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[1]

Op den 12 Maij 1706 heefft alhier
den heer Johan van Brienen
der rechten doctor en Richter
vant Oldebroeck neffens sijn
ses presente schepenen alhier
publick recht dagh gehouden
etcetera
In margine:
doctor Wolfsen in qualit als volmachtiger wegens juffrouw Judith van Middachten contra
Beert Jans de jonge.
Doctor Wolffsen als volmachtiger van
juffrouw Judith van Middachten staat op huijden
in termino te wachten en te waren
op int brengen van duplicq van Beert
Jantsen den jonge en bij in ond.......nige wordt gecontendeert dat op (doorgehaald: bij) het
ingediend magh worden recht gedaan.
Word versoght, dat den saack wordt in staadt
gehouden tot den naasten. Also niet in
mora is gebleven.

[1v]
[2]

Franck Goossensen contra Beert Jansen
den jonge als borge voor de provisoiren
van het Gasthuijs.
Wolfsen
Franck Goossensen staadt op huijden in
termino refe....o ingevolge decreet van
jonghleden rechtdach van desen Gerichte
te wachten en te waren op het inbrengen van Beert Jansen den jonge als
borge voor de provisoiren van het
Gasthuijs te ........... het welck nu
alsoo menighmalen is uijtgestelt
en bij non indieninge soo wordt gecontendeert tot aen eijssinge en
verstreckinge.
In margine: Beert Jantsen den word aangeeijst.
Dr Westering
Den aanlegger dat de saacke alhier t

[2v]

[3]

verve is gekomen en die gepretende exceptie voorts nae de aanspraacke hadde behoren
voor gebraght te worden en volgens
alhier niet admissibel, maar om de
sake in der waerheijt den edelen Gerichte
voor te dragen, soo seght den aanlegger
dat ja dudelick heel bewesen mit
de huur ....... geteijckent van den heer
van Ierst in dato den 29 Octobris 1706
mitsgaders de conschappen van Westerinck al voor desen in judicio overgegeven waar uijt geblickt dat aanlegger
noch een jaar huur daar aan was
hebbend ... vorsien relatio sulx dat den
aanlegger uijt twe derleijde stooske gevoegt
is tot der schadepenningen eerstelick omdat sijn laatste jaar huure niet en
in gevolge haar odiele geallegeert
ten tweden de toe saijenge het
geen den aanlegger door de vercopinge
heeft moeten missen, en vervolgens sijn
schadepenningen niet te hoge heeft gestelt so wordt gecontendeert als bij
aansprake is gedaan tot een goede aansprake en daar een quade tegenweer mit
expresselijk bedingh van costen.
Doctor Westering:
Beert Jansen den jonge in qualiteijt als burge
voor de provisoiren van het Gasthuijs van Hattum, was
laastleden rechtdagh gecondemneert
in dien daghcosten, soo aan de specificatie dubbelt overgegeven.
Hendrick Gerris contra Lutgertjen Jans
Doctor Wolffsen:
Hendrick Gerrissen en Jan Geerlichsen in
qualite als momberen over de kinderen
van Hendrick Jansen en dienen mits desen in
ingevolge resolutie van de laestleden rechtdagh van deductie open tegens Lutgertjen Jans
weduwe van Dirck Gerrissen en contenderen als
daar bij is gedaan en staat op heden te
wachten van partie advies deductie, en bij
non indienen bij versteck off onverhopelick
van desese daghtsboeken.

[3v]

Merrighjen Jans contra Rijck Evers
Doctor Westering
Merrighjen Jans weduwe van Hendrick Petersen
staet op huijden in termino ingevolge afgegeven decreet te wachten en te waren

van duplick van Rijck Eversen.
Doctor F...........
Ex adverso. komt over te geven 3 niuwe documenten: sub A; B; C siende conscappen.

[4]

F..............
Dat men onder een gen........... debat ende
documenten daar bij geappliceert en
daar tegens loco duplicq, siggh refereert
tot het instumentum A, B et C
en ten overvloet desnoots desersijds wel
gefundeerde sustinue ten alle tijde mit
de te straffen door de verclaeringe van
des verweerders huijsvrouwe en desselfs moeder so
te samen daar en present sien geweest
ten tijde van het acoord en daar om
dese procedure sall houden te voldoen.
Doctor Wolfsen
Ex adverso.
Word versocht om de overgeleijde conscappen te mogen sien.

[4v]

Doctor Wolfsen
Lambert Jantsen heeft alhier een saack
hangen tegen Dirck Jacobsen over een eijs
van 45 gulden.
Evert Beertsen contra Andries Gerris
Tichl.
Dat men voor aff versoeckt refusie van
de costen van den laesten termijn en vervolchlick al noch sententie, in dese sake
bereets affgeplijdoieert.
Ex adverso
Jan Gerrissen referreert tot het lantrecht
van Veluwen cappittel 14 verso

[5]

Jan Gerris contra de erffgenamen van Beerent Dijck.
T.............
Wolffsen
De erffgenamen van wijlen Berent Dijck
dienen mits desen bij provisie in een
declaratie van costen op en tegens
Jan Gerrissen vervallen over sijn renuntie van sijn eerste instantie en versoecken
na voorgaende ter hand stellende tanatce nemen de comperanten aen ten naesten rechtdage te sullen antwoorden.

Docter Westening
Staadt op huijden als noch te wachten
en te waren van het inbrengen van
de vrouw van Haersolte tot desen het
triplicq.
[5v]
[6]

Den heer doctor Johan van
Brienen neffens sijn vier presente
schepenen heefft publiiq
rechtdagh gehouden op
den 26 Octobris 1706

DW

wegens Hendrick Gerrissen als momber van
de kinderen bam Hendrick Jansen staan
te waghten en te waeren wegens
het inbrengen van Dirck Gerris weduwe.

DF

Ex adverso.
Word aan sijde van de verweerder overgeleijt deductie mit versoeck, dat in val
dese saacke bij minnerlicke accordatie
kon worden gevonden, aan haar novo
word vergunt, copie van de overgegeven
deductie van den aanlegger om dan vorder ten wedersijden van debat te
mogen dienen op sodanen sortabelen
termijn, als bij desen edelen Gericht sall
worden goet gevonden.

DW

de erffgenamen van wijlen secretaris Dijck dienen
bij desen in termino in, ad prothocollan
dun op en tegens Jan Gerris.
Ex adverso.
Word ten sijde van Jan Gerris de ingediende acte prothocolleer versoght copie
en tijdt ten naasten.

[6v]
W

Ex adverso
De erffgenamen van Berent Dijck hebben ingedient de declaratien van costen tegen
Jan Gerris, staan op hijden te waghten en waeren van demunitie, ingebraght, siende wordende versoght taxatie, tot versteck en vervolgen tot taxatie.
Ex adverso.

T

DW

als bediende van juffrouw van Middaghten staet op huijden en te waeren
op het inbrengen van Beert Jantsen.

DT

uijt naam van Beert Jans exhibeert duplicq.

DW

om uijt de name van de weduwe van
doctor Meijer en doctor Wolffsen dient
mits desen een specificatie van voordient salaris contra Beert Jantsen
den Jonge.

DT

word ovegerleght uijt de naeme van de
vrouw van Haarsolt reproches off
triplicq op en tegens de erffgenamen
van Feith.
Ex adverso. Word versoght copie

[7]
DW

Annighjen Arents huijsvrouw van
Dirck Claessen

DT

Ex adverso versoeckt dat de verweerderen van
sullen wesen gehouden, si velint ten
naasten te dienen van quad.................
In desen saacke also magh worden
gehouden een behoirlick termijn.

Ex adverso.
Wolf dat aanleggeren al 3 a 4 jaren
tijd hebben gehadt om dese reproches
in te dienen verweerderen in gelijcken
moeten tijd worden toegestaan, te
meer den capteijn dese saacke bewust
siende en light niet sall kunnen tuijs komen.

DT

DW

Ex adverso.
versoeckt ten naesten het quadriplicq
in te dienen.
Annighjen Arents huijsvrou van D.
Claes, op wederregtelicke manniere
op voleden saterdagh alhier gearresteert
door Rijck Evers sonder dat den arresttant den gearresteerde tegens huijden
heeft doen dagen mit een acte van
gesaet heeft doen geven sullende den
gearresteerde, mits desen sigh nergens ten
principale inlaten, vermits sij een getroude
vrouw siende onder de voogdie van haar
man, derhalven geseght wordt, dat sij niet
kan gearre............ worden soo wordt geconten-

deert, dat desen gearresteerde magh worden
geabsolveert en dat gearresteerde magh
worden g..............
[7v]
T

Ex adverso.
tot justificatie van het aangedane arrest, werd hier tegens uijt name
van den arrestant geseght, dat het selve
geschiet is ex lege defumari, en omdat
den gearresteerde in haar eijgen persoon ordre en last heeft gegeven, aan
de stadtsdienaren binnen Elburg, om
den arrestant, op den 13 desis aldaat te
doen arresteren, in val soo sij hem
daar moghten vinden, als blijcken
kan uijt derselver depositie, soo bij
desen word geexhibeert, dat dien volgens
den arrestanten heeft vrij gestaan haar
hier vindende bij preventie te arresteren, en soo doende hier banck
vast te maecken, om mit geen ander
recht den verweerder aan te spreecken als
voor desen edelen Gericht, dat men daar
al noch persisteert, en versoeckt dat
de gearresteerde daar voor sal hebben
te stellen burge, offte ten minsten
neffen haar eheman present te verclaeren, dat sij den arrestant over haer
gesustineerde actie nergens anders als
alhier sullen convenieren en aanspreecken, onder expres bedingh van
costen.

W

Ex ad.
Seght Dirck Klaessen, wettigen man
van Annighjen Arents, dat hij aan
geen de minste last off ordre heeft
gegeven tot het arresteren, hetgene mit ede presenteert te verclaren, sulx dat seggen van de vrou
in rechten niet bestendigh is, en
sij Jannighjen Arents uijt dien
hoofde niet arrestabel, overmits sij buijten haar man in
judicio is arrestabel.

[8]

T

Trijntjen Frans, geadsisteert mit
........ acta, spreeckt tusschen peijndinge
aan Heijmen Gerris, ten eijnde om
aan de gepeijnde effecten betalinge verhalen van twe jaren huur, die sij
als dienstmeijt van den verweerder heeft

voordient. tesamen bedragende 31 - 4 mitsgaders ider jaar 6 ellen doeck off 10 stuivers
in de plaets te samen 12 ellen neffens
2 grove schorteldoecken en een paar schoenen. Edogh alle bewijsselicke betalinge
daarop offgetrocken en alles ter goed
reeckeninge concluderende in gevolge
acte tot een goede peindinge, en daar
en tegens ondernomen siende een quade
pantkeering.
W

Ex ad.
Word versoght van het gedicteerde
copie en termijn ten naasten om
als dan daar tegens te procederen
na raede.

[8v]

Versoeckt dat die saeck tusschen Merrigjen
Jans en Rijck Evertsen volgens voorgaand
decreet magh worden offgedaan.

[9]

Op den 29 Meert 1707 heeft den
heer doctor Johan van Brienen publick recht gehouden
in presentie van sijn ses schepenen Hendnrick Jantsen, Keijser
Segers, Beert Jacobs,

DrS

dient in een declaratie van costen wegens
Beert Jans kerckmeester en Keijser Segers Hulleman
contra Gerrit Evers.

DrT

Heer Richter desis ampts aan bij bodinge
Rijck Evers, ten eijnde om te hebben voldoeninge van een heren pont, ter oirsaack de beclaagde, mit den custos desis ampts, mit vuijsten
heeft geslagen.

DrT

de beclaaghde seijt in defendendo, dat den mede
beclaeghde is geweest aanheve van het geveght
en dat bijgevolge die selve in de dubbelde
boete moet worden gecondemneert, doch al
dewijl de beclaeghde voorhebbens is, om hier
over tegens den mede beclaeghde, sijne actie te
institueren, soo wordt versoght, dat dese saeke tot uijtdraght van die procedure moge
blieven in staat te quo.

DrT

uijt naam van Franck Gosens word overgegeven een declaratie van costen.
Franck Gosens contra Steert Adriaan Jans den jonge

[9v]

Ex adverso.
In plaats van diminutie, men versoeckt
dat bij desen edelen Gerichte de selve nae
discretie moge worden getaxeert en gemodereert en alle onnodige gerejecteerde costen
mogen worden offgesneden.
Jan Gerris contra Gerrit Arents custos
als burge voor Evert Heijmens.

DrT

Jan Gerris spreeckt tusschen peijndinge
en pantkeringe aan Gerrit Arents custos
als borge voor Evert Heijmentsen ten eijnde
om uijt crachte van contumiatie, den 28
Octobris 1705 gehouden, te hebben voldoeninge van twe hondert silveren ducatons, contendeert, ingevolge de gedane peijndinge tot
een goede aanspraeck cum expensis.
Ex adverso
Dr Schrassert
Den dedaeghde is tegens niet hervat, versoeckt dienthalven uijtstel tegens den naesten gerichtsdagh,

Dr T

[10]
Dr S

Ex adverso
Tot afflandinge van dat versoeck, dat
het notoir lantrechtens is, dat een verweerder pantkeringe gedaan hebbende, bij
sittende Gerichte, redenen moet geven van
sijn gedane pantkeringe en betalinge doen
off bewijsen, dat men over sulx versoeck
dat de verweerder daartoe oock moge worden
gecondemneert, en bij foute van dien contumatie en versteck tegens dat selven
worden geaccordeert.
Ex adverso
Tot (doorgehaald: avancement) staplissement van het versoght
uijtstel sou dienen en dat aan desen Gericht
(doorgehaald: aan) is een notoire constuijme, dat den gedaaghde word verleent uijtstel tot den naesten rechtdagh, soo om redenen, soo om
redenen niet is hervat om tte antwoorden,
dat het aan den lant(ge)rechte van Veluwen
een groot onderscheijt en nadeel soude kunnen
toebrengen aan den aanleggerse om dat daar
den jaars niet mee als eens Gericht wordt
gehouden, het welck hier cesserende, en
wordt derhalven gecontendeert, tot het
versochte uijtstel.

Dr T

Ex adverso
Dat men sigh dese aangaande refereert
tot het judica..... op het laest gehouden Gericht gevallen, tusschen Trijntjen Brants
en Heijmen Gerris, waar bij over die selve
questie dispuijt geresen siende verstaan is
dat den verweerder bij sittende Gerichte betaelinge moste doen off bewi........... dat sulcks in
cas subject te meer plaets moet hebben
om dat alhier is gepeijnt uijt cracht van
contumatie, die den verweerderse voor aff
niet en heeft gessuijvert, off oijt kan konnen signeren om dat sulx hadde moeten geschieden, het eerst daar aan
volgende Gericht, en t sedert voorscheijden Gerichtten sien gehouden dat men
dienvolgen persisteert.

[10v] Jan Herms en Dirck Willems contra
Reijer Willems, Willem Herms en Aer Jans
Dr T

Dr S

Dirck Willems pro se en Jan Herms nomine
uxoris, spreecken bij bodinge aan, Willem
Herms, Reijer Willems en Aert Jantsen, ten
eijnde om te hebben voldoeninge van twe
hondert seven en twintigh gulden mit
den intres van dien, ter goeder reeckeninge
daar op verlopen als der aanleggeren vaeder, den 20 februarij 1695 bekent heeft, wegens
haar als erffgenamen van haere moije
Merrighjen Dircks bekent heeft te hebben
ontfangen en beloofft de selve te sullen
verrenten, alles ingevolge het Gerichteluke extract geprothocooeert soo tot justificatie van dien dese wordt voorgeleght
waar toe men sigh om cortheijtes halven
referreert contenderende tot een goede
aanspraecke cum expensis.
Ex adverso
Wordt uijt die aanspraeckversoght copie
om daar op ten naesten gerichtsdaege
daer op te antwoorden.

Dr T

Wordt geaccordeert dat partien in de saack
in staet laeten ten naesten en midden

[11]
Dr T

In het laaste Gericht is oock verstaan
in de sak van Lutgertjen Jans en Hendrick
Gerris dat verstaan is, dat men den saack
sou vergelijcken dat men al noch versoekt
dat sulx mit den eersten moghte geschieden

en bij onstentenis van dien ten naesten, mit
de saak gerichtelijk te kunnen voortvaeren
soo als op den laesten gerichtsdage is geresolveert.

Dr T

Beert Jans den Jonge contra Jan
Gerris
Beert Jans den Jonge als boedelhouder
van sijn overleden huijsvrou Fennighjen
Jans, spreeckt bij bodinge aan als een
mede erffgenaam van gemelte Fennighjen
Jantsen ten eijnde om te hooren verclaeren
dat hij gehouden sij, als voor een gedeelte
de administratie gehadt hebbende van
den selven boedel te doen behoorlicke
reeckeninge en reliqua, eijsschende bij onstentenis van dien aan schade penningen van
hondert ducaten salvo moderamine judici mit bedingh van costen

[11v] Ex adverso
Dr S Soo seght men tot antwoordt, nch
eenige pampieren en wel onder den boedel
onder sigh heeft, dat het nae rechten
notoir dat die gene, die van ijment reeckeninge en reliqua is eijsschende eerst
moet overleverensodanige documente
als tot de affreeckeninge sien nootsakelick obidierende vervolij........... de exceptie
de preprostitianis cum expensis.

Dr T

Ex adverso
Dat men pro confesso aanneemt dat
een verweerder niet en kan ontkennen
off hij heefft effective mede administratie gehadt van den voorschreven boedel, dat
men hem niet verder iets aan verght
als te doen reeckeninge van sodanige
administratie, en wat hij heeft ontfangen en uijtgegeven dat hij over
sulx, daer toe geen andre papieren nodigh heefft als sijn eijgen aanteeckeninge, en quitantien van sijn uijtgave, dat
hij die selve van den aanlegger niet heeft
overgegeven, noch onder hem berustende, dat hij vermeijnende tegens den aenlegger, eenige actie te hebben, over extraditie van papieren deselve nae raede kan
institueren, dat men dien volgens concludeert tot rejectie, van die geproponeerde exceptie, en dat den verweerder sal
worden gecondemneert om verder ter

[12]

principale te handelen.

Dr S

persisteert nochmaels bij de gepreponeerde cum expensis.

Dr S

neemt aan reeckeninge te doen.

[12v] Jan Gerris contra secretaris Dijck erffgenamen
Dr T versoeckt tot den naesten gerichtdagh uijtstel

Dr S

Dr T

[13]
Dr T

Dr T

Dr Sch

Ex adverso
versoeckt dat als noch in den Geichte de
qualificatie mach worden aangetoont.
De bediende van mevrouw weduwe Haarsolt wacht en waert, op quatriplicq van
de heer erffgenamen Feith, bij onstentenis
van handelinge, bij desen dienende van
versteck, mit versoeck, dat in desen saecke
als voldeon siende, ten eersten moge werden gedecideert.
Beert Jans den jonge contra juffrouw van Middachten
versoeckt dat de saack tusschen Beert
Jans en juffrouw van Middachten magh
worden affgedaan.
Rijck Evers contra Merrigh Jans
versoeckt dat die saack van Merrighjen Jans
magh werden affgedaan, off bij de hantmack
gevat worden.
Jan Gerris heefft in den jare 1706 laeten
alhier arresteren Egbert van Coot snijder
tot Elburgh, ter oirsaeck dieselve in den
jare 1706 ten huijse van Gerrit Egbers
brouwer aan den Sandtwegh sigh niet
heeft ontsien te schelden voor een schelm
dieff, spion, kont en meer injuriense woorden tegens den aanlegger emoveren, dat
den verweerder doenmaels in supplimen.......
en in gebreck van burghtocht wel heeft gepresteert cause juratoir, dogh ................. de selve
tegenswoordigh genoechsaeme gequalificeerde burghtocht kan presteren, soo wordt
versoght dat den verweerder voor en al eer hij
ten principalen sal kunnen antwoorden
wederom alhier gearresteert en gedetineert mach worden tot dat hij het selve
arrest heefft verburght cum expensis.

