatsgevonden.

Op 11 oktober 1660 had Willem Beerents, burger te Deventer,

volgens een schuldbekentenis beslag laten leggen voor een bedrag

van 90 gulden. Hij verzocht daarom van dit gerecht beslaglegging

op de goederen van Jacob Dickers en Dirrick Berentsz, die borg en

hoofdschuldige waren, zodat bij betaling door de één de ander

vrij van betaling zou zijn.

Het gerecht deed de uitspraak, dat er beslag mocht worden gelegd

op de goederen, die door de onderschout aan Jacob Dickers en

Dirrick Berents aangezegd was. Zou er niet betaald worden, dan

zou er verder geprocedeerd worden om de goederen te mogen

verkopen en hij verzocht om betaling van de kosten, die reeds

gemaakt waren en nog gemaakt moesten worden.
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1. Verzoek. - zie folio 83/2 -

Datum: 24 oktober 1660.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Vincent,

Claes Claesz Becker.

1. Verzoek. Voor het gerecht verscheen de edele Heer dr. Wilhem ten Uel, die

als gevolmachtigde kwam van Willem Berentsz.

Hij zei, dat, wanneer Jacob Dickers in gebreke bleef om de 90

gulden te betalen, hij om beslaglegging verzocht zoals

hiervoor was toegestaan.

Hij verzocht hiervan een gerechtelijke uitspraak en een gerechtelijke

mededeling aan Jacob Dickers. Deze was verstrekt en Jacob Dickers

was verschenen.

Jacob Dickers zei, dat van de gevorderde 90 guldens

er 20 betaald waren aan Hans Martens en Jan Dickes, voordat de

beslaglegging door dr. ten Uul had plaatsgevonden.··Bovendien had

Willem Berents een vertering van dat bedrag genomen van ongeveer

3 guldens en 3 stuivers. Deze vertering was zelf door Willem

Berents afgerekend. Verder zei de comparant, dat hij bereid was

om te betalen, maar de betalingstermijn moest vrijgelaten worden.

De gevolmachtigde ten Uuyl bracht naar voren, dat Willem Berents

verlangde, dat er borgen gesteld werden voor het gevorderde geld.

Dit moest op de eerste maandag na Sint Maarten betaald worden.

Dit beloofden Jacob Dickers en zijn vrouw.

- vervolg op folio 85/1 -
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- vervolg van folio 84/2 -

1.

2.

Volmacht.

Verklaring.

Op 24 oktober 1660 gaven Roeleff Arentsz en zlJn vrouw Aeltjen

Egberts de volmacht aan de Heer dr. Wilhem ten Uyel, om uit hun

naam gerechtelijk op te treden tegen Hendrick Kuyper wegens zekere

vorderingen, die de opdrachtgevers meenden te hebben op de genoemde

Kuyper. Zij beloofden, dat de gevolmachtigde alles uit hun naam

kon doen, wat noodzakelijk was.

Op 25 oktober 1660 werd de zaak behandeld, die betrekking had op

de procedure tussen Lambert en Jacob Jansz.

Bij de verkoop van een paard van Jenneken Swiers door Lambert zou

de verkoper tegen de koper Jacob Jansz gezegd hebben: "Breng het

paard terug naar huis en zeg, dat ik het niet verkocht heb. Jan,

die bij de verkoper was geweest, zal zijn mond wel houden".

Datum: 28 oktober 1660.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Vincent,

Claes Claesz.

2. Hypotheekakte. Voor het gerecht verscheen de kerkmeester Gerrit Juerlinck, die

een schuldbekentenis toonde ten laste van Juffer Swenna Bruyns

voor een bedrag van 600 guldens.

De inhoud was als volgt:

Swenna Bruyns verklaarde, dat zij een bedrag van 600 keizer guldens

geleend had van Gerrit Juerlinck en zijn vrouw Geert jen. Zij zou

aan jaarlijkse rente betalen 5%, dit was in geld 30 gulden.

Deze 600 guldens zouden gedurende 2 jaar vast staan en er zou

een vaste rente over betaald worden. Na deze 2 jaar kon de overeen

komst ongedaan gemaakt worden door één van beide partijen, mits er

een opzegtermijn van een half jaar inacht genomen werd.

Zij gaf in onderpand haar persoon en alle roerende en onroerende

goederen. Deze overeenkomst was opgemaakt te Deventer op

29 augustus 1660.

Gerrit Juerlinck verzocht, dat deze schuldbekentenis van waarde

erkend werd en ten protocol Ie genoteerd mocht worden.

Het gerecht stond dit verzoek toe.
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Gerecht gehouden te Bathmen.

Datum: 3 november 1660.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Mr. Jan Teunisz Kuyper,

Berent Berentsz.

L

2.

Hypotheekakte.

Hypotheek.

Voor het gerecht verscheen Hendrick toe Lochter voor zichzelf en

zijn vrouw Aelbertien Hermensz.