[13v] Ex adverso

Dr T

seijt dat den gedaeghde mit eede wil verclaren
dat hij geen burge heefft kunnen kriegen.
(Doorgehaald: Ex adverso

Dr S

D Schras)

Dirck Jacobsen schoemaecker contra Lambert Jans
spreeckt aan Lambert Jans nomine uxoris, om te hebben betalinge van een
somma van 45 gulden nevens den rente van dien ter goede reeckeninge heer
komende van suijver gereet geleent gelt
volgens handtschrift, concludeert tot
een goede aanspraeck cum expensis.
Ex adverso
Lambert Jans meent dat die saack is offgedaan ingevolge
een seeckere brieff off copie.

[14]

Recht dagh alhier publicq gehouden op den 12 julij 1707
in bij wesen van
schepenen Hendrick Jans, Beert
Jacobs, Keijser Segers, Jacob
Hendricksen en Hendrick
Willemsen
Evert Heijmens pantverweerder
contra Jan Gerris etcetera
panteijscher
Dat de pantkeringe aan sijde van de pantverweerder wel ende wettigh is gedaan.
Eerstelick omdat het fundament van de
peijndinge, siende een pretense contumatie
daar door vervalt, omdat den pantverweerder
soude sien contumax verclaert, sonder voort
geboden te sijn, dat wel in den jare 1703
voorbodinge is geschiet, maar dat die selve
niet kan duure ten tijd van drie jaeren
aangesien sententien bij een Gerichte gepronuncieert, niet verder staat geg....en als
de tijd van een jaar, dien volgens was nootsaackelick geweest, dat den panteijsscher den
pantverweerder de novo moest
laeten citeren.
Ten tweden dat uijt het gantsche prothocol niet en blijckt, dat in den jare 1705
op den gerichtsdagh den 28 Octobris gehouden
eenige sententien uijt cracht van contumatie is ergaan, maar wel tegen eenen Hendrick Hendricksen, en consteert uijt het voornoeme prothocol, dat dese saacke is uijtge-

[14v] stelt tot den naesten gerichtsdagh als sub A contendeert tot een
quaede peijndinge, en een goede
pantkeeringe cum expensis.
Jan Gerris
Ex adverso versoeckt dat Jan Gerris mach
re...esseren. wordt versoght.
DS

Jan Gerris spreeckt tusschen besaeth en ontsaeth aan de weduwe van Egbert van Coot
om te hooren veclaeren, dat het haar
verweerderse niet heeft vrijgestaan, den
aanlegger in den jare 1706 omtrent septembris ten huijse van Gerrit Egbers brouwer aan de Sandtwegh te schelden voor een
schelm, en dat hem de rug niet klaer
en was, eijsschende daar voor duijsent rijxsdaelders, om welcke somma hij aanlegger
soodanige injurien niet wilde lijen, tot
erkentenis des Gerichts, contendeert tot een
goede aanspraeck cum expensis.
De weduwe van Egbert van Coot aangeeijst e....
na gedane aan eijssinge en geen comparitie bij desen Gerichte word gecondenteert tot
vellenschap.

DS
[15]

De erffgenaemen Dijck contra Jan Gerris
staan in termino te wachten en waeren op het inbrengenvan replicq en
bij ontstentenis van dien, word ingevolge
decreet van den 29 meert 1707 gecontendeert tot vellenschap.
Jan Gerris versoeckt dat de saeck in staet mach
blieven tot den naesten geerichsdagh.
Ex ad
dat men sigh refereert tot het decreet
van den 29 meert desis jaars, daar bij wel
expresselick is verstaan, wier vergonnen
uijtstel tot desen gerichtsdagh, en dat
hij dan soude hebben te antwoorden bij
pene van absoluijt versteck, immers
word bedongen als dat den aenlegger
mach worden gecondemneert in dese
hedendaaghse costen.

DS

Merrichjen Jans contra Rijck Evers
Merrichjen Jans geadsisteert aput acta
contra Rijck Evers, staat te wachten

en te waeren op het inbrengen van
het duplicq, will alvoor een jaar
aan sijde van de aanleggerse van replicq
is gedient, bij onstentenis van dien
word gecontendeert tot vellenschap
off immers in alle geval, dat de verweerder sal worden gecondemneert in heden
dese daaghse costen
Rijck Evers versoeckt uijtstel tot den naesten en copie
van het ingediende replicq.
[15v] Dirck Jacobsen conta Lambert Jans
staat in termino te waeren op het inbrengen van antwoordt tot vellighschap van dien,
mit bedingh dat hij mach worden gecondemneert in desen daagh costen
Lambert Jans versoeckt uijtstel tot den
naesten gerichtsdagh.
Corstiaen Flier procurator, volmachtiger van
de vrouw van Staverden, staet heden
in termino wachten en waeren op het
indienen van quadriplicq aan sijde van
de erffgenaemen Feith, ten dien fine versoeckende aan eijsschinge, en bij non comparitie, bij versteck.

[16]

is bij den Gerichte geresolveert, en vast gestelt, dat bij het inventariseren van processen en stucken, twe schepenen sullen moeten wesen, en dat tot .................... van
dispuijt, de twe ouste schepenen, voorrangh
sullen hebben, en dat daar nae de twe volgende schepenen, en soo vervolgens, de inventarisatie van stucken sullen bijwonen, en sijn
als nu in saacken van de hoogh wel geboren mevrou
van Staeverden aanleggerse op en tegens
de erffgenaemen van wijlen de heer Dibbolt Feith
richter desis ampts gecommitteert, Hendrick
Jantsen en Beert Jacobsen, ouste schepenen.

[16v]
[17]

Op 9 Augusti 1707 heefft den
heer doctor Johan van Brienen, neffens sijn ses schepenen alhier publick
Gericht gehouden.

DS

dT

Beert Jantsen den jonge in qualiteit als
gildemeister van St Lieve Vrouwen Gilde int
Oldebroeck spreeckt bij bodinge aan Jan
Gerris, om betalinge te hebben eerstelijck
van acht mud boeckweijt als die selve
wegens het erve van Reijer Hartgers
van den hoogh wel geboren heer Henrick van Middachten in leven richter desis ampts
als .............. provisoir vant voornoemde Lieve Vrouwen
Gilde, in den jare 1694 heeft gekofft en
niet betaelt, als mede, om voldoeninge
te hebben van 25 caroli gulden siende ¼ part
van hondert gulden als verweerder sall .........
......... Jantsen bij het voornoemde gilde opgenomen
edoch alles ter goeder reeckeninge, contendeert tot een goede aanspraak cum expensis.
Ex adverso
wort onder voorbehout van alle exceptien
en beneficien righter versoght bewijs
en vereficatie van de gedane aanspraack
mit termijn ten naasten.

Exadverso
[17v] dat men sulx bewiest sub A contendeert tot rejectie en op de heden daaghse
costen.

dT

[18]

Ex ad
tot justificatie van dit gedane vers...........
uijtstel sal dienen, dat het aan dese
banck notoir en const ........... , dat een
verweerder op des aanleggers aanspraack de tijd
wordt gegeven tot en naasten gerichtsdagh, omdat den aanlegger van te vooren
noch eenigh libel, noch het alderminste
bewijs aan den verweerder heefft ter handen
gestelt maar in tegendeel dat wie eerst
komt voor t leggen, dat ook ten aansien van die 25 gulden dese aan den
verweerder aan komt van dodes handt
dat het na lantrecht van Veluwen notoir is, dat een erffgenaam competeert
het beneficie van den doden handt indien volgens aan den selven geen uijtstel na lantrechte kan worden vergunt, en man derhalven persisteert
bij het gedane versoeck tot verificatie.
Beert Jantsen den jonge in qualiteit
als voren sp................. bij bodinge aan Jan

Albertsen timmerman, nomine uxoris
Gerrighjen voormaels getrouwt aan
Berent Berentsen timmerman sulx
om betalinge te hebben van 10 gulden
20 stuijvers mit daar op erlopen intresse tegen den jare 1678 ad ..... per .....................
als wijlen Berent Berentsen aan het
St. Lieve Vrouwen Gilde wegens wel gestreckte penningen is schuldigh gebleven alles ter
goeder reeckeninge, contendeert volgens de acte van bodinge tot een
goede aanspraack cum expensis.
Tot justificatie dat men sigh referreert
tot het gilden boeck, welcker exehebitie soo nodigh presenteert, dat oock
de andere erffgenaemen van wijlen Berent
Berentsen dat oock de andere erffgenamen
van dien de wederhelffte hebben voldaan
en dienthalven mit geen gedachten kan
tegenspreecken, en dienthalven persisteert.
Ex ad
dat men alhier voor consesso aanneemt
dat dese pretense schult heenkomt al
van den jare 1670, dat bij gevolge die
selve nu al out is 37 jaren, en voore
boven de jaren van prescriptie, vermits
allene daar toe wordt gerequireert ½ van
10 jaren dat men dien volgens
[18v] na desen comtendeert tot admissie van
de exceptie van verjaren in vimperenotorium, en vervolgens tot cost en
schadeloos absolutie van den aanleggers
eijs.
Dr T

Dr S

Ex adverso
dat den verweerder genoechsaem consesseert de deugdelickheijt van dese schultvorderinge, dogh dat hij die selve soeckt
te ontgaan, mit de pretense exceptie
van verjaringe, edogh dat die selve verjaringh hier geen de minste stee kan
grijppen. Eerstelijck, omdat hij binnen
die selve tijdt van 37 jaren voorscheijden
malen in aangemaant en oock ijde re........
heefft belooft desen eijsch te voldoen dien
volgens heefft hij niet gehadt possessionem continuatam
ten tweden, omdat den verweerder
alhier wordt aangesproocken ab eccle-

sia pauperum tegens welcke geen praeschriptie kan plaets houden contendeertde rejectie van verjaringe.
Dr S

[19]

Heijmen Gerris spreeckt bij bodinge aan Stoffel
Warners om betalinge te hebben van
negenthien gulden heenkomene wegens
lantpacht, en gekofft hout, als hij verweerder in de jare 1697 van annleggers
vrouwen mombe heeft gepacht en gekofft dogh niet betaalt alles ten goereeckeninge, contendeert tot een
goede aanspraack cum expensis.
Tot justificatie dat den verweerder
sall kunnen ontkennen, dat
hij indien jaren eenigh lant van den
custos van Oosterwolde en Hendrick
Reijntjes als momber van den aanleggers vrouw en desselffs suster heeft
gepacht en eenigh hout gekofft dat
hij niet soude kunnen aantonen, het
selve oijt hebben betaelt dat dese restant bij de affdeijlinge aan des aanleggers vrouw is te beurte gevallen,
dat den aanlegger qualitate qua noijt heeft kunnen
kriegen tot mannelicke voldoeninge
ofte affreeckeninge en daar om genootsaackt tot dese bodinge.

Dr T

voor antwoort, dat den aanlegger seer
abusivelick voor dese pretense 19 gulden
10 stuijvers den verweerder komt aan te spreecken, vermits hem aanlegger genoegh bekent is dat hij mit den verweerder al
voor drie jaren heefft gestapelt, over het
geene sij ten wedersijde hadden te pretenderen, en dat doenmaels den verweerder voor te leveren ijserwerk, noch in
de handt quam 22 a 23 gulden, gelijck
men sigh dien aangaande refferreere
tot de edelicke verclaringe van twe
consonante getuijge, soo an en over
sijngeweest, sub N primo, concluderende
dienvolgens, onder reserve van den
[19v] twe en twintigh gulden onder
reseve tot een quade aanspraack en een
goeden tegenweer.
Dr S

dat den verweerder alhier abuselick
komt te poseren, dat dese
19 - 10 - presenteeren te ver......iven, niet

sien begrepen onder dat accoort.
Dr T
Dr S

Jan Gerris contra Evert Heimen
staat op huijden wachten en te waren
op het replicq will den verweerder al
op den 12 Julij desis jaars heefft gedient
van antwoort, off dat men anders
contendeert, tot een quade peijndinge
en een goede pantkeringe cum expensis.

Dr T

voor replicq
dat men het gehele dictaat van
antwoordt laat in sijn weerde en onweerde, dat in cas subject niet anders als alleenigh, off den verweerder
op den 28 Octobris 1705 niet en is geconmaseert, dat ten aansien van de affermative men sigh reserveert tot het
gerichts prothocol waar uijt het selve
nottoiria sal consteren, dat den verweerder niet en sall aantonen dat hij oijt
oijt de minste srijveringe veel
............ bij de naast volgende cessie
heefft gedaan, off eenige de minste
costen gepresenteert, daar hij egter niet kan woden gehoort
sonder refusie van die selve
dat den aanlegger uijt cracht van soodane contumatie, nader hande hebbende gepeijnt en den verweerder daar
tegens gedaan pantkeringe, volgens
lantrechte verplicht is betalinge te
doen offte te bewijsen, en voor tegenwoordigh geen andre poincten noch
positien te pas komen, noch hij bevoeght om nu wederom na verhoudinge contumatie sonder eenige
suijveringe off allegatie van nootsin
de saack ten principale in ..................
te brengen, dat men dien volgens
onder een pertinentie en irrelavantie
het gedaaghde dictaet na antwoort
mit den aankleven van dien sall persisteren, en nochmaels noch staan wachten en waren op betalinge, off bewijs
van dien, en bij foute van dien inher
reeren en persisteren bij dese sijden gefondeerde aanspraack.

[20]

[20v] D erffgenaemen Dijck contra Jan Gerris staan
Dr S op huijden te wachten en te waren

op het inbrengen van sijn qualificatie
offte bij gebreck van dien contendeert
tot een quade inleijdinge en een goede uijtleijdinge cum expensis.
......

DS

[21]

dS

[21v]
[22]

dat den inleijder eerst ende voor aff
versoeckt, dat de verweerd off uijtleijde
wederom in den Gerichte te leveren
sodane coop brieff van het questieuse lant als door den aanlegger voor
desen alhier in judicio is geexhibeert
en door willen doctor Meijes mit een
segul is gemandeert geworden, als
blijcken kan uijt den omslagh onder
sesselffs dode hant sub A en dar
sulx voorgegaan siende men aaneemt
vorder te procederen soo als bevonden
sal worden te gehooren.
Ex adverso
dat men sub N exhibeert de eijgenstandige bekentenis van den inleijder dat hij
op ordre van den heer richter uijt han
van den secretaris H Dijck secretaris
alle documenten, die onder hem
int Gericht berustende waren aangaande het proces van de twe mergen
lant, over de Eeckter beecke, in dispuijt tegens de uijtleijderen op den 3
April 1707 heefft na sigh getrocken
dat oock het document sub A niet
bewijst, dat de verweerderen eenige
coop brieff, den inleijder toegehorend
onder sigh sien hebbende, dat oock geen
specificatie maackt, tot wat voor
coop brieff het selve is gehorende.
dat het selve ommeslagh onder
Meijers pampieren gevonden siende
het veel presumtiver is, dat oock de
coop brieff onder sijne papieren als
de verweerder
dat men vorders inhereert het decreet van den 29 Meert 1707, daarbij
is verstaan, dat den aanlegger ten
naasten ten principale sal antwoorden bij peen van absoluijt versteck, daar
toe men het op het sterckste is contenderende.

[22v]
[23]
[23v]
[24]
[24v]
[25]

Op den 9 Augusti 1708
heefft den heer doctor Johan van Brienen den
beijden rechten doctor en
richter des ampts Oldebroeck publick gerichts
dagh gehouden, in het bijwesen van schepenen
Hendrick Jantsen, Beert
Jacobsen, Keijser Segertsen,
Jacob Hendricksen en
Hendrick Willemsen.

DS

Doctor Johan Schrassert in qualiteit
als volmachtiger van de hoogh
wel geboren Arnestina van Raetsvelt
douarere, boedelhoudersche en tuchtenaarse van de hoogh wel geboren Henrick
van Middachten, heer tot Schoonderbeeck,
en Avergoor, vrouw tot Schoonderbeeck
modo van desselffs eheman, en oock
van den hoogh wel geboren heer Henrick van
Middachten, heer tot Friesewijck en
Schoonderbeeck, spreeckt tusschen peijndonge en pantkeeringe, in er eenige
pantkeringe is geschiet aan de weduwe
van Gerrit Horst, om aan de bepeijnde
effecten te verhaelen en betalinge te
erlangen van hondert ses en seeventigh
caroli gulden elff stuijver en accht penningen
als bij wegens achterstedige verpondinge tot
de jare 1705, extrodinaris incluijs aan haar
hoogh wel geboren ten achteren is, alles ter
goeder reeckeninge, contendeert tot een
goede peijndonge cum expensis.

Doctor T
Ex adverso
word voorbehoudtd van alle beneficien
[25v] rechtens versoght, verificatie van de
gedaaghde aanspraack, en mede speciael
exhebitie van het boeck, off maancedule, uijt wiens hoofde desen achterstant wordt gepretendeert, het welck
voorgegaan siende, men als dan weder

sal vougen, soo als men oordelen sal
in desen te gehooren.
dS

Ex adverso
dat verweerdersche ingevolge de restant
cedul, van de erffgenamen van wijlen
den secretaris Berent Dijck, welcke den
ontfanck de verpondinge eenige jaaren
heefft geadministreert t sedert den
jare 1693 en een ½ extrordinaris 1699 schuldigh is eenen somma van 145 - 2 - 0
van extrordinaar 10 - 10 - 0 en van de
volgende jaaren tot 1705 incluis jaarlicks 27 - 17 - 0 en dat de opstuijvers van
de voorseiden jaaren, bedraegen 14 - 14- 8,
dat die schult bij pantverwerdersche
selffs int mindere aan de selve verscheijden posten heefft betaalt, dewelck
men haar naar aantooninge van
quitantien sal laeten valideren.
Dienende tegens de versoghte van het
boeck off maancedul:
dat verweerders soon verscheijden malen
is geweest
dat oock een specifice reeckeninge van
die gelibelleerde 145 - 2 - 0 onder sigh
heefft
En van de vordre posten heefft connen crijgen, off het boeck daar omtrent in sien, wanneer hij sulx hadde verlanght
dat men positeert als mede dat men
versoeckt copie van de acte van pantkeeringe.

[26]

Doctor Schrassert in qualiteit als (doorgehaald: volmachtiger) vooren spreeckt bij boodinge aan Jan Gerris, sulx om te hooren
verclaeren, dat den verweerder gehouden
is te doen behoorlicke reeckeninge en
reliqua van die welcke gevallen sien

over desis richter ampts ten tijde als bij
verweerder is geweest, bij het leeven
van de hoogh wel geboren heer richter
Henrick van Middachten, tot de tijdt van
de expiratie van die selve.
[26v]
[27]
[27v]
[28]
[28v]
[29]

Op den 3 septembris heefft den
hoogh wel geboren heer Alexander
van Dedem, righter des ampts
Oldebroeck alhier publicq
geright gehouden, neffens
sijn wel geboren schepenen Hendrick Jantsen, Jacob Hendricksen, Keijser Segertsen, Hendrick
Willemsen en Beert Jacobsen.

dS

versocht als dewijl dat se saack magh worden affgedaan om dat die aan commissarissen is geschoten tusschen de heer van
Middaghten, pant eijsscher ter eenre en
de weduwe van Horst pant verweerderse ter
andre sijde bijdecreet van de laast gehouden Gerighte, aan commissarisen gestelt.

dT

Ex adverso
kan men van dese sijde lijden, dat bij
desen edele Gerighte commissarissen bij vooren
voornoemde sal worden affgedaan.

dS

de tegenswoordige gildemeisteren vant
St. Lieve Vrouwen Gilde versoecken decisie van
haere saacke contra Jan Gerritsen.

[29v]
[30]
[30v]
[31]

Evert Diessemertsen meester metselaar en
burger der stadt Elburgh, spreeckt tusschen
besaat en onsaat aan Jacob Dircksen tot
Epe, om van den selven betalinge te
erlangen eerstelick wegens verschoten gelt
aan den ontfanger generael des quartiers
van Veluwen als burge voor den arrest
verweerder als pagter van het hoofftgelt

over Elburgh ter somma van 25 gulden
en dan nogh wegens verschenen huijshuur van drie achter een volgende
jaren des jaareichs ad 30 gulden, alles
ter goeder reeckeninge en bewijsselicke
betalinge affgetrocken,
concludeert tot een goet besaat cum
expensis.
Tot justificatie legt men over het
document sub A waar bij consteerende burghtoghte des arrestants.
als mede de quitantie van Jan
Umbgroege in absentie van den heer
ontfanger delen sub B.
en dan nogh de origenele huir cedule
sub C.
dT

Voor antwoort onder protest nae
reghten dat den arrestant noitoir
is uijtheems, dat hij over sulx bij het
gedane arrest ingevolge lantregt hadde
moeten stellen genoeghsame burgen
en sulx niet gedaan hebbende hem
bij gevolge obsteert de exceptie van
informaliteit.
dat men tot admissie van die selve
contendeert, en vervolghlick, tot cost en
schadelose absolutie van dese informele
instantie.
dat desen onvermindert ten opsighte
van den eersten eijsch sal dienen
dat den aanlegger en verweerder dese
pagt van het hooftgelt van de stadt
Elburgh over den jaere 1686 te saemen
[31v] hebben gehadt, en den eenen trecker
en den andren burge is geworden,
dat den verweerder volgens de voergeleghte memorie sub A de meeste
pagtpenningen hebben voldaan, en
den aanlegger daar van betaalt
dese pretense 25 gulden,
sulx dat den aanlegger in plaats
van te kunnen eijsschen een ...erckelijcks aan den verweerder soude moeten
uijtkeren.
dat hier over niet finalick kan worden gedecideert voor en al eer als mpartienpunten over weder sijds uijtgave
en ontfanck hebben geliquideert, maar
doet men aan dese presenteert,
dat nopende den eijsch tusschen partien geen questie en is,

dogh dat daar op ingevolge de conclusie den arrestant aan den verweerder
moet worden gevalideert, het geene
hij op de huijshuur telckens heefft gelevert en betaalt
nu neffens gaande reeckeninge en quitantie die men presenteert mit ede
te stercken
dat an die drie jaren immers en in
alle gevalle niet meer soude resteren
als circum circa 5 gulden
die men bij desen presenteert
concluderende mit sodane presentatie
soo ten opsighte van de eerste als
twede poinct te mogen volstaan, en
dat hij dien volgens een goet ontsaat
en een graat ontsaat heefft gedaan
cum expensis.
DS

[32]

DT

Antwoort exceptioneel
dat den arrestant van den arrest verweerder noijt om enige cautsie is aangesproocken, en vervolglick niet kan
worden geseit in gebreecken te sien
will het lantregt van Veluwen herstelen van cautie ten regarde
van den arrestant niet vereijscht als
de essentia arresti concludeert tot
rejectie.
rep exeptioneel
seght dat den gearresteerde wanneer
als hij uijt het arrest gaat geen quaat
en doet, sonder het selve verburgt te hebben.

[32v]
[33]

Op den 1710 heefft den
hoogh wel geboren heer
A. van Dedem, Rigter
deses ampts, neffens
sijn wel geboren schepenen
alhier publicq gerigt
gehouden.

DT

Jan Gerritsen als gewesene dijckschriever
spreeckt tussen besaat en ontsaat
aan Morre Augustijns, teijn eijnde
om van den selven voldoeninge van
van vier gulden 10 stuijvers procederende van
gedane bestedinge dat den verweerder
in den jare 1698 quaat is geschouwt

mits faerders den weerpenningen ingelijcks
vier gulden en 10 stuijvers bedraegende als
mede uijt den selven hove, wegens den
jare 1699, 1700, 1702 en 1703 te saemen maackende vijff en veertigh
bewijsselijcke betaelinge affgetrocken,
contendeert tot een goet besaat cum
expensis.
DT

Tot justificatie dat men bij desen veerdig is, te exhiberen de originele breu....
Cedul waar toe men sig is referende

Doctor S
Ex adverso
voor antwoort, edogh onder expres potext van desen sig niet verder in te
laeten als een verweerder partie, nae
regten is gehouden,
dat volgens den acte van besaat qua
relatie, den arrest verweerder van
[33v] den arrestant is gearresteert geworden
om te (doorgehaald: hebb) doen voldoeninge van
eenige kwaede schouwen.
t sonder dat daar bij geexprimeert
de quantiteijt der pretense keuren nogte van wat lant off die selve sien
verschult geworden
nogte oock de jaeren waer in dieselve sien vervallen
dat het nae regten is bekent, dat
soo een acte van arrest, is sig moet
vervallen, den quantiteijt, qualiteijt
der schult vorderinge en den tijt
wanneer de selve soude sein vervallen
dat sulx alhier niet geschiet siende
den arrestant moet opsteren de
exceptio .................. innesti, et
nimis generalis
libelli.
Tot welckers admissie men ante omnia is contenderende
dien onvermindert,
dat den arrestant niet is bevougt
al bij de aanspraecke sijnen eijsch ende
conclusie te amplieren en ze te altereren
uijt welcken hoofde opsterende
de exceptio variate libelli
daar men in omnem inventui
al mede concludeert

[34]

dat oock onder reserve van die geproponeerde exceptien en met expres protext, van daar an niet
aff te wijcken, den arrestant ten principalen ingelijcks is ongefundeert.
Alsoo hij niet sal kunnen aantonen
dat den arrest verweerder oijt enig
lant heeft int gebruijck gehadt,
daar van dese prætense keuren
souden sien verschult
dat vervolglick den arrestant, soo
hij vermeinte enige actie te hebben
uijt hoofde voorschreven moet soecken
die gene, die het lant doen ter
tijt heefft in het gebruijck gehadt off in eijgendomb beseten.
So dat den arrestant opsteert de exceptio tibi alversus me non competit actio et co modo quo
agis, male agis quia agis contra
me
Gelijck oock den arrestant den gearresteerde , noijt over dese opgeraapte
actie minnelick offte gevogtelijck in
den tijt van soo veel jaeren heeft
aangesproocken.
Weshalven men omni meliori modo
concludeere, dat in allen vallen, en bij
onvermoedelicke rejectie, daar voor
geallegeerde wel gefundeerde exceptien
sal worden verclaart in sijnen eijsch
en conclusie, immers in vougen
hij die selve tegens desen verweerder
heefft ondernomen niet te sien
ontfanckelijck, en also gedaan te
hebben een kwaat besaat, en daer
tegens van den arrest verweerder
een goet ontsaat cum expensis.

[34v] Jan Gerritsen spreeckt tussen besaat
en ontsaat aan Gerrit Lubbers, dijcksbode van het Winter werck van
Oosterwolde, om te hebben de vergoedinge van de costen wegens een
executie van arrestants beesten
in augusto laast leden onder..............
waar van de gearresteerde de wete
op een informele wijse aan den
arrestant een opgeseten van het

Oldebroeck siende, sonder kennis van
den heer offecier deses ampts, had gedaen
waar van welcke executa de gearresteerde nader
hant heefft gerenuntieert. (doorgehaald: contendeert) in presentie van Aart Dijck
en N. Deckere, contendeert ingevolge
van de acte, tot een goet besaat,
en een quaat onsaat.
Tot justificatie dat dese saack genoegsaam is in contesso, en den
verweerder niet en sal kunnen
ontkennen, off hij hebbe aan
den aanlegger eijgener authoriteijt
de wete van executie aan den
arrestant gedaan, t welck hem
egter niet vrij en stont en daar
om oock gehouden is tot vergoedinge van de costen en schaede, soo den
arrestant bij sodane informele
executie heefft geleden en bij declaratie sal weten te vervullen, derhalven persisteren.
DS

[35]

Ex adverso
onder reserve van alle beneficien
regtens, soo in except..... als ten
principalen, den verweerder competerende, en wel in specie, naar
voorgaande protestatie voer
de violentie, door den arrestant
door sijn arrest en injurense
prætentie aan den verweerder
ten tijde vant arrest gepleegt
omme sijne actie daar over sub
loco et tempore te institueren
nae behoiren.
Dat den arrest verweerder de
poincten van den arrestant bij
sijn acte van arrest ter neder
gestelt, en al nu ter aanspraacke
gerepeteert, t sampt en een
uder een van die selve int bij
sonder wel expresse negeert, contenderende over sulx al nog tot
verificatie en justificatie van
dien, tot rejectie van des aanleggers eijsch en conclusie, uijt hooffde van dat nulle arrest genomen
cum expensis.

DS

Doctor Johan van Brienen reserveert
al nog sijn actie sijn wel edele als gewesen verwalter rigter deses ampts
competerende tegens, de breuckhafftigen wegens het verswijgen van de
colloterale succesie bij de vorige
Gerigten genomineert, om die redenen
daar vermelt.

[35v] Roeloff Pietertsen spreekt bij bodinD S ge aan Jan en Gerrit Horst ter
oirsaack sij haar onderstaan
hebben den aanlegger int
huijs van Helmig Hendricksen (doorgehaald: op het) int Oldebroeck omtrent
veertien daegen voor Carsmis
des jaars 1768.
Eerstelijck met alle spotternijen
te bejegenen en te stoten voorts
den aanlegger onder den voet
te smijtten deerlick te slaan en
met voeten op het lijff te treden en sodanigh te mishandelen, dat soo hij niet onset waere
geworden, perijckel soude gelopen
hebben om van t leven gebragte sijn door welck mishandelen
den aanlegger sodanig is verwont
en blont en blaeuw is getreden is
geweest dat hij heefft te huijs konnen komen en voorts bij een
chirurgijn heeft laeten cureren,
die ses weecken daar aan en over
gemeestert heefft, voor alle het
welcke voorschreven is, en voor pijn en
smert en meesterloon en versuijm
den aanlegger ter schade reeckent
hondert rijxdaelders, tot erkentenis
van desen edele Gerigte. Concludeert
tot een goede aanspraack cum expensis.
dS

[36]

DT

tot instificatie exhibeert den aanlegger twe beedigde contschappen sub
A.
En dan als noch mede te sijn een
reeckeninge van den chirurgijn
sub B persisteert.
Ex adverso
word voor aff sonder sig eenigsints
in exceptives off ten principalen

inte laeten geeijst caut..... pro litum expensis
en met geen ander regt te
spreecken, t welck gepresteert
siende neemt den verweerder
aan nae voorgaande communicatie van de overgeleghte documenten (doorgehaald: aan) ten naasten
te sullen diene van antwoort.
DS

Ex adverso
(doorgehaald: tot mijn) tot voldoeninge van
een eijsch van cautie aan desen
edele Gerigte over geefft een hantschifft, waar bij den heer Benjamijn Potgieter sijne goederen
in desen Rigterampte gelegen
voor de costen deses procedure
verbint.
dat men nopende den tweden
eijsch, off schoon men daar toe
nae regten niet verpligt en
waar uijt hooffde van de goede
justitie dewelck men van dese
vuurschaere is verwagtende, presenteert te stellen juratoire
cautie de non conveniendo
alibi
dat men vervolgens contendeert
dat de verweerderen sittende desen
gerigte ten principalen sal hebben
te procederen bij pæne van contumatio.

DT

Segt dat hij het hantschrift vanden
heer B. Potgieter aanneemt
[36v] Roeloff Pietertsen heeft bij hatastigen aan den heer rigter
belooft nergens de saack tusschen
hem en Horsten te ervolgen
even als voor desen edele Gerigte.
[37]
[37v]
[38]
[38v]
[39]

Op den 18 Octobris
1712 soo heeft den
hoog wel geboren en
gestrengen heer neffens sijn wel geboren
schepenen alhier pu-

blijck Gerigt gehouden.
DS

Den heer Rigter desis ampts
nomine officij spreeckt breuckhaftigh aan Jan Cloeck en Gerrit
Gerrits, waer voor borge geworden Jacob Jantsen, ter oirsaeck
sij in het begin desis lopende
jaars, mit messen gevogten
en malkanderen deerlick gewont
hebben, waer over sij over verbeurt hebben vier heren ponden.
Ex adverso. wordt gerefereert tot den principale saacke.

[39v] Idem dominus spreeckt aan Claes Reijerts en Helmigh Franckse ter
oirsaack sij op den 21 Septembris 1712
gevogten en malkanderen geslaegen hebben, waer over ijder
verbreuckt heeft twee heeren ponden
Dogh vermits Helmigh Francksen
niet was geciteert soo werdt
dese saacke in staet gehouden
tot den naesten.
[40]

Dr S

Doctor Johan Schrassert, in
qualiteit als volmagtiger van
den hoog wel geboren heer Gerhard van
Zuijlen van Nijvelt oversten
luijtenant deser lande, exhibeert een
request met des selffs margina
poinctement van desen edelen Gerigte
in dato den 29 Meij 1712 neffens het
relaes van de insinuatie in dato
den 30 dito 1712 waer bijStoffel
Warners Smit qualitate qua werd gelast
de stucken bij dat request vermelt binnen den tijt van een
maant nae de insinuatie
desis, in handen van den secretaris
Dijck over te leveren, bij pæne dat
bij naelatigheijt van dien, in
contumaciam worden regt gedaan.
dat alnogh door den geriquireerde
aan dat appoinctement (doorgehaald: in con-)
niet is gepareert.
Weshalven den comperant versaeckt

dadt volgens dat oppoinctement op
de menutie der aanspraacke die men
mits desen over geefft mag worden
regt gedaan.
[40v] Jan Hendricksen Cloecke spreeckt
D S tusschen besaeth en ontsaet
aan Gerrit Gerris,
om uijt de besette effecten te
hebben hondert en thien gulden
ter oirsaeck den arrest verweerder
kort voor winter 1711 ten huijse
van Hendrick Willems in den Posthoorn, door den beek seer deerlick
gesneden heeft, judicio modiramine salvo.
Contendeert tot een goet arrest
en een quaet ontsaet cum
expensis.
En in cas van breuecke, conttendeert den arrestant voor sig tot
absolutie en dat den arrest
verweerder in de dubbelde boete
mag worden gecondemneert.
Dr S tot justificatie exhibeert men
den contschappen van twee
onpartidige personen, die bij
de questieuse voorval sien
geweest.
dat daer bij sonne klaer blijckt
dat arrest verweerder tegens
den arrestant woorden gemaackt
en mes getrocken, en den
selven door het aangesigt
deerlick gesneden heeft.
dat verweerder het voorschreven
factum oock selff judicialite
heeft bekent voor den lantgerigte tot Doornspijck daer hij
dese saecke tegens partij heeft
behandelt. pers
[41]

dat desen aanlegger en arrestant
notoirie woont onder het
Scholtampt van Doornspijck
en hier in desen Rigterampt
niet geerfft off gegoedet is,
dien volgens nae de letter lantregten .......... 10 art. 12, alhier hadde
moeten borge stellen, opsteert dieshalven de exceptio informalitatis
et in specie non præst...... causionis

tot admissie van die selve
t sampt en een ijder in het
bijsonder, word gecontendeert.
Dies onvermindert insonder
daer van in het minste off
geringste daer aff te wijcken, is
desen verweerder (doorgehaald: hier dese verweerder met een) tegens reden
met een vexatoire procedure
besprongen.
gemerckt uijt geene van die
geinduseerde contschappen
de regten genoeg word bewesen
dat verweerder den aanlegger
soude gesneden off gequets
hebben.
blijckende wel, dat in dat droncken
geseltschap eenige woorden sien geresen dog niet van dit gevegt
als tegens sub N A blijckt.
Dat tot Doornspijck de saecke
partie tegens partie bepleijt is in
soo verre als er eenige woorden
en vuijst slaegen voorgevallen
sien die affgedroncken sien, (doorgehaald: Persisteert) concludeert tot een
quaet besaeth, en een goet ontsaet
[41v] immers in vougen en bij
gebreck van bewijs
in cas van breucke neemt
een contrarie bewijsen
[42]
DS

Evert Diecemersen spreeckt
tusschen pendinge en pantkeringe de erffgenamen van Beert
Jantsen den jonge, om het alinge te hebben van 64 gulden
wegens verdiende arbeijts loon volgens
obligatie justificatie en een quade pantkeringe

DS

dat men sigh refereert tot
de acte van peijndinge in judicoo berustende, als oock geexhibeert de originele handtschrift door de overledene geteijckent
Ex adverso D p
dat men eerst versoeckt bij
provisie copie een acte van peindinge eijst causie litis expensis bij
foute van dien concludeert tot

vellenschap
Dp

doorgehaald: Dirck Gerris mulder cum suis
ergggen. van Beert Jantsen den
jonge, spreeckt bij bodinge aan Berent Hendricks)

Dr p

Dirck Gerris mulder voor hem
selffs en als momber voor de onmundige kinderen van Jan Jacobsen
verweckt bij Geertjen Gerris, neffens
Jan Hendricksen als momber van
de onmundige kinderen van Hendrick
Jantsen.
Item Jan Hendriksen soon van
Hendrick Jantsen, Hendrickjen Gerris
weduwe van Claes Hendricksen smit
[42v] Hendrick Goossentsen gepeijnt siende
van Jan Vos staat in terminio te
wagten en te waeren op des panteijssers
aanspraecke contenderende bij geen comparitie tot acte van comparuit en
uijt hooffde van dien, tot cost
en schadelose van dese instantie.
[43]

Doctor Johan Schrassert spreeckt
bij bodinge aan Gerrit Jantsen nomine
uxoris Grietjen Reijers, om betaelinge
te hebben van 26 - 10 - ter goeder
reeckeninge procederende wegens manefectuiren op den 27 Novembris 169.. gelevert contendeert tot een goede aanspraeck omni meliori modo cum expensis.
Tot justificatie exhibeert een autentux extract uijt het reeckenboeck
cab zalliger doctor Brandenburgh
sub No 1
als mede een document sub No 23
waer bij blijkt dat door de successeuren
van doctor Brandenburgh, desselffs
boedel is gerepudieert, aan den
aanlegger gecedeert, en van de selve
verburgt is.

Dr p

Ex adverso. word geeijst caute pro lition expensis en
bij onstentenis word geconcludeert tot versteck.

DS

Ex adverso
dat den voorseide volmagtiger

sijn persoon en goederen begeert
te verb....den tot voldoening
van die gepetioneerde causie (doorgehaald: en haar
contract)
Dp

Antwoort onder protest
behalven dat uijt de overgelegte extracten (doorgehaald: sub B .....) sub No 2 en 3
met het minste regt can worden
gederiveert tot het schult boeck van
Gerrit Brandenburgh, soo is oock
die uijt de l...tten gesogte schartebelle, geen sins genoegen tot bewijs van haar schult, die verweerder
[43v] soo wel als sijn vrouw ter
goeder trouw ontkent, concludeert tot een quade aanspraecke en
een goeden tegenweer cum expensis.
[44]
d. s.

de vrouw Mariane van Boecop
douariere van Keppel geadsisteert
en in qualiteit als aput acta contra
de heer Henrick Arent van Boecop
dat men exhibeert de acte van
arrest in plaets van aenspraeck
concludeert omni meliori modo tot
een goet besaet ende een kwaede
omtsaet. Cum expensis.
(doorgehaald: nae gedaene aanwijssinge)

dr. p. salvis quibis cuncque word versogt
bewijs en verificatie
dr. s.

tot justificatie exhibeert de volmacht
sub A extract uijt de maen cedulle
sub B de specificatie van reeckeninge sub C de resolutie van het
quartier sub D

d. p

Ex adverso. dat men versoeck dat dese
saecke om redenen mag uijt gestelt worden ten naesten.

d s.

segt affdoeninge te hebben ingevolge lant gerigte.