Hij verklaarde, dat zij geleend hadden van Roelef Jansz en zijn

vrouw Steventien Swiersen een bedrag van 250 gulden.

De jaarlijkse rente was 4%, in geld 10 gulden.

De rente moest ieder jaar door de meier op martini betaald worden.

De eerste vervaldag was Martini 1661. De overeenkomst kon

door beide partijen ongedaan gemaakt worden, mits er een opzegter

mijn van een half jaar in acht genomen werd.

Zij gaven in onderpand hun vijfde deel in het goed Voorthuys, gelegen

in de Beusenberch in het gerecht Holten, met het daarbijbehorende

huis, de hoeve, de tuin en de hoog- en laaggelegen landerijen.

Het goed Voorthuys werd bewoond door Hermen Voorthuys.

De comparanten hadden het goed geërfd van de overleden Hermen

in 't Hof.

Op 1 april 1661 had Roelef Jansz 36 gulden betaald.

Op verzoek van Teunis Jans Brants werd de volgende akte

geprotecolleerd:

Jan Gerritsz aen 't Espeloor broek bekende, d.m.v. een aan de

comparant overhandigde schuldbekentenis, dat hij een bedrag van

100 car. gulden geleend had van zijn buurman Teunis Jansz Brant.

De jaarlijkse rente bedroeg 4%. De eerste termijn verviel op

midwinter 1661. De opzegging van de overeenkomst moest door beide

partijen één jaar voor de laatste betalingstermijn opgezegd worden.

De volledige lening met de vervallen rente moest dan in één keer

terugbetaald worden. Als onderpand gaf hij alle roerende en

onroerende goederen .
•

Deze akte was opgesteld te Bathmen op 16 december 1660.

Willem Berdenis, schout, was getuige geweest.
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1. Toestemming. Op 19 februari 1661 werd door de onderschout te Holten, Hendrick

Vincent, aan Willem Berentsz en zijn gevolmachtigde dr. Wilhelm

te Nuel toegestaan om volgens rechte te handelen in verband met

een bedrag van 70 guldens, dat Willem Berentsz te vorderen had

van Jacob Dickers.

Datum: 9 maart 1661.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Henderick Roelefs,

Hendrick Vincent.

2. Transportakte. Voor het gerecht verscheen Gerrit Reylinck. Hij kwam eveneens voor

zIJn vrouw. Hij verklaarde, dat zij verkocht hadden aan Liesebet

Claessen, wed. v. Wolter Hofmans, die geassisteerd werd door

Hendrick Roelefs en Hendrick Vincent, een stuk bouwland,

gelegen in de Looper Enck, groot ongeveer I mud zaailand, met

het ene einde aan het gehuurde land, het andere aan het voetpad,

dat naar Goor gaat, gelegen tussen Wibbelincksz en het herenland.

Het bedrag van de verkoop was volledig voldaan.

Het transport en de overdracht vonden heden plaats.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 88.

~I

========================================================

Datum: 9 maart 1661:

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Vincent,

Hendrick Roelefs.

1. Transportakte. Voor het gerecht verscheen Gerrit Reylinck voor zichzelf en zijn

vrouw Fenneken Aelberts.

Hij verklaarde, dat hij verkocht had een stuk bouwland, gelegen in

de Looquer Enck, met het ene einde westwaarts aan Jan in 't Hofs

land, met het andere einde oostwaarts aan Nienhuyscamp, met de

ene zijde aan Twenhaersland en met de andere zijde aan Schuttersland.

Zij hadden dit land verkocht aan Dysselen Plas voor een bedrag,

dat de verkopers volledig hadden ontvangen.

Zij deden transport van het land en droegen de rechten over.
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1. Voogdij stelling. Tot voogden over het minderjarige kind van Jan Eghberts, dat uit

het huwelijk met Jenneken Vasterts geboren was, werden benoemd

Dries Eghberts en Dirrick Meyer.

Akte opgemaakt op 6 augustus 1661 door R. van Haersolte.

De hoogedelgestrenge Heer Rutgert van Haersolte tot Haerst en

Oosterveen, Heer van Staverden en Drost van Lingen en Salland,

gaf te kennen aan Jan Eghberts Eykel, dat het bij het opnieuw

in het huwelijk treden verplicht was om voogden aan te stellen

over een minderjarig kind, dat uit een eerder huwelijk geboren

was. Jan Eghberts Eykel had een kind, genaamd Hendrick, uit het

huwelijk met de overleden Jenneken Vasters.

Datum: 9 maart 1661.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Vincent,

2. Transportakte.

- folio 90/1 -

Voor het gerecht verscheen Gerrit Reylinck, die eveneens voor zijn

vrouw Fenneken Aelberts verscheen. Hij verklaarde, dat zij aan

Teunis Hofmans verkocht hadden:

Een stuk land, gelegen in de Haevercamp, groot ongeveer 1 schepel

zaailand, gelegen tussen Altinx land, met het ene einde grenzend

aan Roelefs Schuttengaarden, met het andere einde aan het

kerkenland.