[44v] Gerrit Willems sp tegens Hend p. drick Jantsen dat men exhibeert
de origenele ate van arrest en
ingevolge van die selve concludeert tot een goede aanspraacke en
een quade tegenweer, en in cas

van breucke voor hem tot absolutie dat verweerder in de dubbelde boete mag worden gecondemneert.
d. S.

eijst bewijs en in cas van
breucke neemt contra conclusie
versoeckende mede nae gedaene
justificatie visie van dien
en uijtstel ten naesten Gerigte

d. p.

tot afflandinge van dat .................
tiele versoeck.

[45]
[45v] Op den 9 Octobris 1716 heeft
den hoogh wel geboren en
gestrenge heer Alexander
van Dedem rigter desis
ampts neffens hoogh wel
geboren schepenen alhier
publijck Gerigt gehouden.
D. S. Den hoog wel geboren heer rigter desis ampts ..........
Nomine officij, spreeckt breuckhaftigh
aan Andries Stoffels smit en Hendrick
Hendricksen timmerman, ijder voor twee
heeren ponden, ter oirsaecke sij voor
Jan Snelopers huijs mit messen pistolen gevogten hebben op den 10 Meij
1716.
Andries Stoffels smit segt dat mede
beklaegde te sijn aenhever van het
gevegt; contendeert dien volgens voor
sig tot absolutie, en dat de mede
beklaegde in de dubbelde boete mag
worden gecondemneert.
[46]

De selve heer spreeckt breuckhaftig
aan (doorgehaald: Beert Evers) Berent Beerents en
soob van Hendrick Aerts Cloeck, ijder
voor twee heeren ponden, ter oirsaeck sij ten huijse van Willem
Smit des maendags nae broecker
kermis 1716 mit messen gevochten
hebben.
Dr. Putman
dat men uijt de naem van Berent
Berents segt dat Hendrick Hendricks

kloeck is geweest autheur van het
gevegt, concludeert voor hem absolutie
en dat de mede beklaegde in de dubbelde
boete mag worden gecondemneert.
[46v] Jan Gerris hebbende bij desen
edelen Gerigte geoptineert triumfant sententie tegens Morre
Augustijns cum expensis, en van
de costen geen betaelinge niet
tegenstaende Gerigte summatie
aan de burge Gerrit Horst konnend
erlangen, exhibeert specificatie
mit versoeck van taxatie nae
in gekomen dimunitie off bij
onstentenis van de selve regt
op de minuite
[47] Hendrick Jantsen verweerder contra
D. S. Gerrit (doorgehaald: Hermen) Willems aanlegger
staet tegens woordigh te
wagten en te waeren op de
decrete visie van aanlegginge, om
in termino te kunnen antwoorden
off dat andersints den verweerder
van het gedaene arrest en vervolgh van dien cost en schaedeloos
sal werden geabsolveert.
D. p.

versoeckt dat de saecke mag in staet
blijven tot den naesten.

[47v] Gerrit Egbers spreeckt tussen
besaet en ontsaet aen, den hoog
wel geboren heer Gerrit Witte om
voegen de æstimatie van onpartidige te hebben een somma van
65 Caroli gulden, wegens sodanig gonst
als hij aanlegger nog hadde in
drie mud sant op het eeck gelegen
soo den heer verweerder aan Jacob
Jansen weder verpagtet, en
alsoo hem aanlegger daer van
versteecken heeft, concludeert
tot een goet besaet, en een
kwaet ontsaet cum expensis.
Dr. S. versoeckt in naeme van den heere
verweerder aanlegger tegens impoten siende justificatie van
het gedaene arrest, en als dan
copie en termijn ten naesten.

Dr. p. de partien sien daer in over gekomen dat de saeck sal in staet blieven
tot den naest gerigtsdagh.
[48] Hendrick Jans Vinck spreeckt bij bodinge
aan Aertjen Aelbers Crinius weduwe en
boedelhouderse van Lambert Jans, om
te hooren verklaeren dat sij gehouden
is, de halffscheijt van soodaenig
twee perselen bomen, als van haar
en Gerrit Egbers als mede participanten
in de gekoffte bomen van de heer
Henrick Wolffsen getrocken en niet
betaelt zijn, en dewelck aanlegger
heeft moeten etaelen, concludeert
ingevolge de acte tot een goede aanspraacke en een kwaede tegenweer.
D p. Jusificatie dat Lambert Jantsen
Gerrit Egbers, Wijgman Hendricksen
en den aanlegger (doorgehaald: den aanleggr) in
het jaer van 1710, dese bomen hebben
gekofft, en oock onder haer vieren
hebben gedeilt, dat wijlen verweerders
man bij dese coop wel niet present
geweest is, dog daer toe aan de
mede participanten last gegeven en
daer in gewilligt consteert sub
A blijckende sub B, C, dat verweerse
man sijn parceel off een ¼ part
oock heeft genoten en laeten bearbeiden, dat wijlen Lambert Jans, dit
oock noit gecontesteert, maer te betaelen aangenomen heeft. Soo
als den aanlegger tot God almagtigh mit ede wil verclaeren, dat dese
verweerse eerst nae dode van de man
tegens beters weten, nu weijgert te
betaelen, en also aan aanlegger dese
schaede toe te vougen, gelijck naeder
consteert sub D contendeert tot
een goede aanspraacke en een quade tegenweer
Dr. S. dat den overleden Lambert Jans mit
den aanlegger noijt over die gelibelleerde
coop maegschapie heeft ingegaen, maer
wel nae dato van de coop van (doorgehaald: Gerrit)
Gerrit Egberts brouwer eenige boomen
overgenomen ontfangen heeft, het
welck niet raackt, en concludeert
tot een kwaede aanspraacke cum
expensis.
[48v] dat men tegen de bewijsdommen
bij justicatie niet heeft gesegt

en derhalven voor legael heeft
aangenomen.

Uijt de naam van beklaegde Gerrit Hendricksen word gesegt dat Aert
Francksen is geweest autheur pugni
[49]

Op den 22 Novembris 1718
heeft den hoogh wel geboren
en gestrenge heer Alexander van Dedem rigter van Oldbroeck, neffens
zijn hoogh wel geboren
schepen Keijser Segertsen,
Jacob Hendricksen, Helmig
Aertsen, Jan Beertsen en
Berent Beertsen.

Dr. S. De heer rigter nomini offici spreeckt breuckhaftig aen Claes Reijers, ter oirsaeck hij
den 7 Juli 1717 mit het roer heeft lopen
schieten, omtrent de coije van Wittenstien
siende in de besloten tijt, waer over
vervolgens placcaet van de jagt verbreuckt heeft 10 goudgulden contendeert
tot een goede aanspraacke.
In margine: de beklaegde negat en versoeckt daer van bewijs;
(doorgehaald: de mede beklaegde neemt)
Idem dominus contra eunden ter oirsaecke op dato als boven bij de koije van
Wittensteijn eenige koijlaenden kuickens
doot geschoten off geslaegen heeft contendeert tot een boete van thien
heren ponden
de selve aangeeijst nae gedaene aaneijssinge
In margine: de beclaegde versoeckt oock bewijs
Idem dominus spreeckt breuckagtig
aan Gerrit Hendricks knegt van
Gerrit Horst, en Jacob Jantsen ter oirsaecke sij in het huijs van Henrick Jacobsen in het dorp in jaer 1717 met vuijsten geslagen hebben, contendeert tot
een boete van een herenpont.
aangeijst
Idem dominus spreeckt breuckagtig
aan Aert de soon van Fanck
Goossens, en Gerrit Nagelhout
omdat op Broecker Kermis 1718 voor

Jan Snelopers huijs malkanderen met
stocken geslaegen hebben, en daerom
ijder verbeurt twee heren ponden
[49v] Den selffden heer spreeckt aan
Rijck Evertsen en Beert Cornelissen
ter oirsaeck zij den 9den Novembris 1718
in den Eeckelboom malkanderen mit
meshaecken geslaegen en messen getrocken hebben, daer aen verbuert ijder
twe heren ponden
Rijck Evertsen segt den mede beklaegde te zijn autheur van het geveght.
Contendeert, dat hij van de breuck
geabsolveert, ende mede beklaegde in
de dubbelde boete verclaert mag worden.
Dr. p. Ex adverso word contrarie conclusso
genomen
Dr. S. Heijmen Gerris cum suis als bij acte
van bodinge contra de erffgenaemen
van Lutgertjen Jans, mede in actis
vermelt, om te horen verclaeren
dat verweerderen in qualiteit als
voren geholden sijn aan de aanleggeren
nae voorgaende specefike inventaris
soo veel doenlick te extraderen en
en over te geven, alle sodaene goederen
als voornoemde Lutgertjen Jans van haer
kint Gerrit Dircks, t sedert desselffs
doodt onder haer gehadt heeft, met
de vragten en renten t sedert
de doodt van het kint vervallen,
contenderende omni meliori modo tot
een goede aanspraeck cum expensis.
Dr. S tot justificatie dat bij het ingaan
van het huwelick tusschen Dirck
Gerris en Luttgertjen Jans sien opgerigt
formele huwelick voorwaerden en
daer bij in omnim inventum bedongen
retoir van goederen aan weder sijden
daer die selve waeren heen gekomen.
Dat uijt cragt van dat bedingh na
dode van Gerrit Dircksen uijt het
sub A voornoemde huwelick geprokereert de
goederen van s vaeders zijde aangekomen
[50] sien vervallen op dese aanleggeren
als des overledens naeste vrienden

van vaeders zijde die oock de erffenis behoorlick hebben verburgt als
sub B en bevolgens bevougt tot
desen eijsch.
D. L. Antwoort onder protest dat aanleggeren
geensints hebben nog kunnen bewijsen het fundament van haere
intentie, dat namentlick bij huwelijcks voorwaerde sub A in het voorgemelte geval retoir van goederen
soude bedongen zijn, dat het contrarie uijt lectuire der gehele huwelick voorwaerde sub N.1. consteren sal, en dat derhalven de
successie deser erffenis nae lantregt
cap. 31 art. 2 op de moeder als de
naeste ab intestato van haeren
soon Gerrit Dircks vervallen zij, gelijck die selve die erffenis sonder
eenige bespieringe dese onbesonnen
aanleggeren wel 18 a 19 jaeren beseten, en tot haer doodt toe genoten heeft, dat de verburginge
van het erffhuijs dese reuckelose
eijsch geensints kan legitimeren
concludeert tot een kwaede aanspraecke
immers bij gebreuk van bewijs.
Dr. S. Willem Evertsen en Jacob Aeltsen
voor haer selven en Jacob Aeltsen
als momber van het onmundige
dogtertjen van Gerrit Aelts, spreecken
bij bodinge aan Jan Gerris op de
Cuime Dries Hendricksen en Beert
Hendricksen, om te horen verclaeren
dat sijnnnte saemen off ijder pro quota
gehouden zijn van haere hoffstede
van Jan Eijmbers heen gekomen, aen
de aanleggeren te betaelen. jaerlicks
een ½ mud saat het welck haer
voorsaet Jan Eijmbers voor het gebruijck van een uijtwegh over aan- leggeren lant tot den jaere 1716 betaelt heeft.
[50v] Contendeert tot een goede aanspraecke cum expensis.
Dr. S. tot justificatie, dat dese aanleggeren
van haer vaeder hebben aengeeisst
een stuck lants, gelegen voor de
hoffstede van de verweerderen.
dat der aanleggeren vaeder, aan sijn
swaeger Jan Eijmbers gemacks halve

heeft geaccordeert, dat der veerweerderen hoffstede soude uijtwegen
over het lant van dese aanlegger
op dese expresse conditie, dat de
hoffstede van verweerderen offte
Jan Eijmbertsen als possessen daer
voor jaerlicks, aan de aanleggeren
vaeder souden betaelen een mudde
saet halff rog en halff boeckweijt,
welke uijtganck Jan Eijmberts oock
tot sijnen doodt toe, en tot 1715
incluijs heeft betaelt, als waer welcke
betaelinge van den voorschreven uijtganck
naementlick van een ½ mud rogge
uijt Jan Eijmbers hoffstede en ½ mud
boeckweijt uijt Beert Hendricks hofstede, de verweerderen als nu verweijgeren te betaelen ende sig tegens
wil en danck der aanleggeren van
dien uijtwegh geweltdadigh bedienen
als sub B.
dat in regten kenlick is, dat alle active en passive acten van een overledene overgaen op zijn erffgenaemen
en bij gevolge dese verweerderen
geholden sijn te præsteren factum
de puncti.
[51] Heimen Gerris spreeckt tusschen besaat
Dr. S. en ontsaat aan Joochem Jantsen
en Willem Jantsen, en Berent Jantsen
nomine uxoris Aertjen Jans, erffgenaemen
van Jan Jooghsen cuijper, om van
die selve ijder pro quota hæreditaria
te hebben betaelinge van hondert
en ses en vijfftigh gulden veerthien
stuijvers agt penningen aan hem arrestant
als gewesen momber volgens slot
van reeckeninge voor den Gerigte
van Camperveen geholden verschult, dog alles ter goeder reeckeninge mit bedingh van coster.
Dese zijn aangeeijst en niet gecompareert

D. p.

[51v]

Gerrit Hendricksen heeft breuckhaftig
aangesproock
(doorgehaald: Gerrit Hendricksen ter oorsaack dat
hij mit)

[52]

Op den 6 Octobris 1719 heeft
den hoogh wel geboren en gestrenge
heer Alexander van Dedem
neffens zijn hoogh wel geboren
schepenen Keijser Zegertsen,
Jacob Hendricksen, Helmigh
Aertsen, Jan Beertsen en
Berent Beertsen alhier publijcx
Gerigte gehouden.

D. S. Den heer rigter nomine officij spreeckt breuckhaftig aen Jan Driessen en Jan Lambers, ijder
voor een boete van vier heren ponden ter
oirsaeck zij op den 19 april 1791 aen het
huijs van Magtelt Arieaens malkanderen
met (doorgehaald: messen) een tange geslaegen en gebloetwondt hebben
aangeeijst
Dr. S Jan Lambers seijt, dat de mede beklaegde
is geweest outor victie et pugne, contenderende dienvolgens voor sig tot absolutie en
dat de mede beklaegde, in de dubbelde boete
mag worden gecondemneert.
[52v] Idem dominus, spreeckt breuckhaftigh
aan Aert Gerris knegt van Hendrick
Geurts, en Jurrien Knegt van Peter
Wijggers, ijder voor een boete van
vier heren ponden, omdat op pinxtermaendagh komende uijt de Posthoorn
mit messen gevogten en malkanderen
bebloijtwondt hebben,
[53]
Ds

Gerrit Horst spreeckt bij peindingh
aan Aert Dijck als gewesendijckschriever
om aen de bepeijnde gerede goederen
te erhaelen eerstelick een somma
van negenthien gulden negen stuijvers per
rest van verteringe van schouwe over
het jare 1710, 1711 en 1712 en dan nog
van 61 - 2 wegens verteringe der schouwe
over 1713 alsmede verteringe der schouwe
over 1714. Item van 47 - 4 - wegens
den 1715, dan nog om betaelinge te
hebben van f. 14 - : - : procederende wegens twee ton dick en een ton half bier
anno 1716 gelevert, alles ter goeder reeckeninge cum expensis.

Ds

tot justificatie. exhibeert

Dp

versoeckt (doorgehaald: nae ale benes) bewijs onder
voorbehout van alle exceptien en
benificien regtens.

[53v]
[54]

Gerrit Horst spreeckt bij besaath
aan Morre Augustijns, om te hebben
restetutie van 70 - 0 - 0 cum interesse
1
sedert den 20 augusti 1711 procederende
wegens betaelinge door aanlegger als
borge voor den verweerder aan Jan
Gerris gedaen, cum expensis.

D. P. versoeckt bewijs.
D. S. tot justificatie dat den arrest verweerder anno 1711, ter instantie
van Jan Gerris is gearresteert binnen
desen Rigterampte, ende tot borge
heeft gestelt den arrestant relatie van de acte van burgtogt onder
den eer Rigter berustende.
Dat den arrest verweerder bij sententie desis gerigts, is gecondemneert in
70 gulden als sub A.
Dat arrestant nae vorige summatie als
sub B die 70 gulden heeft voldaen
als sub D.
En ten opsigt des rente, dat den
arrestant ex necessitatie van zijn borgtogt hebbende betaelt voor het
missen van zijn gelt rente toekomt,
op dat zijn goet doen hem niet
schadelick zij.
Dat men bij dese geen cautie pro judica
toeijst, om ddat men den schepen
Keijser houdt voor borge teer oorzaecke
hij den gearresteerde, sonder borgstelling
uijt den arreste heeft laeten gaen
als blijckt onder de acte van arrest
conform het lantrecht van Veluwe cap. 10
art. 4.
D.P.

Antwoort onder protest
dat dit is een opgeraapte actie als
siende dese sententie lange verjaert
[54v] het product sub B doet niet ter
saeckke, dat sub C is inpertinent
dat Jan Gerris dese saack heeft laeten verlopen mit Gerrit Horst dit
werckjen aengesponnen heeft en dat

die soude ageren even off hij dese sententie voldaen hadt.
Dat hier tegens de verclaeringe van
Gerrit Horst alhier niet te pas komt
de rente is heel reuckkeloos in de
aanspraeck ingeset, en bij de acte
van arrest eens gevordert, concludeert tot een quaede aenspraecke immers
bij gebreck van bewijs.
[55]

Coenraet Gerris spreeckt bij bodinge
aen Eijbbert de raedemaecker nomine
uxoris Hendrickjen Willems, voormaels
weduwe van Goossen Hendricksen om betaelinge te hebben van 57 - 15 - salvo cal.....
lo, procederende van een pagt van
18 gresen, in het kercken rije van de
kerck van Oosterwolde, over de jaeren
1710, 1711, 1712, en 1713 die verweerders vrouwen
zalliger van de aenlegger heeft
overgenomen.