Het verkoopbedrag was volledig voldaan.

Het transport en de overdracht vonden heden plaats.
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1. Transportakte. - zie folio 89/2 -

Datum: --- --- 1661.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Henrick Vincent,

Eghbert Jansz.

2. Transportakte.

- folio 91/1 -

Voor het gerecht verscheen Gerrit Reylinck, die eveneens voor

zijn vrouw Fenneken Aelberts verscheen.

Hij verklaarde, dat hij aan Hendrick Roelefs en diens zoon Jan

Hendrixsz verkocht had een tuin, genaamd de Schuttengaerden,

groot ongeveer 1 mud land, met de ene zijde gelegen aan de

Haeverkamp en met de andere zijde gelegen aan Waerner Bekinx camp.

De Schuttengaerden was gekocht uit Schuttenerve.

De weg, waarlangs de mest vervoerd werd, was in handen van de

verkopers, maar dat zou niet altijd zo blijven. De kooppenningen

waren volledig voldaan.

Het transport en de overdracht vonden heden plaats.
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1. Transportakte. - zie folio 90/2 -

Datum:

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Vincent,

2. De onderstaande akte is onvolledig.

Voor het gerecht verscheen Jan in de Sloot.
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Datum: 29 november 1662.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Vincent,

Eghbert Jansz.

1. Transportakte.

- folio 93/1 -

Voor het gerecht verscheen Johan van Gesscher, oudburgemeester

van Deventer. Hij verklaarde, dat hij verkocht had aan Gerrit

Reylinck en diens vrouw Fenneken Aelberts een stuk bouwland,

groot ongeveer 7 schepel zaailand, gelegen in de Derper Enck,

genaamd de Actacker, tussen Voorthuys landerijen, noordwaarts

met een einde aan de Steenvodde, zuidwaarts aan de weg.

De verkoper verklaarde het geldbedrag volledig ontvangen te

hebben.

De verkoper liet heden het transport en de overdracht verrichten.

Wegens het overlijden van Johan van Gesscher was de akte getekend

door de voogden van zijn kinderen, Theodoore Berdenis en

Willem Gelinck.
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1. Transportakte. - zie folio 92/1 -

Datum: 30 november 1661.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Rutgert Hermensz,

Gerrit Hendrixsz.

2. Transportakte.

- folio 94/1 -

Voor het gerecht verschenen Wol ter Hendrixsz Muller en zijn

vrouw Altien Dickers, woonachtig te Epe.

Zij verklaarden dat zij verkocht hadden aan Fastert Willemsz

het huis en de hoeve, gelegen in het gerecht Holten aan de

straat tegenover Jan Cents huis, met aan de ene kant naast

Smidts huis en met de andere kant naast Aerent Aerentsz huis.

Het bedrag van de verkoop was volledig voldaan.

Het transport en de overdracht vonden nu plaats.
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1. Transportakte. - zie folio 93/2 -

Datum: 10 december 1661.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Willem Berdenis.

Bijzitters: Hendrick Vincent,

Eghbert Jansz.

2. Transportakte. Voor het gerecht verscheen meester Gerrit Smidt, die verklaarde

verkocht te hebben aan Aerent Berentsz een stuk land, groot

ongeveer een schepel zaailand, gelegen tussen Relyken land en

een haverkamp, genaamd de Kolck.

Het verkoopbedrag was volledig voldaan.

Heden vond het transport en de overdracht plaats.
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Datum: 16 januari 1662.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Wilhelm Berdenis.

Bijzitters: Jan Nulae,

Roelef Beuk(inck?).

1. Hypotheek. De pachter Jan Kuyperstede, wonende op de Borkel, verscheen

voor het rechtscollege en verklaarde dat hij aan zijn landheren t.w.

wijlen burgemeester Johan van Gesscher, in rechte vertegenwoor-

digd door zijn weduwe, en de heer Stam schuldig was een nog

nader te berekenen som geld uit de opbrengst van rogge en boek

weit, omdat de beide schuldeisers namens hem aan de schout

een bedrag van 88 gulden en 9 stuivers hadden betaald en an-

dere schulden nog zouden betalen. De pachter moest zich schik-

ken naar alle gerechtelijke uitspraken.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 96.
========================================================

Datum: 29 mei 1662.

Samenstelling rechtscollege:

Plv. Schout: Hendrick Vincent.

Bijzitters: Jan Nulae,

Egbert Jansz.

1. Hypotheek. Gerrit Juerlinck, kerkmeester te Holten, verscheen voor het

rechtscollege en toonde verscheidene schuldbekentenissen ten

laste van Swenna Bruyns. De eerste schulbekentenis luidde

als volgt:

Ik, ondergetekende Swenna Bruyns, verklaar opgenomen te hebben

van Gerrit Juerlinck en zijn vrouw Geertien, de somma van

500 keyser gulden á 20 stuivers. Over dit geld zal ik 5% rente,

zijnde 25 gulden, per jaar betalen.

Bij aflossing wordt wederzijds een opzegtermijn van een kwartaal

voor de vervaldag in acht genomen.

Afgegeven te Deventer, 25 maart 1661.

Swenna Bruyns

In de margine:

Afgelost vijf opeenvolgende (termijnen).

zie vervolg op folio 97/1.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 97.
========================================================

1. Hypotheek. vervolg van folio 96/1.

De andere vier schulbekentenissen werden als volgt gespeci

ficeerd:

Nog een obligatie als boven vermeld van een bedrag van 100

keyser gulden, waarover rente te betalen op 21 september 1661.

Was getekend: Swenna Bruyns.

Nog een schuldbekentenis als boven vermeld ad 200 keyser gulden

eveneens ten laste van Swenna Bruyns, waarover rente te betalen

op 25 november 1661. Was getekend: Swenna Bruyns.

Nog een schuldbekentenis van 100 keyser gulden, als volgt:

Op 21 februari heb ik geleend van Gerrit Juerlinck 100 keyser

gulden welke nog resteren van 8000 gulden. Was getekend:

Swenna Bruyns.

Nog een schuldbekentenis van 500 gulden volgens een getoonde

akte die als volgt luidde:

Ik ondergetekende heb op 24 mei geleend van Gerrit Juerlinck

500 keyser gulden. Ik ben met hem overeengekomen dat deze

500 gulden op de aanstaande feestdag van Sint-Jacobus aan mlJ

zullen worden uitbetaald. Maar Gerrit Juerlinck betaalt mij de

500 gulden in mei in plaats van op Sint-Jacobus. Wij zullen ons

houden aan de overeenkomst, die echter geheim zal worden ge

houden.

Deventer 24 mei 1662.

Was getekend: Swenna Bruyns.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 98.
========================================================

1. Hypotheek. zie folio 97/1.

Gerrit Juerlinck verzocht, dat deze schuldbekentenissen ten

protecolle geregistreerd werden en door het gerecht op hun

waarde erkend werden. Deze schuldbekentenissen moesten als

eersten aan het goed Juerlinck betaald worden. Het gerecht

ging akkoord met het verzoek.

Hendryck Vincentz was plv. schout te Holten.

Datum: 25 augustus 1662.

Samenstelling rechtscollege:

Plv. Schout: Hendrick Vincent.

Bijzitters: Jan Neulae,

Claes Claesz Becker.

2. Hypotheek.

- folio 99/1 -

Voor het gerecht verscheen de kerkmeester Gerrit Juerelinck, die

de volgende twee schuldbekentenissen ten name van juffrouw

Swenna Bruyns toonde.

De inhoud van de eerste was als volgt:

Op 24 juni 1662 had Swenna Bruyns 1600 keizers gulden geleend van

Gerrit Juerelinck en zijn vrouw Gertien. De gulden werd gerekend á

20 stuivers per stuk. Aan rente zou jaarlijks 5% betaald worden.

Zij kon dit een half jaar van te voren aflossen, mits zij het 6

weken van te voren aankondigde. Zij gaf het goed Kolte in onderpand.

Hier woonde de hypotheekgever op.

Deze akte was opgemaakt op 24 juni te Deventer.

De inhoud van de tweede schuldbekentenis was:

Op 23 augustus 1662 had Swenna Bruyns 200 keizers gulden, de gulden

gerekend á 20 stuivers, geleend van Gerrit Juerelinck en zijn

vrouw Geertien. Zij zou hiervoor jaarlijks 5% aan rente betalen.

Dit was in geld 10 gulden per jaar. De opzegtermijn bedroeg voor

beide partijen 6 weken bij het aflossen en terugvordering.

Akte opgemaakt te Deventer op 23 augustus 1662.

Gerrit Juerelinck verzocht, dat deze schuldbekentenissen, die

resp. getekend waren op 24 juni 1662 en 27 augustus 1662, door het

gerecht op hun waarde erkend werden en ten protocol Ie geregistreerd.

Het erve en goed Juerelinck mocht hij blijven bewonen.

Het gerecht verklaarde, dat Gerrit Juerelinck voor anderen zijn

rechten op het erve en goed Juerlinck bleef behouden. Dit gold

voor de schuldbekentenissen van 24 juni en 23 augustus 1662.

Geregistreerd door plv. schout Hendryck Vincents te Holten.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 100.
=========================================================

Datum: 4 oktober 1662.

Samenstelling rechtscollege:

plv. schout: Hendrick Vincent.

Bijzitters: J. Neuloe,

Klaes Klaesz.

1. Hypotheek.

- folio 101/1 -

Voor het gerecht verscheen de kerkmeester Gerrit Juerelinck,

die een schuldvordering toonde ten laste van juffrouw Swena Bruyns.