D. l.

nae gedaene aan eijsschinge bij ..................
geen comparie en sittende Gerigte
word gecontendeert tot vellenschap

[55v]
[56] Jan Gerris spreeckt tusschen peindinDr. S. ge en pantkeringe aen de heer
Henrick Wolffsen borgemeester der stadt
Elburgh, om aen de bepeijnde effecten
te verhaelen volgende heren penningen
soo aenlegger als pagter van Aert
Hendricksen moste hebben.
Als wegens de vijff spetien vervallen
ultimo Junij 1714 en soo als vervolgens
de respeit we posten, bij de acte van
peindinge zien gespecificeert contendeert tot een goede peindinge cum
expensis,
D. L. Versoeckt bewijs

D. S. Justificatie dat tot verificatie van
den schult presenteert exhebitie van
zijn boeck. Dat tusschen partien is
in confesso, dat den heer verweerder het
saat van Aert Hendricksen des aenleggers originele debiteur en des verweerders meijer heeft verkoft en nae sig

genomen dat bekent is dat de
heren penningen zijn een last, en vervolgens
de heer verweerders van de gelibelleerde
vrugten niet meerder heeft vermogen
te vercopen, als het gene zijne meijer
affgetogen de heren penningen daer aen
competeerde.
dat in contesta..... is, dat de heren
penningen een prærogatijff hebben voor alle
andre schulden en in specie voor de
pagten der lantheren als sub A.
Dat volgens lantregt bekent, dat een
laetere crediteur verwinnende de goederen
van sijnen debiteur sig daer door ex
quasi contracterende verpligt tot voldoeninge aen den eerdere crediteur.
[56v] Antwoord onder protext dat
Dr. L. alle questien de finantien raeckten
gelijck kennelijcke sien die van
herenpenningen specteren tot de cognotie van haar edele mogende de heren
gedeputeerden, dat over sulx dese
actie hier qualick en in vougen
geinstitueert is.
dien onvermindert heeft mit geen
gedagt hier konnen gepeijnt worden
voor een schult, die bereets doodt
en gepreschribeert is, en sulx al niet
siende als jae, off mit executie off
mit ...aeuwe actien hadde moeten gevordert worden.
dat dan boven dien oock geensins den
heer verweerder niet hier voor in alle
gevall nog iet soude aanspreeckelijk
zijn dewijl bekent is dat desen
origelene gepretendeer debiteur mit
de noorder sonne vertrockken en in Overijssel althans woonagtigh is. Siende
aan den heer verweerder over de
700 - 0 - : pagt schuldige gebleven.
Dat den heer verweerder op dit verlaeten erve niet gevonden hebbende
het selve voor een gedeelte heeft besaijt, en van dat gesaij en genoten
coorn oock den impost betaalt als
sun N 1 en 2.
dat aenlegger op dat coorn als gereede
siende, oock daer om gene de minste
actie gemaackt heeft.
Dat dese heren penningen sien personele middelen en geensins een derseraackt
dat in alle gevall hier voor geen

actie tegens aenlegger heeft kunnen
gemoveert veel min voortogt kunnen gesustineert worden. Concludeert tot een quaede peijndinge, immers
in vougen alhhier in judicio tegens den
verweerder ageert.
[57] Dat proponeert de beneficie van
Dr. P. de dode handt, concluderende tot
admissie van die selve.
Dr. S. Ex adv.
dat de verweerder de beneficie niet
competeert, om dat hij van dese
genoegsaem is bewust.
D. P
[57v]
[58]

Jan Gerris, als gewesen dijckschiever
spreeckt bij bodinge aan Gerrit Horst, als
burge voor Otto Aerts, om te horen verclaeren dat hij gehouden is, mit den
aanlegger tot reeckkeninge over sodane
keuren als in den jaeren 1697 tot 1701
beijde incluijs zien vervallen, en het slot van
dien aan den aanlegger te voldoen
dan nog, om betaelinge te hebben, van
agtersyedige heren penningen volgens overgegeven reeckeninge, contendeert tot
een goede aenspraeck cum expensis.
Aangeijst:
Nae gedaene aaneijsschinge
en niet bij comparitie, word gecontendeert tot vellenschap.

[58v]
[59]

Op den 6 Novembris 1720 heeft
den hoogh wel geboren en gestrenge heer Alexander van Dedem
Rigter van Oldebroeck, neffens
zijn hoogh wel geboren schepenen
Keijser Hulleman, Jacob Hendricksen, Helmigh Aertsen, Jan
Beertsen, Berent Beertsen
en Albert Eversen alhier publijck Gerigt geholden.

D. S. De heer Rigter nomine officii spreeckt breuck-

agtig aan Jan Blaauw, en de huijsvrou
van Franck Goossens ter oorsaeck zij op
den 4 augusti 1720 in Oosterwolde op het dopen
van Jan Blaeuws kint malkanderen geslaegen en in et haer gegrepen hebben
waer over ijder verbeurt vier heren ponden
aangeeijst
Nae gedane aaneijsschenge en geen comparitie word geconcludeert tot vellenschap.
[59v] Coenraet Gerris heeft in den voorleden
Dr. S. jaere aangesproocken Egbert raedemaecker
nomine uxoris, om betaelinge te hebben
als bij de aanspraecke te sien quo relutio en
vermits des tijdes is gedongen op de dode
hand soo werd bij desen gewagt en gewaakt
op het in brengen van die selve, off bij
onstentenis van sulx geconcludeert tot
adjudicatie van den voornoemde eijsch cum expensis.
Dr. P. Ex adv.
word versogt qualificatie en sulx voorgegaen siende, bewijs.
Dr. S. Ex adv.
dat de acte van bodinge ligt op naem van
Gerrit Horst als volmachtiger van Coenraet Gerris
dat in conformite van die acte bij den vorigen gerigts dagh, de aanspraecke gedaen en bij
den verweerder geaccepteert is in dier vougen,
dat bij parti adv. is gedongen op de dode
hande, daer over gedisputeert, en bij den
Gerigte gedecreteert , dat mits dien den
verweerder den qualiteit van Gerrit Horst
heeft geagnosseert, en over sulx te onregt bij
dese de selve carolleert.
D. P. dat bij partie adv moet sien in confesso
dat des aanleggers principael seecker parceel karkenlants in Oosterwolde heeft in pagt gehadt, en
dat verweerders vrouw voormaels getrouwt geweest aan Goossen Hendrick een vierde part daer
van heeft overgenomen, en vier jaeren langh
nament acte 1710, 1711, 1712, en 1713 heeft gebruijkt
als sub A.
bedraegende der selver somma 57 - 15 - :
dat des aenleggers principael als pagter den gehelen
pagtpenningen heeft moeten suijveren, en bij gevolg al nu den verweerder nomine uxoris tot refusie van die selve geholden is.
dat, om alle tegenspraeck aft te snijden, den
kerckmeester alhier present is, die men in cas van
constest versoeckt dat over het een en het ander
onder eede mag worden gehoort.

D. P. Antwoort onder protest, dat dit landt
[60] (doorgehaald: Gerrit Horst) Jan Gerris spreeckt bij bodinge aan Gerrit Horst als borge voor Otto
Aerts om te horen verclaeren dat hij
geholden is, binnen 14 daegen te voldoen
aan de sententie in den voorleden jaere
bij desen gerigte tusschen dese partien
gevelt, off bij onstentenis van sulx aan
de aanlegger te betaelen een schaede
penningen van 200 gulden judicio moderami
salvo.
Dr. S. tot justificatie, dat men sig referreert tot
de gelibelleerde sententie.
D. P. Dat den verweerder onder voorbehoudt
van alle beneficien en middelen regtens
versoeckt dat dese saeck moge worden
uijtgestelt ten naesten.
te meer dewijl verweerder hier als borge
word geactioneert, en also nootwendigh
tijd dient te hebben, om met den originelen en gesustineerden debiteur daer over
te spreecken.
Dr. S. Dat men tegens alsulcken uijtstel protesteteert.
Also hier geen niuwen eijsch werd gemaeckt
maer alleen versogt werd paritie aen
een sententie reets voor jaer en dagh
bij desen Gerigte ergaen. Dat eenen sodane
sententie heeft enen parate executie, welkers
effect men ook in desen inploreert, versoekende alleen maer bij geen paritie de
adjudicatie van een schaede penning om daer
nae de executie te reguleren.
Contendeert tot rejectie.
[60v] Willem Hendricksen spreeckt bij bodinge aan Willem
D. P. Jacobsen, om te hebben betaelinge van
een som van 25 gulden 10 stuivers die aenlegger
als borge voor Reijer Jacobsen, op den 5den
Junij 1720 aen den scholt Benjamin
Potgieter voor Smallen thient van Wessingen heeft moeten betaelen, volgens quitantie
onder den aenlegger berustende ter goeder
reeckenninge, concludeert tot een goede aenspraecke cum expensis

Dr. S. ex adv
dat dese schult eijgentlick haer orisine

heeft van aenleggers vaeder, voor wien
den verweerder soude moeten betaelen
indien hij in desen eijsch wierde gecondemneert en voor welcke bij gevolge den
verweerder als dan zijn regres soude
moeten soecken om dien vaeder die men
bij gevolge van dese procedure nae regten
gehouden is behoorlicke denuntiatie te
doen, weshalven oner voorbehoudt
van alle axceptien en beneficien regtens
versoeckt het beneficie van het dingen
op zijn waere
D. P. Ex adv
Tot rejectie dat sig aengaende dese
eijsch referreert tot de bodinge en quitantie sub A.
Waer uijt consteert, dat het geposeerde
van den verweerder is relevant, behalven
dat nae regten, als dan het beneficie
van de waer, in desen inpertinent soude
zijn.
[61] Jan Gerris hebbende een saack onder
D. S. commissariken desis Gerigts, contra
de heer borgemeester Hendrick Wolffsen, vermaant het ordel
D. P. Ex adv similiter
[61v] Op den 31 augusti 1723 heefft den
hoogh wel geboren en gestrenge
heer Alexander van Dedem
Rigter van Oldebroeck neffens zijn hoogh wel geboren
schepenen Keijser Hulleman,
Jacob Hendricksen, Helmigh
Aertsen, Jan Beertsen, Berent
Beertsen, en Albert Evertsen
alhier publijcq Gerigtsdagh
gehouden.
Dr. S. Theunis Hendricksen spreeckt nae voorgaende
renuntiatie van vorige instantie en presentatie en bij refuijs consignatie van twee
............... tot refuis van costen, soo eenige aengewent mogten zijn, aen de weduwe van Lambert Jantsen raedemaecker aen de Sandtwegh
om betaelinge van 200 gulden cappitael en
verlopen rente ter goeder reeckkeninge vermogens obligatie van den 17den februaris 1700
bij verweerders eheman als borge en principael geteijckkent, concludeert omni meliori
modo tot een goede aenspraecke cum expensis
tot justificatie

Exhibeert de obligatie.
Dr. P. dat dit is een puire fexatie, dewijl verweerderse uijt kragt van het product sub
A met geen gedagten convenibel is
en soo sulx al waere als dog neen heeft
aenlegger dese obligatie off de kragt van
dien te respecte van verweerderse self
ten eenen mael verbrookken als sub No
2 en 3 waer van het originele onder aenlegger berust
dat aenlegger hiet van ook overtuijgt
niet geweten heeft waer hij het soekken
soude, dan de een en dan de andre actionerende als no 4 en 5.
[61a] door aanleggers principael voor 224 gulden
jaerlicks is gepagt als sub A
dat aenlegger oock ¼ part van dese pagt
aen verweerders voorsaet maeckende dit
¼ part in vier jaer 224 gulden
Dat erweerders vrou off haer eerste man
dit ¼ part niet alleen heeft betaelt
als sub B: 128 - 14 - : sub C 166 - : - : sub
D: 18 - 11 - : te samen 313 - 5 - 0
dat over sulx veel heeft over betaelt en
daer dikwils aenmaeninge heeft om gedaen
dog vermits Coenraet Gerris niet in bodnis heeft
heeft kunnen bekomen.
Dat dit mael berigts wijse en ten overvloet
gesegt word, vermits aanlegger sijn intentie met nude en praetjes soeckt te
bewijsen, concludeert tot een quaede aenspraecke sonder bewijs
[62]
[62v] Dries Hendricsken spreeckt bij arrest aen
Dr.
Willem Valentijn scholtis van CamperSrass. veen om een schade penningen van 200 gulden
judicio modo salvo, ter oorsaeck de verweerder
heeft affgehouwen van zijn erve op Camperveen het Weeckholt dat den arrestant toe
kwaeme, als mede niet heeft willen gedogen, dat den arrestant bij afftreck mede
nam sodanige slieten, veeckken, hekken,
stroo, mes in de vaelt, als hem toe
kwam mits gaeders niet laeten uijtsaijen
de gunst, welcke hij in het landt had.
Dan nog voor het oppassen van zijn vee
en verder werck voor hem gedaen, gelijck
mede over het niet uijtholden van het

laeste jaer pagt, contendeert tot een goet
arrest en een quaede ontsaat cum
expensis.
Dr.Sr. tot justifucatie exhibeert de huur cedulle
sub A.
Dat de slieten, veeckken, hekken, schaelen
stroo, en mes in de vaalt den arrestant
eijgendommelick toe kwaemen, en die tegenswoordigh nog op het gelibelleerde
erff zijn blijckt sub B.
Dat den arrest verweerder aen de arrestant
niet heeft overgelaten het vrije gebruijck van het selve erff, nog hem
laeten uijtsaijen de gunst, ook niet
uijtgehouden de huur, als mede den
arrestant in zijn werck gebruijkt heeft
blijckt sub C persistat
Dr. P. Dat verweerder in het jaer 1720, het halve
erve van Luighjes Egbers erffgenaemen heeft gekoft, met alle het gene sij van desen aenlegger
wegens agterstaende pagt te pretenderen
hedden, welcke pagt des tijdes guarandeerde een
[63] somma van 193 - 5 - : , en de schattinge soo
aenlegger mede betaelen moste 187 - 19 - :
dat voor een en ander aenleggers boedel
geexcuteert en deselaet geworden is als
sub No 1 . 2 . 3
dat een jaer nae dat van verweerders erve
is affgetrokken over dese pagt geliquideert
en alles met verweerder verreeckkent heeft
Dat doe nae afftreck van alles nogh suiver
schuldig is gebleven een som van 60 - : - .
sonder reserve van eenige actie. welck restant als nog niet heeft betaelt sub
no 4.
dat hiet tegens alle de petitien van aenlegger als opgeraapt
moeten worden gerejecteert siende
sub A een chartabelle sun B van geen
beter aloij, sub C ook niet ter saeckke
doende, sub D soo inpertenent dat sigh
selven schaemt en immers weggenomen
deser sijdt sub No 4.
Concludeert tot een kwaede aenspraecke immers
in voijgen en bij gebrek van bewijs.
[63v] Hendrick Jacobsen Veltcamp arrestant .............
Dr.
Dirckjen Aelts om een schade penningen
Srass. van 25 gulden wegens het ontijdigh verlaet en van haer huur, concludeert volgens de acte van een goedt arrest cum
expensis

Dr.
tot justificatie
Schr. dat het weg lopen is notoir en ook blijkt
uijt de breuk cedulle welcke door verweerderse
gesuijvert is.
Dr. Schrass
Dirckjen Aelts aengeeijst
Bij geen comparitie werd gecontendeert
tot contumatie
D Pur Reijer Jacobsen door Geertjen Coops voor
gebodet en daer van geen aenspraecke huijden
te boek gebragt siende, soo dingt die selve
sig de selve vrij kost en schadeloos van
dese instantie
Dr. S. dat de aenleggerse olt, blint en tegens
woordigh seer impotent is, en dienthalven dese regtdagh nniet heeft kunnen
weshalven men versoeckt, dat dese saeck
off door commissarien affgedaen, off tot
den naesten Gerigte uijtgestelt magh
worden
Dr. P. Ex adv. dat men versoeckt exhibitie
van een behoorlickke qualificatie en
dat anders het versoeck van de heer
Schrassert niet kakn aengaen naer de
vrijdinge van dese zijde stant grijp
Dr Schras

Ex adv.

[64]
[64v] Dr. Putm.
Jan Blaeuw spreeckt bij peindinge aen
Jan Cornelis, om te hebben betaelinge van 60 Caroli gulden procederende van
verdient arbeits loon voor het maeckken van een niuwe schuur op den Hogenbrinck volgenaccoort
En dan nog om betaelinge van agt gulden
17 stuijver van verdient loon buijten het
accoort ter goeder reeckkeninge en affgeslagen de betaelde 30 gulden en alle vordere
bewijsselickke betaelinge, concludeert tot
een goede peindinge en een quaede pandtkeringe.
Dr. Putm.
tot justificatie, dat van het accoort over
dese schuure cum annexis blijckt sub A
dat volgens dit accoort en besteck ook

alles door verweerder is gemaakt, tot
genoegen en nae den sin van verweerder
die tot het eijnde toe bij het werck geweest
en gepresen heeft, blijckt sub B. C.
Dr. S. Antwoort
dat bij het aenbesteden der schuur is
gemaakt een formeel bestek bij aenlegger
selfs geschreven, als .... sub numero primo
dat daer aen niet is voldaen, als sub no 2
dat de agt gulden 17 stuijvers 8 penningen sien voldaen
no 3
[65]

D P.

Jan Blaeuw tegens Hendrick Lodewijck van
Steinfurt, om betaelinge van 46 gulden
14 stuijvers heerkomende van verdient arbeits
loon en gelevert holt en spijkkers volgen overgegeven reekkeninge, salvo calculo
et deducto soluto concludeert tot een
goede peijndinge cum expensis.
dat de aenlegger door verweerder is versogt om bij hem in daghhuur te arbeijden aen
zijn Bergh, dat sulx gedaen, en de Bergh
soo geset heeft als verweerder tegens aenleggers expresse versogt protestatie heeft geordonneert
dat van zijn verdienst de reeckkeninge specefi.....ijk overgegeven, en wordt de
selve aen de aenlegger nog gepresenteert,
persistit
Dr. Schras.
ex adv.
Dat den Bergh ondeuggende is geset
als sub n: 1 en verweerder hem gepresenteert heeft 40 - : - : en de resteren 6 - : - :
al hij den Bergh solde hebben regt geset
n. 2.
Concludeert dat den verweerder
daer mede heeft kunnen volstaen, en aenlegger gedaen
heeft een quade pendinge
cum expensis.

[65v]
[66]

Dr. Shrass
De weduwe van Jan Gerris geadsisteert met
haer bediende contra de heer burgmeester Henrick
Wolfsen versoeckt dat haere saeck voor
commissarien hangende mag worden affgedaen
in dese saak worden de selve commissarien
versogt en gecontinueert

DP

Dr. Shras
Henrick Arnolt nomine uxoris Hendrickjen
Hendricks eermaels getrouwt aen Coenraet
Gerris contra Egbert Raedemaecker versoekt ingelijcks affdoeninge van haere saecken voor
commissarien hangende
Ex adv. similiter
in dese saack worden de selve commissarien versogt en gecontinueert
Dr. Sch.
De heer B. Pogieter contra heer Gerris
Dese saacke word in staet gehouden sub
sp concordia
Dese saack word op versoeck van po.....
tie in staat geholden

[66v]
[67]

Op den 24 Augusti 1724 heeft
den hoogh wel geboren en
gestrenge heer Alexander
van Dedem Rigter van
Oldebroeck, etcetera neffens zijn hoogh
wel geboren schepenen Keijser
Hulleman, Jacob Hendricksen,
Helmigh Aertsen, Jan Beertsen, Berent Beertsen, en
Albert Eversen alhier publijcq Gerigtsdagh gehouden.