De inhoud van de schuldbekentenis was als volgt:

Op 25 september 1662 had Swenna Bruyns 200 keizer guldens geleend

van Gerrit Juerelinck en zijn vrouw Gerritien. De gulden werd

gerekend á 20 stuivers. De jaarlijkse rente bedroeg 5%. Dit was

in geld 10 guldens. Deze overeenkomst kon door beide partijen

ongedaan gemaakt worden, mits er een opzegtermijn van 3 maanden

in acht genomen werd.

Zij gaf al haar roerende en onroerende goederen in onderpand.

Gerrit Juerelinck verzocht, dat deze schuldvordering in zijn waarde

erkend werd door het gerecht en dat het goed Juerelinck de

voorkeur kreeg voor andere schuldbekentenissen.

Hij verzocht om een gerechtelijke uitspraak.

De gerechtelijke uitspraak was, dat Gerrit Juerelinck de eerste

rechten kreeg voor het goed Juerelinck en daar mocht blijven wonen.

Dit gold zowel voor deze schuldbekentenis als voor die van

25 september 1662.

Deze akte was geprotecolleerd door plv. schout Hendryck Vincent

te Holten.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 102.
=========================================================

Datum: 5 maart 1663.

Samenstelling rechtscollege:

plv. schout: Hendrick Vincent.

Bijzitters: Willem Roelfs,

Roelf Waerners.

1. Testamentaire

akte.

Hendrick Jansen en zijn vrouw Grietien Hermesen verschenen voor

het gericht om hun testament op te maken. De langstlevende zou

alle bezittingen die ze hadden of nog zouden krijgen bij elkaar

houden en gebruiken, zonder tussenkomst van derden. De bezit

tingen omvatten onder andere een wagen, paarden, een koe, een

kalf, schapen en het gewas op het land, niets uitgezonderd.

Bij overlijden van een van de echtelieden zouden de naaste

familieleden profiteren van de helft van het vruchtgebruik en

zouden ze de beschikking krijgen over de kleren en over 50 gul

den. Meer aanspraken opde nalatenschap zouden zij niet kunnen

maken. Het testament was ondertekend door de plaatsvervangend

schout.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 103.
=========================================================

Datum: 16 maar 1663.

Samenstelling rechtscollege:

plv. schout: Hendrick Vincent.

Bijzitters: Egbert Jansen,

Clasz Cassen.

1. Testament. Voor het gerecht verschenen Jan Brinckhus met zijn vrouw

Geesken Arents en zijn schoonzoon Jan Werdes.

Zij waren overeengekomen, dat zijn schoonzoon Jan Brinckhusz

en zijn vrouw Geesken Arents zouden onderhouden en hen van

eten en kleren zouden voorzien, voor zover de opbrengsten dit

toelieten.

Bij hun overlijden moest Jan Werdes voor een goede begrafenis

zorgen. Jan Werdes zou zorgen, dat het goed bij elkaar bleef,

maar na het overlijden van Jan Brinckhusz moest hij 100 gulden

aan de 10 kinderen geven, die uit een eerder huwelijk en uit

het huwelijk met Gesken Arents geboren waren.

Jan Werdes zou niets met de schulden van de vader te maken

hebben maar later gemaakte schulden moest hij wel voldoen.

Zouden Jan Werdes en de vader en moeder niet met elkaar overweg

kunnen, dan moest Jan Werdes hen de helft geven van wat zij

voordien gekregen had en onderdak, zoals de andere buren in

de Helle in Holten dit deden.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 104.
=========================================================

Deventer, 19 juni 1663.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Evert Meesterhuiszen.

Bijzitters: Alexsander Matiesen,

Hendrick Stien.

Verklaring. Gereyt Jurlinck verscheen voor het rechtscollege en verklaarde

dat aan hem en zijn vrouw Gertien Hendricks geheel waren betaald

alle kapitalen en renten van de hiervoor gespecificeerde

schuldbekentenissen van Swane Bruns. De schuldbekentenissen waar

de comparant afstand van had gedaan, werden door de rechtbank

vernietigd.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 105.
=========================================================

Datum: 23 juni 1664.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Everhart Westerhuisz.

Bijzitters: Jan Hendricks Coldits,

Gerrit Cornelis.

1. Transportakte. Voor het gerecht verschenen Jan Wylhues op Wylminck en zijn

vrouw Grietien Goossens. Zij verklaarden, dat zij aan

Arentien Otten, die te Deventer woonde, verkocht hadden een

weiland, gelegen bij de Holterdyck, genaamd de Dickmaet, tussen

Hengevelt en Wyllem Breckenmaete, met het ene einde grenzend

aan Broeckinck en met het andere einde aan de gemeenten.

Het weiland verkeerde in dezelfde toestand, zoals de comparanten

het gekocht hadden van Gerrit Hendricks Mulder en zijn vrouw

Maricken Hendricks, zoals bleek uit de transportbrief.

Het bedrag van de verkoop was volledig voldaan.

Zij lieten het weiland transporteren en droegen de rechten over.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 106.
=========================================================

Datum: 19 juli 1663.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Everhart Westerhuisz.