Dr S

Den heer rigter desis ampts nomine officii
spreeckt breukhaftigh aen ijder Dirck Gijsbertsen
soon van Gijsbert Coster, en Dries Boer
voor een som van 2 herenponden ijder ter
sij voor midde winter 1723 op de Camper
wegh hant gemeen zijn geweest, en het
mes hebben getrokken
IJdem dominus spreeckt breuckhaftigh aen
Lambert N knegt van Jan Lambertsen
en Jan Willemsen muller, voor een boete
van vier heren ponden ijder, ter oorsaek
sij op den tweden maendagh nae Camper kermis 1724 bij het Posthoorn met
messen gevochten en malkanderen gebloetwondt hebben.
IJdem dominus spreeckt breuckhafftigh aen
Helmigh Fancksen en Aert Francksen
voor een boete van twe heren
ponden ijder, ter oorsaeck zij op den

1 meert 1724 ten huijse van Reijer
Egbers in den Eekelboom gevogten en
mes getrokken hebben
IJdem dominus spreeckt breuckhafftigh aen
Helmigh Francksen en Jacobjen huijsvrouw
van Franck Goossens, voor een boete van
[67v] twee heren ponden ijder, ter oorsaeck
zij alkanderen met een tange geslaegen hebben, soo dat de tange aen
stukken vloogh,
Nae gedaene reneijssinge en
van de voorschreven beklaegdens, werd bij geen comparitie tegens ijder derselve
geconcludeert tot vellenschap.
Dr. P Uijt den naem van Lambert Gerris
word gesegt dat Jan Willems op het
Camperveen is geweest autor pugnol
concludeert sulx voor hem absolutie, en
dat mede beklaegde mag worden gecondemneert in de gevorderde dubbelde boete.
D. P. Uijt de naem van Helmigh Francksen
wordt gesegt dat Jacobjen hem met de
tange geslaegen heeft, en dat die als
oorsaeck is geweest van het gevegt, concludeert voor hem tot absolutie, en dat
mede beklaegde in de dubbelde boete
mag worden gecondemneert
Dr. Sr. Ex adv.
Werd genomen contrarie conclusie
[68] Uijt de naem van Helmigh Francksen
D. P. word gesegt dat Aert Francksen de
soon van Jacobjen is geweest auth.....
Van het gevegt, concludeert alsoo tot
absolutie van de gevorderde boete
Dr. S. Ex adv.
Word genomen contrarie conclusie
Dr. P. dat mede beklaegde Jacobjen wat kregel
van aert sijnde, niet genoeg is geweest
dat sij dese beklaegde soo miserabel sag
toeteijsteren van haeren soon Aert
Francksen, maer tot slot van dancksegginge voor een tractement dat desen
goede beklaegde aen haer soon kwam

te geven, hem sodanig met de tange
heeft geslagen dat de stukken in haer
hant bleven als sub A.
D. S. Ex adv.
dat uijt de verhandelingh van de voorstaende saak de decisie van dese van
sig selven sal volgen, wijl daer bij sal
blijcken, dat den mede beklaegde alle dit
werck moetwillig heeft op den hals gehaalt, en dat dese vrouw nniet meer
gedaen heeft als gescheijden.
Dr. P. dat men sig referreert tot de andre breuck
saeck.
[68v] Doctor Adolff Hendrick Putman spreeckt
bij besaet aen Morre Augustijns, om van
de selve te hebben betaelinge van 45 - 16 - :
heenkomende van verdient salaris en
verschot, war op nu 12 gulden is betaelt
concludeert ingevolge de acte tot een
goet besaath.
bij geen comparitie word geconcludeert
tot vellenschap.
[69]

Dr. Schas;
Doctor Johan Schassert als volmagtiger
van Alexandrina IJlst ehevrouwe van
Jacob Erckelens als voogdesse over haer
onmundige soon Haio Jacobus Erckelens
mitsgaders Cathrina en Magrita Erckelens
voer sigh, en volgens speciale last
vervattende aen Anna Lucretia
Erckelens thans ook selven alhier present en met Berent van Langen geadsisteert, zijnde te saemen kinderen
van Jacobus Erckelens en Alexandrina
IJlst egteluijden, en over sulx voor een
geregt seste part erffgenaem van haer
groot moeder Margarita Sabee, weduwe van
Rutger Erckelens vermogens testament
door de selve op de 11 Meij 1712 voor
den here Rigter en de schepenen en
geerffde gerigts luiden desis ampts gepasseert, spreeckt tusschen besaat eb
ontsaat aen docter Rogier Erckelens, en
wie van de mede erffgenaemen meer de naelatenschap van geseijde weduwe Erckelens
besitten mogen, ten eijnde om aen de
besette effecten bij verder delay van behoorlick erffmaaghscheijdinge te verhaelen

soo verre (de selve strekken) sodane
geregte seste part als volgens voor geallegeerde testament door de originele
arrestanten in de alingen naelatenschap tot hier toe onverdeijlt bij de
mede erffgenaem doctor Rogier Erckelens off
wie die selve meer besitten moghen
gedetineert werdende, toestendigh en
competerende is. Te gelijck met allen hinder en schaede door die niet verdeijling
tot hier toe geleden, en verder te lijden, voorts alle costen
met regt onder reserve van verdere
proceduire. Contendeert ingevolge de
acte tot een goedt besaet, en een kwaet
ontsaat cum expensis.
[69v] Dr. P
Her van word onder voorbehoud en
alle beneficien regtens versogt bewijs.
Dr Schras.
Tot justificatie exhibeert volmagt sub
A. Testament sub B.
dat arrest verweerderen den gelibelleerden boedel nog geheel en onverdeijlt
onder sig besitten als sub C en D.
Dat niemant geholden is in een gemeenschap langer te continueren als hem
goet dunckt.
dat alle instantien tot hier toe vrugteloos sijn geweest, dus dese proceduire
met nootsaak en regt ondernomen.
Dr. P. Antwoort onder expres protest van sig
in desen niet verder te willen hebben
ingelaten als men nae regten geholdn
is.
dat dit arrest is gans nietigh en informeel, soo ten aensien van de ................
als ook van het geeijste, dat sonder van
dese notoire informaliteiten eeniger
maten resilieren, alleen berigts wijse en
vorders nog anders niet gesegt wordtdat
wijlen vrouw Margarita Sabee weduwe Erckelens niet een testament als bij tegen
dat sub B word overgelegt, maer eijgentlick twee dispositien gemaakt heeft als
sub A. B.
dat die sub B tegendeels gelijck oock sub
Btegensijds niet soo ...er een testament als wel een codicil tot confir-

[70]

matie van haer eerste dispositie moet
werden geregardeert te zijn. En dat
bij gevolge soo het nootsaeckkelick waere
als dog in dese niet, dat men over die
validiteit en inholt der selve al nu
soude moeten disputeren, dese laeste
dispositie niet in abstracto, neen maer in concreto moet worden ingesien, en gehouden
worden als off het maer een gecshrift waer
dat de eheman en vaeder respective aenleggeren
nog in leven en nog tot Campen woonagtigh is.
dat die niet allene het effect van het
gemaakte volgens die dispositie maer ook nog
meer genniet.
Dat in alle gevalle te respecte van het geen
de kinderen nae afftrek van alle dat
nae testament moet worden affgetrokken
mogte.
Competeert tot testamentaire voogden sijn aengestelt dominus Petrus Roldanus, Rogier
Erckelens, en Rogier Sabee. Dewelck noijt
weijgerig zijn geweest, en ook nog niet zijn
maer selfs ijterativelick presenteert, aen
de aenleggeren wanneer sij maer tot Campen
komen daer het sterffhuijs gevallen is
daer gemelte voogden ook wonen, en daer
sij eijgentlick al nog te huijs behoort
niet alleen openinge van alles te geven
maer ook de scheijdinge en de deijlinge
soo verre nae regten aldaer vereijst
wordt te reguleren, en het gene vorders
verpligt is te doen, onder beneficie van
welcke presentatie concluderen tot een
kwaede besaat immers in vougen en
voor als nogh cum expensis.

Dr. S. Dat men alhier alnog eijst adjudicatie van
het volle seste part van de gantsche naelatenschap van de weduwe Erckelens bij maeggescheijdinge over dien boedel op te rigten.
[70v] D. Schrass.
Jan Beertsen schepen spreeckt in qualiteit als aput acta bij bodinge
aen Gerrit Jacobsen, om eerstelick van
de selve te hebben betaelinge van 141 - : - :
procederende wegens de pagt van het erve
en goedt van Gerrit Evers en zijn vrouw
heen gekomen, en voor den verweerder
bij Hendrick Eijmbers meijers wijse gebruijkt
geweest, over de lopende pagtjaeren
van 1716 en 1717, volgens slot van
affreekkening op den 9 Julij 1719 tusschen

[71]

Gerrit Evertsen zaliger en den verweerder
geholden, onder præsentatie van herreekkeningh, inval den verweerder daer
tegens ijts regtelicks mogte hebben.
Ten tweden om betaelinge te hebben
van de pagten over de lopende jaeren
1718, 1719, 1720, en 1721, 1722, gereekkent het gehele erve jaerlicks op
100 - 0 - 0 en vijff mud rog en vijer
mud boeckweijt, siende soo viel gelt
en saat pagt als Hendrick Eijmbers voor
den verweerder jaerlicks gegeven heeft.
Ten waere verweerder konde aentonen
andre huur mondelick off schriftelick met zijnen verhuurder te hebben ingegaan. Edogh aller ter concurrente som van sodane portie als hij
aenlegger in die voorseide jaeren respectivelick aen de halfscheit van het gemelde erff gehadt heeft, siende voer
de jaeren tot 1719 off petri 1720 vervallen seuventhiende gedeeltens, over de
jaeren 1720, 1721, 1722 en petri 1723 vervallen negenthiende gedeeltens affgetogen het agste gedeelte van verweerders
vrouwen suster, en laestelick, om
betaeling te hebben van 50 gulden
boven de orde verpondinge sijnde pagt voer
de jaere 1723 vervallen petri 1724
van de geregte halfscheijts van voorseide
goedts volgen contract tusschen aenlegger
en verweerder opgerigt en versprockken
alles nogtans ter goeder reekkeningh
met afftrek van bewijsselick betaelinge
het geen eenigsins nae regten kan
affgetrokken worden. C
Concludeert omni meliori
modo tot eenen goede
aenspraecke Cum expensis.

Dr. P. Onder voorbeholt en alle beneficien
regtens word versogt bewijs.
Dr. Schras.
Tot justificatie
De affreekkenning blijkt sub A.
de vorige pagt sub B.
den eijgendom van het halve erff
sub C
Het gebruijk is notoir en in confesso
Dr. P. Dat verweerder in Februaris 1723 wegens den boe-

del van wijlen Gerrit Evers heeft gescheijden
en effenheijt gemaakt als sub C tegendeels.
Dat gevolglick dese actie uijt de lappen word
gesogt en uijt de chartabellen van Gerrit
Horst sub A nog het product sub B
tegens verweerder geen actie heeft kunnen geschapen worden, en dat alsoo de eene en andere
pretensien van selven vervalt. En dat
hij ook niet kan vervangen worden met
het gene sub B in sub virgulatis in de andre
saak mogte geantwoordt hebben, concludeert tot een kwade aenspraeck immers bij gebrek van bewijs.
[71v] Dr. Schras.
Idem aenlegger contra cunden om
van die selve te hebben een schade
penning van 100 Caroli gulden
ter oorsaeck hij sig onderstaen heeft
in laast leden meert wegh te hakken
het holt gewassen op de wegh nae de
Boven Heijgraeve, tusschen aenlegger en
verwerder gemeijn siende.
Concludeert omni meliori
modo tot een goede aenspraeck
cum expensis.
Dr. P. Versoeckt bewijs.
Dr. Schr
Tot justificatie, dat dit weghjen voor
desen heeft gehoort half bij de vijff schepels gelegen in de Lapstreeck, waer van
aenlegger het halfscheijt besit, en half
bij het erff tusschen aenlegger eb verweerder gemeijn geweest als sub A.
Dat bij verdeijlinge van het gemeijne
erff dit weghjen tusschen aenlegger en
verweerder gemeijn is gebleven als sub
C in de vorige saak.
dat het factum consteert sub B
persisteert
Dr.P. dat den schade penningen niet aleen onbehoorlick
word gevonden, om dat het geringe holt off
struijvellen op de sijde van
het weegjen daer het selve mogte gehouwen
zijn, behoort bij het verweerders lant daer
bij en aengelegen, gelijck bij oculaire inspectie waer bij men contendeert en die in
sulke saakken altijt practicabel is,
en sig selven manifesteren sall.

Behalven dat de aenlegger geen sufficant bewijs uijtbrengt, dat de plaetse daer dese
struijckjes van geene de minste weerdie souden gestaan hebben, hem particulier off voor de halfscheijt toebehoort, maer in tegendeel heeft aenlegger
alleen den uijtwegh over verweerders lant, en voor
het overige dier wegen niet te pretenderen, in alle gevallen
word oock de minste schade ook bewesen, concludeert tot een quade
aenspraecke bij gebrek van bewijs.
[72]

Merritjen Gerris geadsisteert met haer
bediende spreeckt bij bodinge aen Dries
Gerris, om van die selve te hebben voldoeninge van 1/5 part van een cappitael
van 500 gulden gestaan hebbende tot
last van Gerrit Arens Stange ten
behoeve van Beert Jans sluijsemeester en
van desselfs vrouw op dese aenleggerse
pro quota geerft dog bij den verweerder
opgebeurt en ontfangen.
Als mede om te hebben betaelinge van
1/5 part van de resterende costpenningen van
haere ouders ad 40 - 0 - 0
dan nog van 1/5 van 130 - 0 - 0 wegens
pagt van haer olders plaesjen in desen
ampt aen het Stuijvesant gelegen
en bij gedaegde cum suis onotfangen alle
ter goeder reekkeninge, concludeert tot
een goede aenspraecke cum expensis.

Dr. P. Ex adv.
Versoeckt bewijs.
Dr. Schras
tot justificatie pro primo, dat erffgenaemen van Fennigjen Jans ten laste
van den custos Gerrit Arents hebben gehad een cappitael van 500 - : - : welck
aen denverweerder sien affgeleijt, als te
sijn is bij het prothocol quo relatio
dat de aenleggerse voor een vijffde is mede
erffgenaem is notoir
pro secundo, dat aenleggerse anderhalf
jaer haer olders in de cost heeft gehad,
voor 80 - : - : jaerlicks volgens contract
sub A dat daer op een jaer helft ontfangen dus rest 40 - : - :
pro tertio dat verweerder niet kan ontkennen die gelibelleerde pagt ontfangen
te hebben sonder aenleggerse haere
potie overhandigt te hebben, welcker
bewijs men andersins in bedingh

[72v] Dr. Putm
Antw. nder protest.
ad primum is onbehoorlick tegens conclientie en beter weten.
ad secundum een chartabel en doet niet
ter saeck.
de derde de petitie is niet minder ongefundeert, concludeert tot een kwaede aenspraecke immers bij gebrek van bewijs.
[73]

Gerigtdagh den 30 Julij 1725

Dr S

Doctor Johan Schrassert als volmagtiger van
Alexandrina IJlts ehevrouw van Jacob Ercklens als voogdesse over haer onmundige soon
Haio Jacobus Erckelens, mitsgaeders Cathrina
en Magarita Erckelens neffens Alexandrina
Lucretia Erckelens geassisteert met Berent
van Langen te saemen kinderen van Jacobus
Erckelens, en gequalificeert als aput acta spreeckt
bij besaath aen doctor Rogier Erckelens en de
andre erffgenaemen van vrouw Margarita
Sabee weduwe Erckelens, om aen de besette goederen
te verhaelen het effect van sodane transactie en afspraeck als op den laesten geholdene gerigtsdagh den 24 Augusti 1724, tusschen den arrestant en den arrest verweerderen met kennisse van den heere Righter
en op tusschen gaen van de arrest verweerderen
bediende advocaet doctor Adolfh Henrick Putman
is ingegaen en gesloten, daer in bestaende
dat de arrest verweerderen aen den arrestant
solden laeten toekomen copie autentijck van
den inventaris des boedels van voren gemelt
vrouwe Margareta Sabee weduwe Erckelens, en
dat na examen der selver een magescheit
soude werden opgerigt, waer bij den gehelen
boedel solde werden geleit in ses gelijkke delinge
en dat de selve egael bevonden siende den
arrestant solde overkomen tot Campen om
het lot in sijne principalen naemen te trekken en het magescheit te teekkenen bij
welken verweijgeringe den arrestant de schade
reekkent 20000 gulden p m s concludeert tot
een goet besaet cum expensis

Dr Pm Ex adv.
word onderbaer protest van dese niet n
te laeten vorder als men eenighsins nae
regten geholden is, en onder voorbeholt van
alle beneficien regten, hier versogt bewijs

[73v] Dr. Schras.
Tot justificatie dat de ontsaetinge van
partie advers bij gebrek van behoorlickke insinuatie voor geen ontsaat te houden
is, sub no 1, 2 en 3
dienonvermindert dat jongtsleden regtdagh tusschen partien getransigeert en affspraeck gemaekt is, soo als die selve in sub
stantie de acte van besaath is geinserreert
quo relatio
en daer op de voorgaende proceduire gesustieert
is, dat naderhand bij de arrest verweerderen
tot drie ijteratijve reijsen verweijgert is den
inholt van die transactie nae te lesten
no 4, 5 en 6 persiteert.
Dr.Pm Antwoort onder protest als voren
Dat de ntsatinge nae constante en alom
gerecipieerde practijck in Veluwen is gedaen
als uijt acte blijckt.
dat alsoo het product sub no 1 also weijnigh als het geene de heer Schrassert daer
uijt heeft gereferreert in zijn committavius te reguanderen is.
dat dienthalven ten aensien van de saek
hier ten kraghstesten word geproteteert
over de selve en nu nogh wel groter inimpetentie nulliteit en informaliteit deses
proceduire.
aangesien voorleden jaer op de selve informele
wijse geageert, en die saak voldongen siende
bij dit hoogh edele Gerighte in staet geholden, volglijck al nog litis pendent is, en al
nu sal oeten gedecideert worden. Sulcks
dat in desen te minder de novo aenspraecke
heeft mogen geschieden, en nogh veel minder een
prætense gehoudene transactie off accoort
tot fundament gestelt.
Aengesien de selve niet alleen als dogh behoort
door aenleggeren niet word bewesen maer ook het
tegendeel van dien waeragtigh is, en komen
in gene de minste consideratie de overgelegte brieven sub no 4, 5 en 6 als behelsende
datgene welck voorleden jaer sonder nootsaak en puire toege......... heit al gepresenteert is, gelijck oock die selve presentatie van
[74] Jan Beertsen spreeckt tusschen peijndonge
Dr.S. en pantkeringe aen Gerrit Jacobsen, om
aen de bepeijnde effecten te verhaelen het
effect van sententie op den 25 augusti laest
leden ten voordele van den panteijsscher

en naedele van den pantverweerder gevelt
quo relatio concludeert tot een goede peindinge en een quaede pantkeringe cum expensis.
Dr.Pm word salvis singelis daer van versogt bewijs.
Dr,Schr.
tot justificatie exhibeert sententie gevolge liquidatie behoorlikke sommatie
sub A, B, en C persistit.
Dr Pm Antwoord
dat het eerste lidt van desen eijsch is voldaen met de præsentatie en opgevolgde
consignatie.
dat ten aensien van de twee overige
petitien verweerder verscheijden contre prætensien heeft, bestaende in gedaene betaelinge
als andere posten meer, die bij liquidatie
sullen moeten worden affgedaen, versoekkende alsoo ten gevolge van dien commissarien
om daer voor ten eersten dese saakke aff
te doen, met præsentatie van in klinkkent gelt te sullen betaelen, het geen als
dan mogte bevonden worden schuldigh te
sijn. Concludeert tot een quaede peindinge, immers dat met dese præsentatie sal
kunnen en mogen volstaen cum expensis.
[74v] Doctor Rogier Erckelens cum suis verDr. P. maent sijne saake tegens doctor Johan
Schrassert als volmagtiger van Alexandrina van IJlst vrouw van Jacob Erkelens
soo voor voorleden jaer voldongen, en in
staet geholden is relatio tot de segnature.
Dr. S. Ex adv.
dat die saak bij transactie in den voorleden jaere siende affgedaen, men nu als protesteert tegen het voorzeide versoeck, siende
ten blijkke van dien alle documenten
ter weder sijden geligt.
[75]

Dr. Schras.
De heer Joost Walraven van Boecop
spreeckt bij bodinge aen Dries Hendricksen en
Hendrick Vinck, om te overleggen en te vergoeden
1/6 part in 200 gulden cum interesse aen de
weduwe Sweerts volgens magescheit verscchult
Concludeert tot een goede aenspraeck cum

expensis.
Dr. P. daer van word onder voorbehold van
alle beneficien en exceptien regtens versogt bewijs
Tot justificatie
Dr. Schras.
Dat verweerderen zijn borgen blijkt
sub A, dat bij het maegescheit van des
aenleggers olders boedel de heer Henrick
Arenth toe Boecop heeft op sigh genomen een obligatie van 600 gulden soo de
weduwe Sweerts hadde tot laste van den
voorseijden boedel als sub B.
dat den heer Henrick Arent toe Boecop
in gebreekke is gebleven van die obligatie
aff te doen, sulcks desen aenlegger daer
voor gedreijgt siende met executie als
sub C heeft moeten aennemen de selve
te voldoen præsenterende nogtans aen
de verweerderen behoorlikke acte van
cessie persistit.
Dr Pm dat de vaendrigh Lauweman nomine uxoris onder dierbaer protest en reserve
van zijn actie over dese citatie sigh
in desen met verweerderen komt te vougen
en salvis singulis dien onvermindert
doet seggen, dat dese prætense schult
soude voorkomen uijt hoofde van een
magescheit de dato niet uijtgedrukt
tusschen den aenlegger en de heer Henrick
Arent van Boecop cum suis opgerigt,
En alsoo notorie heen komt van de dode handt
wordt geproponeert het beneficie van de
dode handt, en geconcludeert tot admisdie van die selve.
[75v] Dr. Schrass.
Ex avd.
Dat de originele verweerderen worden
aengesprookken ex propria promissione
dat de heer Lauwerman als een gevoegde
geen regt kan bij setten aen de principaelen
het geen selven niet en hebben contendeert
tot rejectie.
[76]

Dr. Schrass.
De heer Joost Walraven van Boecop spreeckt
bij besaeth aen de vaendrigh Lauwerman
nomine uxoris om aen de besette effecten te

verhaelen een cappitael van 600 gulden procederende uijt een vestenis brieff door de
heer Henrick Arent van Boecop op den 19
Decembris 1720 ten profijte van den arrestant
voor geerffden gepasseert, door den aenlegger
aen Jan Blaauw gecedeert, maer door den
arrest verweerder verweijgert aen den selven
te betaelen, siende tot dier eijnde die voorschreven
600 gulden als een gedeelte der coopspenningen
van het gestelde onderpant onder den
here Rigter geconsigneert, ten eijnde bij
desen Gerigte over de dugtigheit der gelibelleerde schult werde erkent, concludeert tot
een goet besaet en een quaet ontsaet cum
expensis.
Dr. P. Ex adv.
word geprotesteert over incompetentie
en gereserveert de actie dies wegen competerende, en dien onvermindert salvis
singulis versogt bewijs
Dr. Schrass.
tot justificatie
exhibeert de obligatie sub A.
De cessie van dien sub B.
Extrakt uijt het prothocol sub C.
verclaeringe over de doorsnijdinge D, E
en F persistit.
Dr.Pm Antwoort onder ijteratijff protest
Dat desen eijsch is nietigh en informeel
soo ten respect van de forme, als ten
aensien van de materie, dat aenlegger
niet heeft vermogt tegens de verweerder
te ageren, en veel minder te eijsschen betaelinge van het cappitael en interresse hetwelck nae zijn eijgen stellinge gevestigt
is, en wel voornamentlick om dat niet
heeft kunnen produceren en ongecancelleerde
obligatie aen hem competerende, wordende
de overgelegte producten genoegsaem gestra...
[76v] met die sub nummers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
8, 9, 10, en 11, tot 14 incluijs, concludeert
tot een quaet arrest immers in vougen en
bij gebrek van genoegsaem bewijs cum
expensis
[77]

De here rigter nomine officii spreeckt
breuckhaftigh aen Jan Driessen van Puttensyeijn en Peter te Boer, ter oorsaecke sij
in April 1725 in het Posthoorn mal-

kanderen met tangen geslaegen en gebloetwondt hebben waer over ijder heeft
verbreuckt vier herenponden.
De selve ter oirsaeck sij weijnigh tijdt
daernae op een sondagh al weder om
malkanderen met een tange geslagen en
gebloetwondt hebben, waer over ijder heeft
vier heren ponden
Thomas Schriever en Willem soon van
Jan Hermsen ter oirsaeck sij in Octobris
1724 ten huijse van Jan Sneloper met
messen gevogten hebben, waer over ijder heeft
verbreuckt twee heren ponden.
Evert Goossensen en desselfs soon Gerrit
Eversen ter oorsaeck de soon op den 24
Septembris 1724 Hendrick Lakker beedighde
schoter een schaep dat hij uijt den troup
van Evert Goossens geschut (doorgehaald: uijt het holt
van Beert Rijcksen) en bij de cop hadde
gevadt uijt het holt van Beert Rijcksen, ontweldight en schootneminge gedaen heeft waer over gebreuckt hebben
thien heren ponden.
Nae gedaene aeneijssinge en geen comparitie van de bovenstaende beklaegdens
soo werd tegens ijder van de selve geconcludeert tot contumatie.
[77v] Jan Driessen segt dat de mede beklaegde is
Dr. P. geweest aenhever van het gevegt, contendert dat de mede beklaegde mag
worden gecondemneert in de dubbelde
boete.
Jan Driessen concludeert in die twede
saeck als voren.
[78]

van voorleden jaer al nog gedaen word
concludeert tot een quaet arrest, in
vougen alhier is geschiet immers en in
alle gevall, dat verweerderen te weten
de testatamentaire voogden met dese
haere præsentatien te kunnen en mogen
volstaen cum expensis.

[78v] Op den 28 augusti 1726
heeft den hoogh wel
geboren en gestrenge heer
Alexander van Dedem
alhier neffens zijn

schepenen alhier publijck
gerigt geholden.
Dr. S. Den hoogh wel geboren en gestrenge here
Rigter deses ampts, spreeckt nomine officii breuckhaftigh aen Jannetjen Willems weduwe van
Hendrick Helmighs, ter oirsaecke zij in
Januari 1716 ten huijse van Eijbbert Raedemaecker
Claes Nuijst met een tange heeft op den
kop geslaegen, dat daer aen verbreuckt
heeft agt heren ponden.
Dr. P. de beklaegde versoeckt bewijs.
D. S. Tot justificatie dat het factum genoegsaem blijckt uijt de condschap sub A.
Dr. P. dat de overgelegte attestatie niet is
in probante forma en also de klagte
illovandt.
[79]

Den selffden heer spreeckt nomine officii aen
Franck Jansen en Jan Gerris gewesen
knegt van Peter Wijggers, ter oitsaeck sij
op Niuwjaer 1726 des vor de middaeghs
onder de prædicatie een gadt in de deure
van Reijer Cornelissen geschoten hebben concludeert dat daer aen verbreuckt hebben
10 heren ponden te saemen off de beschuldigde van die selve.
Beijde aengeeijst.

DP

Jan Francksen als vaeder van zijn soon
Franck Jansen presenteert sijn soon dadelick te sisteren, en intervenierende in
middels voor die selve, en versoekkende
daer van bewijs.

Dr. S. tot justificatie dat men in bedingh de
verklaeringe van de vrouw van reijer
Cornelissen, die niet allene dit factum
heeft gesien, maer ook de stukken van
de deur aen den here Rigter gebragt
heeft.
Dat ook des intervenients soon sigh
met eede van dit factum sal kunnen
par...ieren persistit.
Ingevoegd: dat men tegens Jan Gerris bij geen comparitie concludeert tot contamatie
Dr.P

Ex adv. behalve dat van dese
gehele criminele klagte niet een letter

off jota word bewesen, soo soude die
selve ook niet kunnen worden gejustificeert, al wierde die ook ontijdigh
in bedongen condschap als neen. nu
ook in judicio geproduceert, maer moeste die getuijge in sulke gevall veel
eer in die dubbelde boete over haer
qualick aengebragte klugte, en komt
alsoo haer purgatoiren eede al gans
niet te pas.
[79v] Dr. Schrass
Hendrick Arnold versoeckt affdoeninge
van desaeck tusschen Coenraedt Gerris
en Eijbbert Raedemaecker litus pend
Dr P. Doctor Rogier Erckelens d majoir Hoff
cum suis, vermaenen het ordel in
haere saeckke, tegens Alexandrina IJlst
cum suis, soo in den jaere 1724, in
staede geholden, en waer van in het
jaer 1725 mede het ordel vermaent
is.
Dr. Sch.
Ex adv, dat die saeck bij de sententie
op den voorleden regt dagh, tusschen
de selve partien ergaen is affgedaen
relatio tot de aenspraecke conform de acte
van arrest des tijdes te boeck gebragt
en daer op gevolgde sententie.
Dr. P Negat en persisteert
Dr.Schr.
persisteert des gelijcks
[80]

Dr. Schras.
Doctor Johan Schrassert als volmagtiger van
Alexandrina IJlst cum suis, spreeckt tusschen
besaat en ontsaat (Edoch onder voorbehold van beter burgtogt in cas van
verder proces).
Dr. P. Lucretia Erckelens weduwe Roldanus cum suis in qualiteit
als aput acta om aen de beselte effecten
te verhaelen het effect van haeren eijsch
naeder bij de acte van betaelinge uijtgedrukt quo relatio.
Concludeert omni meliori modo tot een
goed besaath, en een quaed ontsaeth cum
expensis.
Dr. P. Ex adv.

Word onder voorbehold van alle beneficien en exceptien, en sonder
sig hier door te prædejudicieren off in
te laeten ante omnia cautie pro litium
expensis geeijscht.
Dr. S. Ex adv.
Dat de originele arrstanten noctoirie
sien erffgenaemen voor een seste part van
haer groot moeder en bij gevolge
besittende ongerede goederen in desen
ampte gelegen.
Dat bekent is in regten dat de possessie van ongerede goederen releveert
ap onere satis dandis concludeert tot
rejectie.
tot justificatie dat des arretants
principalen sien erffgenaemen voor een geregt
seste part van haere grootmoeder vrouwe
Margarieta Sabe weduwe van de heer
Rutger Erckelens zalliger vermogen uijterse
wille op den 11 Meij 1712 alhier gepasseert.
en dat dien gehelen boedel bij de arrest
verweerderen ten dele verdeijlt, en ten dele
onverdeijlt werd gedetineert, als blijckt
sub A primo, a 2, b, C, D, E, F, G, H1
en H2.
Dat dien volgens, de arrestverweerderen geholden sien aen de arestanten te doen
geworden het effect van den voorschreven
testamente.
[80v] Ex adv.
D. P. onder protest van sig in desen
niet verder in te laeten als men
geholden is.
Dat hier informeel en nietigh word
geprocedeert, om dat de vrouw met
de kinderen van Jacob Erckelens, soo
tot Campen woondt hier ageert om
te hebben den eijgendom van haere
respective mans en vaeders portie, in
de erffenis van de weduwe Erckelens.
Daer nogtans bekent is, dat een getroude vrouw in regten niet ageren kan
en sulx al met consent van de maegistraet kunnende doen, sulx als dan
te Campen moeten geschieden.
Dat de kinderen sulx niet minder mogen doen, om dat niet is bewesen dat
die selve mondigh zijn.
En alsoo all eeniger maete mogten ge-

[81]

regtigt zijn alls neen, staen die selve
toch nog onder voogden en hebben die
voogdijschap niet bedanckt.
Dat die voogden bij het voorschreven testament seer ampel zijn gequalificeert
dat dien onvermindert dese saack ook
al nog is litispendent, als exact is te
sien.
Dat geen arrest kan worden gedaen
om te hebben eijgendom van eenigh
goedt.
Dat in eijsch van erffenis, off een
gedeelte van dien moet geschiedenin
voor het gerigt van het sterffhuijs,
off met inleijdinge op sulck een gedeelte.
Dat ook in alle gevall hier te veele
eijst, als blijkkelick uijt beijde testamenten, die niet abstracto maer
in completo moeten aengemerckt worden.
Dat aenleggeren, in alle het gene gepretendeert hebben tot Campen sien tevreden gestelt als haer bediende daer
waer.
Dat soo nog met gedagten jets kunnen
prætenderen volgens testament het
selve tot Campen van haere voogden
die in allen delen genoegen is gegeven
kunnen doen.
En is men al nog veerdigh daer toe
alles te willen contribueren wat
redelick en billick is.
Onder beneficie van dese præsentatie
concluderende tot een kwaet arrest,
immers en in vougen alhier geprocedeert wordt cum expensis.

[81v]
[82]

Op den 17 Augusti 1728 heefft
den hoogh wel geboren
en gestrenge heer Alexander
van Dedem rigter van
het Oldebroeck etcetera etcetera etcetera
neffens zijn hoogh wel geboren
schepenen alhier publijck
gerigts dagh geholden.
Dr. Schrass
De heer Rigter dese ampts nomine
officii, spreeckt breuckagtigh aen

Lambert de knegt van Jan Lambers
raedemaecker en Hendrick Bartols, ter
oorsaecke sij op den 30 Decembris 1726
ten huijse van Jan Wijggers met
messen gevogten en malkanderen
gebloet wondt hebben, waer over
ijder heeft verbeurt vier heren ponden.
Dr. Schrass.
Den selffden heer spreeckt aen Jan
Warners nomine uxoris, voor een
boete van vier heren ponden
ter oirsaecke zijn vrouw de 17
Augusti 1727 Hendrick Willems schoter
van Oosterwolde gescholden
heeft voor een eer dieff, schobbert,
rackert, en andere schelt woorden
meer, om dat hij haer beesten
geschut hadt, en niet wilde los
laeten eer zijn schult gelt aen
[82v] hem betaelt was.
Dr. P. Ex adv.
dat men aldaer van dien soecken
bewijs, en onstentenis van dien
absolveert
Dr. S. Ex adv.
tot justificatie dat dese insi......
is gedaen aen een publijck persoon ende in het stuck sijner
bedieninge.
Dat bekent is, dat sodane publijpersonen, relaterende van
haer wedervaeren in en omtrent
het stuck haerer bedieninge op
den eed door haer gedaen volkomen gelooff meriteren.
Dat dese schoter, van het voorseijde feith sijne gegtinge heeft gedaen aen den heere Rigter
deses ampts, en dat men in
cas van confes aenneemt den
selffden alhier te sisteren.
Dr. P. Dat de klagte in vougen alhier gecshiet is alhier ongefundeert, en geensins van
geen bewijs praetjes van de
heer Schrassert.
[83]

De heer Rigter deses ampts
spreeckt breuckagtigh aen Berent
de knegt van Willem Man-

ten, en Lambert de knegt van
Jan Lambers raedemaecker en
Jan van Rijssen raedemaecker tot
Wesep, voor een breucke van
twee heren ponden ijder
ter oorsaeck sij op laestleden
Hattemer kermis bij het huijs
van Jan Wijggers malkanderen met stokken geslaegen
hebben.
Nae gedaene aeneijsschinge
word bij geen comparitie word
tegen alle beuckagtige samt
ijder in het bijsonder gecontendeert tot contumatie en
vellenschap in die geeijste breuken.
[83v] Dr. Schr.
Beert Rijcksen als volmachtiger
van Grietjen Willems weduwe
van Willem Hermsen qualitate qua spreeckt
bij bodinge aen Berent Willems
om te horen verklaeren, dat
hij gehouden is aen de aenlegger
op zijn tijdt te betaelen de
pagt penningen van het halve wes/
terse weijdeland bij de acte
gespecificeert als mede over
het verdere gebruijck van dien
met de aenleggerse te spreeckken
off het landt te verlaeten, con
cludeert volgens de acte tot
een goede aenspraeck cum expen/
sis.
Dr. P. in margine uijt naem van de verweerder als mede Gerrit Sijmens gevoegd
salvis singulis versoeckt bewijs.
Dr. Schr.
Tot justificatie dat men sig
referreert tot de volgende
saeck.
[84]

Dr. Schr.
Grietjen Willems weduwe van
Willem Herms geassisteert
als aput acta eijgenaerse en
en besitterse van de halffscheijt van ses gresen landt
bij de Oosterwolder kercke gelegen, naeder bij de acte gespecificeert, spreeckt bij bodinge

aen Gerrit Sijmonsen gebruijckker van het voorschreven
pagten, sedert 1726 en verder te verschijnen sall hebben te betaelen aen de aenleggerse offte haere last hebbende
en niemant anders, en
dat haer volgens over de continuatie van dien met de
aenleggerse sall hebben te handelen, off het landt ruijmen
concludeert ingevolge de acte
tot een goede aenspraecke cum
expensis.
Dr. P. Ex adv. dat men versoeckt bewijs.
Dr. Schr.
Tot justificatie
primo, dat vermits desselffs
notoriteit tusschen partien
in contistabel moet sijn,
dat de aeleggerse met haer
overleden man zalliger het gelibelleerde landt jure dominii
heeft beseten
Dat verweerder het selve
landt in gebruijck heeft
waer uijt dan volgt, dat
den verweerder verpligt is, den
pagt aen aenleggerse te betalen etcetera als bij aenspraeck
persisttit.
Dr. P. Antwoordt onder protes
is een rexatore en ongefundeerde actie, dat aenleggerse ook niet
bewijst het fundament van
haere intentie als nae landtregt nootsackkelick.
Dat oock t sedert lange jaeren
geen besitterse van dit landt
meer is geweest, als sub N: 3,
4 : 5,
en dat oock betaelt is van het
uijtkeer aen haer belooft, als
sub: N . 5, en 6.
Concludeert tot een quaede aenspraecke immers in vougen voor als
nog en bij gebreck van bewijs cum
expensis.
[85] dat hiet alleen geageert wordt
D. S. ex locotel tegens

Dr. Sch.
Als volmagtiger juffrouw
Alexandrina IJlst genaemt Erckelens
pro se quatate qua et cum suis
Contra de mede erffgenaemen van
de nu vrouw de weduwe Rutger Erckelens
vermaent het ordel sig gedragende voor soo verre haer aengaet
tot het ingenomen advijs, onder
reselve van het middel van
appel en bewijsen
D. P. Ex adv.
tegendeels het selve.
[85v] Op den 14 1730 heefft
den hoogh wel geboren
en gestrenge heer Alexander van Dedem neffens
bij wesende schepenen
alhier gerigts dagh geholden.
Dr. S. Den here Rigter nomine officii
spreeckt breuckagtig aan voor
40 heeren ponden, Hendrick
Lodewijck van Steinfurt, ter
oorsaeck hij heeft naegelaten als
boedelhouder van zijn vrouw
Hendrickjen Dijck die gestorven is den
27 April 1729 binnen ses weekken aen de erffgenaemen van voornoemde
Hendrickjen Dijck te leveren
staat en inventaris van
zijn vrouws boedel, maar die
eerst s overgegeven geeft op den
8 augusti 1729
Dr. P. dat de saack niet is bewesen en
het landteregt ongelukkig geallegeert.
D. s.

[86]

Idem heer Rigter spreeckt breukagtig aan Jan Willemsen de knegt van Gerrit
Coersen raedemaecker en Tijmen
Claassen, ter oorsaeck sij op
den 11 Februari 1730, ten huijse van
Tijmen Claessen met messen gevogten hebben, en dat de vrou
van Tijmen Claassen een snee door
het jak heeft gekregen, waer over
ider heeft verbreukt thien heren
ponden.

Dr. P. uijt de naem van Thijmen
Claas word gesegt dat mede
beklaagde is geweest autor van
het gevegt, en concludeert voor
hem tot absolutie, en dat mede
beklaegde mag worden gecondemneert in de dubbelde boete
Dr. S. Den selven heer spreeckt breuckagtig aan Jannetjen Jans, meijt
van Hendrick van Puttensteijn
voor 10 herenponden, ter
sij in Octobris 1729, tot twee maal
gebodeet siende van s heren
wegen, om contschap der waerheijt te geven geweijgert heeft
te compareren.
Dr. S. Den selven heer spreeckt breuckagtig
aan Hendrick Driessen van Puttenstein
ter oorsaeck hij op den 10 augusti 1729
D. S. referreert sigh in de saack tusschen
partij en onpartij, edogh, dat men in
alle onvermoedelikke inventum contendeert
dat den beklaegde sig met eede sig sal hebben
[86v] Dr. P. word geconcludeert tot rejectie

D. S

Omtrent het ondergaen van
de sonne, op de gemeijne heren
weg bij het Coppeltjen Gerrit
reinders seer deerlick met een
duijn staak over het hooft
en gehele lijff geslagen heeft
dat het bloet hem langes het
hooft liep, en het gehele lijff
bont en blaauw was, voorts
hem met een mes een snede
over den arm heeft gegeven, dat
hem nog drie vingeren lam
en onbruijckbaer zijn, waer over
heeft verbreuckt 20 heren
ponden
nae gedaene aaneijsschingen
werd tegens alle de voorstaane
breuckagtigen bij geen comparitie
gecontendeert tot vellenschap.