Bijzitters: Alexander Mattysen,

meester Hendrick Stoens.

1. Transportakte. Voor het gerecht verschenen juffer Swaene Bruyns, de

vrouw van jonkheer Hendrick Lambert Bruyns. Zij werd geassisteerd

door Gerhardus Pommeride, die hiertoe gemachtigd was volgens

de akte van 10 maart 1663, die opgesteld was door de schepen en

de raad van Deventer.

Zij verklaarde, dat zij verkocht had aan de kerkmeester Gerrit

Alberts en zijn vrouw Geertien Henricks het erve en goed Juerlinck

met een kotterstede, waar Lambert Vincent op woonde,

gelegen in het kerspel van Holten.

Heden vond het transport en de overdracht van de rechten plaats.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 107.
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=========================================================

Datum: 8 september 1663.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: E. Westerhuisz.

Bijzitters: Hendrick Vincent,

Albert Altinek.

1. Verzoek. Joan ten Wylde, provisoor-generaal van de armen te Deventer

en verzorger van Marrie van Lennerick, weduwe van Berent

Jansz Cock, verscheen voor het gerecht. Hij werd geassisteerd

door Geerit Wessels, zoon van de weduwe. Hij verzocht om de

toestemming tot openbare verkoop van 2 boerderijtjes, die be

woond werden door de pachters Cornelis op het Velt en Jan

Lubberts. Deze lagen tussen de gemeente en de landweer van de

heer te Holten. Tevens verzocht hij om de verkoop van de opbreng

sten van de boerderijtjes. Marrie van Lennerick had na de

dood van haar man op zichzelf moeten gaan wonen en had de helft

toegewezen gekregen. De beide kinderen, Derck Berents en

Geertruit Berents, de vrouw van Jacob Dickers, moesten van dit

voornemen in kennis gesteld worden.

Henric Vyncent, de onderschout, verklaarde, dat hij dit verzoek

op 9 september 1663 ingeschreven had.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 108.
=========================================================

Datum: 20 oktober 1663.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: E. Westerhuis.

Bijzitters: Hendrick Vysent,

Claes Clasens.

1. Verzoek. Voor het gerecht verscheen Derck Berents Koek, de zoon van de

overleden Berent Jansen Koek en hij gaf zijn toestemming om de

openbare verkoop te laten plaatsvinden. Het verzoek tot de open

bare verkoop was op 8 september 1663 ingediend door Marya van

Lennrick en was bestemd voor de 2 boerderijtjes, gelegen te

Holten. Het ene werd bewoond door Jan Lubberts en het andere

door Cornelis op het Velt. Hij verzocht om een datum vast te

stellen voor een gerechtsdag.

Het bovengenoemde werd door het gerecht voor akkoord verklaard

en als datum werd vastgesteld donderdag over 8 dagen. Dit was

29 oktober 1663.

Beide partijen gingen hiermee akkoord.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 109.
=========================================================

Datum: 12 november 1663.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: E. Westerhuis.

Bijzitters: Hendrick Vesent,

Alberte Altynck

1.

2.

Verzoek.

Beslaglegging.

Voor het gerecht verscheen de heer dr. ten Nover, gevolmachtig-

de van provisoor de Wylde. Hij diende een eis in tegen het ver

zoek tot beslaglegging en hij verzocht Derck Berents van deze akte

een kopie in de tijd van 14 dagen. Dit werd hem toegestaan.

Verder verscheen voor het gerecht de heer dr. Jan ten Nover, die

de gevolmachtigde was van de lakenkoper Gerhar(d) Stam te Deven

ter. Hij liet beslagleggen op het huis en de grond met toebehoren,

waar Wyllem Vastert op woonde. Deze beslaglegging vond plaats,

omdat er nog een restantschuld was van 119-15-4 penningen, afkom

stig van een lening van 320 car. guldens met rente. Deze lening

was op 15 november 1656 door Altyen Jansen toe Laer, weduwe van

de overleden Berent Dickers aangegaan met de inmiddels overleden

burgemeester Jan van Gesscher. Dit deel had Berent Dickers geërfd

van zijn schoonvader. De comparant verzocht om een gerechtelijke

aanzegging en om vervolging d.m.v. beslaglegging met de eis

tot het betalen van de kosten, schaden en renten.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 110,111.
=============================================================

Datum: 29 oktober 1663.

Samenstelling rechtscollege:

Hendrick Vysent,

Hendrick Hendrick(s).

1. Verzoek. Voor het gerecht verscheen dr. Jans ter Over, als gevolmach

tigde van de heer provisoor Jan die Wylde. Deze volmacht bleek

uit de op 2 oktober 1663 voor de schepenen en raad van Deventer

gepasseerde akte. Hij werd begeleid door Gerryt Wessels, de

zoon van Maria van Lennick. Hij stelde tot borg overeenkomstig

artikel 3 van het verzoek tot beslaglegging Rolf Bos en Warner

Beckenck, de meier van zijn goederen te Holten. Zij accepteerden

de borgtocht. De gevolmachtigde beloofde om over 14 dagen

een eis in te dienen overeenkomstig de aanvraag tot beslaglegging

De voorwaarde was, dat de partijen voor de gerechtskosten, de

vervoerskosten, de schaden en de renten borgen zouden stellen,

zodat er in het geval van verzet tegen het vonnis de kosten ver

haald konden worden.

Er was reeds op 20 oktober 1663 een gerechtelijk bevel naar de

beslagene Derck Berents Koek gezonden en op 21 oktober 1663 door

deze ontvangen en ondertekend.

Hierop verscheen Derck Berents Koek, die al zijn goederen, gelegen

in Holten in onderpand gaf voor de kosten, vervoerskosten,

de schaden en de renten.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 112.
============z============================================

Datum 10 maart 1664.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Hendryck Vincentz.

Bijzitters: Hendryck Hendrycsen,

Claes Claessen.

1. Verklaring. Op 9 maart 1664 verklaarden kerkmeester Gerrit Jurlinck,

Jacob Dickers en Derrick Berentz Kock onder ede op verzoek van

Jan Hendricx Muller te Holten, dat diens schoonzoon Jan Gerritz

en zijn dochter na een vergelijk uit het goed van moederszijde

aan hem volledig betaald hadden. Dit vergelijk was op 25 november

1658 getroffen, waarbij Jan Vranken de gevolmachtigde was

geweest. Er was afgesproken, dat beide partijen in een goede

verstandhouding met elkaar om zouden gaan.

Verder vervielen alle aanspraken of molesten op de vader.

Deze akte was getekend op 9 maart 1664 en werd bekrachtigd met

de eed.

De getuigen Gerrit Juerlinck, Jacob (Vincentz) Dickers en

Derrick Berentz (Koek) bevestigden hun verklaring op 10 maart

1664 voor de schout Hendryek Vincentz en de bovengenoemde

bijzitters.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 113.
=========================================================

Datum: 29 maart 1664.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Everhardt Westerhuis.

Bijzitters: Henr. Vincent,

Joannes Fronten.

1. Eedsaflegging. De in de akte op folio 112 genoemde getuigen over de verkla

ring waren heden verhoord en gedagvaard. Zij hadden onder ede

verklaard voor de schout en de bijzitters, dat de verklaring van

10 maart j.l. juist was. Het was dus de waarheid. Daarom had

de schout deze akte ondertekenden zijn zegel erop bevestigd.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 114.
=========================================================

Datum: 7 januari 1664.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Everhart Westerhuisz.

Bijzitters: Hendryck Vysent,

Albert Altinck.

1. Pandvordering. Voor het gerecht verscheen Joann ten Oever, die gevolmachtigd

was door Gerhardt Stam. Gerhardt Stam verscheen eveneens voor

het gerecht. Hij liet bekend maken, dat hij in het openbaar

wilde verkopen het huis en de grond van Wyllem Vaster tt

in Holten gelegen.

De beslaglegging had reeds plaatsgevonden op 12 november 1663.

Omdat de zesde dag van de week in de week van kerstmis kwam te

vallen en dit een vrije periode was, verzocht de gevolmachtigde

van de voornoemde beslaglegging en aanvraag tot openbare verkoop

gerechtelijke mededeling te doen aan de eigenaar of eigenaren.

Hierbij moest vermeld worden, dat de verrichte beslaglegging

binnen 6 weken ongedaan gemaakt kon worden door betaling.

Anders werd Gerhardt Stam eigenaar van de grond volgens het

landrecht deel 1, titel 17, artikel. Hij verzocht om een gerechte

lijke beslissing en verwachtte, dat de tegenpartij de kosten zou

betalen.

Het gerecht was van mening, dat aan het verzoek van de beslag

leggers voldaan moest worden. Het voorgaande mocht ten uitvoer

gebracht worden.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 115,116.
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Datum: 10 maart 1664.

Samenstelling rechtscollege:

plv. rechter: Henr. Vincent.

Bijzitters: Henr. Henricksen,

Claes Claessen.

Schriftelijke verklaring.

1. Protest. Voor het gerecht verscheen Jan Henricx Muller.

Hij diende een protest in tegen de vordering, die zijn schoon

zoon Jan Gerrits Bourcamp 14 dagen geleden door enige onbe

trouwbare gevolmachtigden had laten tekenen. Het was volgens

hem onjuist, dat een kind zijn ouder onrecht aandeed en hem op

principiële gronden iets schuldig was en hem hier eerst om

moest vragen.

Omdat de kinderen van de comparant niet in dit gerecht woonden

en ook geen goederen in dit gerecht geërfd hadden, moesten zij

volgens het landrecht deel 1, 4 borgen stellen voor de

gerechtskosten, de schaden en de renten en als zwijggeld.

Aan dit verzoek werd niet voldaan.

De gedaagde was hier evenwel toe verplicht.

De comparant verzocht bij het niet in rechte verschijnen van de

gedaagde, dat deze bij verstek veroordeeld zou worden.

Dit voldeed aan het landrecht deel 1, titel 12, artikel 5.

Hij moest veroordeeld worden in het betalen van de kosten.

Jan Gerritsen Bourcamp was niet in rechte verschenen en er

werd volgens landrecht beslag gelegd.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 117.
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Datum: 26 november 1665.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: E. Westerhuis.

Bijzitters: Hendryck Vysent,

Lambert Jansen.

1. Uitspraak.

- folio 118/1 -

Voor het gerecht verscheen dr. Jan ten Noever, de gevolmachtigde

van de heer provisoor Jan de Wylde. Hij zei dat hij 14 dagen

geleden bericht van het aanvragen van een openbare verkoop

gezonden had aan Derck Berentsen Koek. Hiervan had de verdediger

Derck Berents een kopie ontvangen en 14 dagen uitstel.

De gevolmachtigde bracht naar voren, dat de beslagene geen

borgen kon stellen voor de 450 gulden, die vermeld werd in de

beslissing van 25 november. Daarom verzocht de gevolmachtigde

uit naam van zijn opdrachtgever beslag te mogen leggen op de

goederen van Derck Berents. Tevens verzocht hij om de kosten

door de tegenpartij te laten betalen.

Bij Derck Berents of zijn gevolmachtigde was tot 4 maal toe

beslag gelegd. Hij noch zijn gevolmachtigde waren verschenen.

Daarom kreeg de gevolmachtigde ten Noever als gevolmachtigde

het recht om de goederen van Derck Berents in het openbaar te

verkopen en werd de tegenpartij veroordeeld in de kosten.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 119.
=========================================================

Datum: 26 november 1663.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: E. Westerhuis.

Bijzitters: Albert Altynck,

Gerryt Reylinck.

1. Belofte. Voor het gerecht verscheen Derck Berents die de beslaglegging

ongedaan maakte, door te beloven, dat hij een bedrag van 450

guldens in 3 termijnen zou betalen. De eerste termijn zou op

nieuwjaar 1664, de tweede termijn zou op nieuwjaar 1665 en de

derde termijn zou op nieuwjaar 1666 betaald worden aan de provi

soor van de armen. Derck Berents had eertijds beloofd dit bedrag

binnen Deventer te zullen betalen. Hiervoor had hij zijn persoon

en goederen in onderpand gegeven. Omdat hij zich verbonden had

voor eventuele parate executie beloofde hij de gerechtskosten te

zullen betalen.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 120.
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=========================================================

Datum: 7 januari 1664.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Everhart Westerhuis.

1. Eis tot. De schout zond een gerechtelijk bevel, waarin vermeld stond, dat

de heer Gerhart Stam, man van ... van Gesscher en erfgenaam van

zijn schoonvader Joan van Gesscher uit Deventer, op 12 november

beslag had laten leggen op de goederen van Altyen te Laer.

Altyen te Laer was de wed. v. Berent Dickers, die gedurende zijn

leven schout te Holten was geweest. Zij was nu gehuwd met Wol ter

Hendricks Muller te Holten.

Wyllem Vastert woonde op het goed.

Altyen te Laer had een restantschuld van 119 gulden en 5 1/9 st.

aan Stam, waarvoor hij het goed in onderpand had ontvangen.

Omdat Altyen deze schuld niet betaald had was er beslaggelegd.

Stam verzocht om een openbare verkoop te mogen laten plaatsvinden.

Gerhardt Stam vroeg of de openbare verkoop over 6 weken plaats

mocht vinden en hij verzocht om een procedure te mogen beginnen

voor de kosten, de schaden en de renten.

De schout kon dit niet weigeren.

Deze akte is gereconstrueerd aan de hand van akte 106.



Schoutambt Holten. inv. no. 2. folio 121.
=========================================================

1. Eis tot. - zie folio 120/1 -

Datum: 23 juni 16647 te Bathmen.

Samenstelling rechtscollege:

Schout: Everhard Westerhuys.

Bijzitters: Hans Hendric Coldits,

Gerrit Cornelis.

2. Transportakte. Voor het gerecht verschenen Jan Willemsen op Wilminck en zijn

vrouw Griete Goesens. Zij verklaarden, dat zij voor een zeker

bedrag verkocht hadden aan Tryntjen Otten, weduwe van Gerrit

Hoevestaet, een weiland. Dit weiland werd genoemd de Dyckmaete.

Het lag tussen Hengevelts en WilheIms Breuke maete en grensde met

het ene einde aan Breuckinck einde en met het andere einde aan

de gemeente. Het was vrij van lasten, uitgezonderd een daalder aan

belastingen, die jaarlijks uit het weiland gingen.

De verkopers hadden het verkoopbedrag voldaan.

De verkopers beloofden borg te zullen staan voor de koop, zoals

zij volgens landrecht verschuldigd waren.