[87] Gerrit Reinders contra Hendrick
Dr. S. Driessen van Puttenstein in
plaats van aanspraecke exhibeert

acte van bodinge
Concluderende in conformite van die selve
tot een goede aanspraecke
cum expensis.
Ex adv.
Dr. P. word versogt bewijs.
Dr. S. Tot justificatie, dat het factum
blijckt sub A.
Naeder sub B.
En volkomen sub C art. 5 D
art 3 en bij art 5.
presenterende den aenlegger daar
en boven super abondanti de
waerheijt van het gelibelleerde
factum, met eede te bevestigen
pers.
Antwoord
Dr. P. dat dit factum nae notoire
regten klaar moet worden
bewesen daar daar toe niet toe
suffisant siende die vraegbare
getuijgen als de eijgen vrouw
en eijgen wigters etcetera van den
timerere klaeger, die daer om
oock niet kan volstaan maer
in de dubbelde boete mag worden
gecondemneert, concludeert tot
[87v] een kwaede aenspraecke en goede
tegenweer cum expensis.
D. S. dat men sigh omtrent de
voorgaende breucksaak referreert tot de bewijsstukken
en meriten in dese saak.
Dr. S. dat hij criminaliter
[88]

Dr Shr.
Jan Cornelissen contra Beert
Jansen Toebak exhibeert acte
van bodinge, en concludeert
volgens de selve, tot een goede
aanspraecke cum expensis.

Ex adv.
Dr P. word versogt bewijs
Dr. S. tot justificatie dat het factum

DP

consteert sub A en het gerigtelick verbod sub B.
Dat sodane turbel en indrag
in eens anders land nae alle
regten moet werden gerepareert
pers.
Antwoord
dat een land niet kan wesen
sonder een uijtweg, dat den
verweerder zijn landt, het welck
voortijds tot eene boesem heeft
gehoord, den verweerder nae
het gebruijck van der vougen genomen heeft.
dat de overgelegte documenten
also in desen niet ter saak en
doen, en dat oock in alle gevall aaenlegger zijn intentie niet
en bewijst, concludeert tot een
kwaede aenspraecke immers in vougen
bij manquement van bewijs.

[88v] Jan Dries geeft over de acte van bodinge contra
Dr. P. Jan Hermsen als breder bij bodinge te zijn quo relatio concludeert
tot een goede aanspraack cum
expensis.
justificatie
dat aanlegger dese geschutte
beesten, op zijn stall gehadt
heeft, en dat oock wegens
de selve in dier vougen geaccordeert zijn, sall verweerder niet
kunnen ontkennen, en kan
aanlegger in tegendeel verklaren.
D.S.

Ex adv.
dat in confesso is, dat daar
niet meer geschut sien als
ses pincken.
dat die ses pincken ten huijse
van aenlegger niet langer hebben
gestaen als drie daegen en
drie nagten
dat verweerder daar voor heeft
gepresenteert en bij refuis geconsigneert vier gulden sub N 1
concludeert, dat daar mede kan
volstaan, en alsoo gedaan is
een kwaede aanspraeck immers in
vougen, en een goede tegenweer

cum expensis.
[89]

Op den 8 Junij 1734 heefft
den hoogh wel geboren
gestrenge heer baron Dirck
van Renesse righter van
het Oldebroeck sampt zijn
hoogh wel geboren schepenen
alhier publijck gerighte
geholden neffens zijn hoogh
wel geboren schepenen alhier.
Dr. Apeldoorn
De here Righter deses ampt nomine
officii spreukt breuckaghtigh Gerrit
Andries, ter oirsaeck hij op den 17 Septembris
1731 in desen Righter heeft gejaegt
en die jagt geexerceert, waer over
hij heeft verbeurt 30 daelder volgens
art. den 2 en 4 en 20 art. volgen het
jagt gerigt concludeert tot een
goede aenspraecke
tot justificatie, dat bekent is dat
verweerder niet gereghtigt is tot
de jaght, en selffs niet ontkent off
hij heeft de jegt geexerceert tot
als blijcken sall sub A.

[89v] Dr. Apeldoorn
Dat den verweerder is een ongetrout
persoon en geen andere woonplaets
off kan hebben, als in dit Righterampt ten minsten niet bewesen als
hier geboren ziende, dat het arrest
volgens placcaet niet behoorde te wesen
en dat ijder genoegh gehadt heeft
met mevrouw te spreecken, en dat
al overlangh al met de heer verwalter righter voor de boete is als
gesproocken als niet kan ontkennen der halven concludeert renuntieert tot rejectie die exceptie van informaliteit.
Voor replijck ten principael dat den eedt in
zijn eijgen saeck niet kan ............, dan
den heer Righter welcke presentstie
voor geslaegen om de saeck te assopieren, namentlick wanneer
binnen een perremtoire tijdt die verweerder selve konde stellen een brieff......
van de heer L. jaegermeester, dat consent van mevrou haddegekregen

en de verweerder sulcks hadde bekent
gemaeckt, dat als dan hoogh
wel geboren van de boete soude
off zijn, dogh sulcks het factum
bij den aenlegger klaer bewesen
siende, den heer aenlegger volgens
zijn pligt als een contraventeur moste aenspreecken voor de boete.
[90]

Nomine officii spreeck aen Jan Willemsen om dat hij vermogt heeft op ........
........... smmatie van den heer aenlegger als ontfanger van de verpondinge
deser amts te verweijgeren sodane extrackt off copie van de maend cedulle
der verpondinge die de heer aenlegger nae
dode van Gijsbert als sijn gewesene
en gesubstitueerde ontfanger mosten
hebben, en verweerder verpilgt was
te extraderen, derhalven den verweerder bij zijn mandientie bij desen wordt
aengesproocken salvo moderamen
judicii voor een boete van
20 heeren ponden concludeert tot
een goede aenspraecke
Tot justificatie dat verscheijden maelen
door den onderscholt is gesummeert als mede gerightelick sub A,
B, C , D blijckt dat tot het geven der
copie bij haer edele mogende is gecondemneert geworden, sustnerende
den aenlegger dat den verweerder
wegens zijn obedientiein dese ma
worden gecondemneert.
Dr. Apeldoorn
Jacob de Man nomine uxoris Johanna
Fabritius aenlegger tussen in en
uijtleijdinge tegen de heer Reijnier Otto Schrassert
als volmachtiger van Aeltjen van Steenwijck, weduwe wijlen de heer Daniel van
Diest in leven predicant tot Swartsluijs den selven cas.

[90v] Geexhibeert in den edelen
Gerighte van Oldebroeck
op den 8 Junij 1734
Jacob de Man nomine uxoris Johanna
Jacoba Fabritius aenlegger
Tusschen in en uijtleijdinge op en tegens
de heer doctor Reijnier Otto Schrassert als

volmachtiger van Aeltjen van Steenwijck weduwe
wijlen de heer Daniel van Diest in leven
predicant tot Swartsluijs verweerder in
den selven cas.
Heefft sigh op den 13 Augusti 1733 nae voorgaende renuntiatie van voorgaende inleijdinge van de 6 Augusti 1733 doen inleijdinge in een gevestighde rente van
25 gulden staende gevestight in een hijs
en brouwerrije genaemt den Eeckelboom
dan nog in een mudde saijlant, waer
oost en west is gelandet capteijn Marrevelt, noortwaert de Heijgrave, suijdwaert
het Veen Sijde, sijnde jaerlicks losbaer met
500 gulden laestelijck nogh in een halff
schepel saijlant mede tusschen voorschreven
bepaelinge gelegen, alle welcke parcelen
sijn gelegen in desen righter ampte
van Oldebroeck, en bij Reijer in den
Eeckelboom gebruijckt werdende. Ten eijnde om daer aen te verhaelen en te vindiceren de plenaire possessie en bij ordre
de proprieteit, volkomen besit, gebruijk
en genot der selver, met erstaadinge
van alle het gene sij tegens reghten
daer van hebben genoten, off hadden
genoten kunnen hebben.
Contendeert omni meliori modo
tot een goede inleijdinge cum
expensis

[91]

justificatie
Dat overgeefft de acte van inleijdinge,
dat bekent is dat aenleggers vrouw
Johanna Jacoba Fabritius is geweest een
halve suster van Gerharda Sas, overleden
huijsvrouw van Daniel van Diest, in leven
predicant tot Swart Sluijs.
Als mede dat dominus Van Diest en Gerharda Sas hebben geprocreet een doghtertjen genaemt Hendrina Getruijt van
Diest.
Dat die echteluijden bij oprigtinge der huwelickse voorwaerden retour van goederen
hebben bedongen.
Derhalven nae overlijden van Gerharda
Sas haere goederen verstierven op haere
voornoemde doghtertjen.
Dat dat doghtertjen minder jaerigh is
komen te overlijden, en wel nae doodt
van haer moeder Gerharda Sas.
Soo dat die nalatentschap soo dat die

naelatentschap van Gerharda Sas is verstorven op haer doghtertjen Hendrica
Getruijt van Diest, en nae desselffs doodt
in gevolge huwelickse vorwaerde is gedevolveert, en ap intestato verstorven
op aenleggers vrouw siende een moij van
Hendrica Getruijt van Diest.
Dat dominus van Diest sigh tot een twede
huwelijck begeven heefft sonder zijn doghter zalliger haer moeders goet te bewijsen
off te geven.
Dat aenlegger nomine uxoris nae dode van
sijn nigt Hendrina Getruijt van Diest.
Dominus van Diest zalliger heeft doen summeren tot het geven van een inventaris
van haere naegelatene goederen, waer toe
hij op den 22 September 1717 bij sententie van
het hoff is gecondemneert geworden sub
A welcken inventaris aenlegger op den
5 Octobris 1717 heeft bekomen sub B.
Bij welcke twe documenten de dualiteit
als erffgenaem in voegen voorsseid evident
is..
Dat sub B mede geblijckt dat die goederen
waer in aenlegger sigh heefft doen inleijden
in desen ampte gelegen sijn, en op dien
inventaris gevonden werden.
Dat naeder sub C consteert dat het cappitael ad 500 gulden gevestight is in het
[91v] huijs den Eeckelboom en in een mudde
landts, is gecedeert, getransporteert op
dominus Van Diest vrouw zalliger Garharda
Sas en den jaere 1697 den 16 Jannuaris en geregistreert den 3 september 1697 en also voor het
ingaen van haer huwelick met dominus
van Diest in eijgendom beseten heefft
Eo retour subject.
Dat in dese procedure tusschen den aenlegger en
dominus van Diest zalliger gevont (doorgehaald: den aen) nniet
alleenlick den aenlegger is verklaerd erffgenaem
van voornoemde doghterjen, en dien volgens
wettige eijgenaer van die goederen bij het
selvige naegelaeten in specie die waer
in dese inleijdinge is ondernomen, maer
oock teffens bij wel gemelte hove tusschen
partijen si gesententioneert, dat ten
aensien van het regt en eijgendom van
de goederen partijen souden moeten procederen, daer en soo sulcks soude behoren
als sub D in subvirgulatis.
Dat dienvolgens den aenlegger in die gelibelleerde goederen nae het præschript

[92]

landtreghtens heefft doen inleijden, en
aen de erffgenaemen van dominus van
Diest doen insinueren ab sub Eo en
E r.
Dat die erffgenaemen die gedaene inleijdinge hebben laeten gaen in contumaciam
waer aen men oock ten allen besten
reghtens is houdende, en sigh door dese
proceduire niet het aller minste gepræjudicieert sall willen hebben.
Dog dat dese originele verweerderse die met de
erffenisse van voornoemd doghtertjen, uijt
welckers hooffde hier alleen word gehandelt direct off indirect nog ten petitoiren nog ten possessoiren te doen kan
hebben, en die men daer om oock int
exploicteren den wete niet gekent heefft,
noghte all nogh prætendeert te kennen
heefft kunnen goed vinden te doen een
inpertinente ongefundeerde en gans temiraire uijtleijdinge als sub F.
Dat men dien volgens onder nogmaelige
protestatie van sig tegens desen verweerder niet
verder in te laeten als men nae reghten
geholden is (doorgehaald: als sub F) nogh de selve in desen
ergens voor te erkennen. Verwagt dat
den verweerder de redenen van zijn uijtleijdinge sittende gerighte sall hebben te boeck
te brengen bij pæne van vellingschap.
Persistit
Antwoordt onder expres protest als nae reghten.
Dat den aenlegger nulliter en seer informeel
ageert.
Eerstelick om dat inleijdinge heeft gedaen
sonder voorgaende verburginge van sijne
actie.
Geconsidereert dat eerst en voor aff sodane
verburginge moet geschieden eer en bevorens ijmant gequalificeert is tot het
doen der inleijdinge lantreght van Veluwen
cap. 8 art. 4 ibique domine Johan Schrassert in
comment.
Ten Tweden dat dese in sigh selffs nulle
en informele inleijdinge is gedaen nae
renuntiatie van een voorgaende inleijdinge sonder egter eenige refusie van costen
noghte presentatie van dien gedaen te
hebben, waer toe egter verpligt was voor
en all eer hij sijn vermeijnde actie de novo

heefft kunnen institueren landt reght van
Veluwen cap. 18 art. 11.
Ten derden dat een rentverschrijvinge
nae den lantreght van Veluwen cap. 25 art. 11,
indisputabel voor gereed goed word gehouden, derhalven qualick en te onregt bij inleijdinge geageert word.
Om dat het subjectum immissionis is
een res immobilis lantreght van Veluwen
cap. 7 art. 1 in verbis off ijmant op erffgrond.
Te meer daer bij het selve landreght cap. 11 art. 1
voor rentverschrijvinge gegeven word
peijndinge.
[92v] Ten vierden, datter geen wete aen de verweerderse die possesseurse van de rentverschrijvinge is gedaen geworden sub N-1.
Daer nogtans de wete van een inleijdinge
moet worden gedaen possessori reilegitiosa
sub pæna informalitatis Schrassert in comment
pag. 111, no 10.
Dien onvermindert en onder expres protest
van daer op als vorens regt te verwagten
sal men ten principalen seggen
Datter tusschen dominus van Driest en sijn
eerste vrouw Garharda sijn opgerigt formele
huwelickse voorwaerden.
Waer bij die toekomende echteluijden malkanderen reciproce weder sijdelijck hebben
begifftiget in alle haere naetelaetene gerede goederen, om bij de langstlevende
erffelijck genoten te worden als sub. no. 2
en gecontimeert sub. no. 3.
Der gestalte dat de gelibelleerde rentverschrijvinge van 500 gulden siende een jaerlickse los rente als sub. no. 4 per totum
dominus van Diest, den welcken sijn gemelte
vrouw Garharda Sas aen de welcke die
los rente gecedeert is alles sub. no. 4 heeft
overgeleefft is toebehorende geweest, om
redenen dat onder de gerede goederen rentverschrijvinge op eluwen gehouden wort
den lantreghten van Veluwen cap. 25 art. 11.
Gelijck oock sulcks also word gevonden
en quantum pro op den onvervanckelijcken inventaris sub B tegendeels siende
oock parthien daer omtrent ongepræjudicieert gelaeten bij S hove sub no. 41
et 40 ende vervolgens als gereed en geen
retour subject.
Sonder dat eenige de minste bedenkinge
kan meriteren, dat bij het lantreght van

[93]

Veluwen cap. 30 art. 2 in materie van
testamenten soo een rente voor ongereed
goed word gehouden.
Geconsidereerd dat de gemelte giffte der
gerede goederen niet en is gedaen aen
dominus van Diest bij forma van testament
maer bij huwelijckse voorwaerden, die het
effect hebben van gerightelijcke actens lantreghten
van Veluwen cap. 27 art. 1 ende nae haeren
inhoud promtelijck en stiptelick agtervolgt
moeten worden. Lantreghten van Veluwen
cap. 25 art. 9.
Te meerder in desen daer bij ale naburige landt
en stadt regten sodane renten voor gereed gehouden word en als gereed goedt
vermaeckt kan worden als notoir vide
sime van Leuven part. 1 L. 2 cap. no 4.
Dat oock de verweerderse het regt van retentie
is hebbende tot en wijlen
dat den aenlegger hadde gesuijvert die posten
dewelck door verweerderse man wegens het overleden kint ende het kints grootmoeder Aleijda
Ulenbroeck.
Concludeert dat bij sententie van het
agtbaere gerigte van het Richter Ampt
Oldebroeck den aenlegger in sijnen eijsch
en conclusie in voegen in voren
als nogh niet en is ontfanckelijk nogte
gefundeert, en dat also bij den aenlegger
is gedaen een kwaede inleijdinge en
bij den verweerderse een goede uijtleijdinge
cum expensis.

[93v]
[94]

Op den 1 Augusti 1736 heefft
de heer R. O. Schrassert
verwalter Righter van Oldebroeck
neffens schepenen alhier publijck gerigtsdagh geholden.
De heer Righter nomine officii spreeckt aen
Beert Bartholtsen en Hendick Goossen als breuckhafftigh.
Idem dominus tegens Hendrick Cloijenbergh en Claes
van de Clisterie met greeppen.
De heer Ingen
Goossen Hendricks op Mulligen preeckt bij aen
Jan Hendricksen.

Dr. Otters
Willem van Marle is bij arrest aengesproocken
door Gerrit Horst, en vermits tot nog
toe geen aenspraeck is gedaen, soo dingh men
met vlijt van een decreet van het Gerigt.
[94v]
[95]

Op den 23 Meij 1738 heefft
de heer R. O. Schrassert
verwalter Richter neffens schepenen alhier publijck gerichte
geholden.

Otters de hoogh wel geboren vrou Maria Feit
douarie en boedelhouderse van de
hoogh wel geboren heer Gerrit Witte contra
Hendrick Veltkam, ten eijnde om van
die selve te hebben een schade penning
van 100 silveren ducatons.
[95v]
[96]

Compareerde voor mij Reinier Otto Schrassert
der regten doctor en verwalter Richter des Richter
Ampts Oldebroeck en onderbenoemde Gerichtsluiden
Jan Groen. Also Hendrick Torne sigh heefft durven
onderstaen op sondag den 15 meert 1739 savonds
voor de deur van den klaeger int richter ampt
tegen en claeger (doorgehaald: int Richter ampt) sonder
redenen in koelen moede uijt te vaeren en
hem te bejegenen met verscheijden injuriente
woorden en affrontense expressen en uijt te
schelden voor een schelm, hondtsvod, schobber
toddevos, carnailje en andere eerrovige woorden
en moedwilligheden meer; En also onverdraggelijcke injurien den claeger zijn persoon sig niet
ontsien heefft aen te doen.
En dat sodane injurien, affronten en moetwilligheden voor den claeger als een eerlick
man zijn intollerabel en seer sensibel de
selve ad animun heefft gerevoceert.
Soo doet hij Jan Groen daer over bij dese sijne
klagte nae landreghten ende de selve
verburgende met sijn persoon en goederen
en in specie huijs en hoff daer den
claeger woont en alhier in desen ampte
liggende, ende zulx te hebben honorabele en
profitabel reparatie van alleen een ijdere injurie en
affront boven genoemt.
Honorabel dat den beclaegde en injurient
in desen wel edelen Gerichte sall compareren

en aldaer verclaerende voorschreven injurien en affronten hem van herten liet
te zijn, en daer te veel aangesegt in gedaen te hebben, en van den klaeger en geinjureerde
niet anders te weten als alle eer en deugt,
biddende God den den claeger en den
heer richter om vergiffenis.
Proffitabel dat den beclaegde en injurient sall
worden gecondemneert in een somma
van 500 gulden ten profijte van den clageren en geinjureerde te emploijeren na zijn weegevallen, om welcke somma ja om geen
goed van de werelt den clager verclaard
sodane schimp, injurie en affront niet geleden te willen hebben. Edog tot erkentenis
des Gerichts en ten daege dienende omni
meliori modo nader te deduceren, en con
[96v] sampt voor alle de gerichtelijcke en
ongerichtelijcke kosten en schade met
regt. Gedaen bij gerichts luiden Barent
Dijck en Jacob Muijs. Des ten oirconde is
dese bij mij verwalter en voorschreven gerichtsluijden geteickent en met mijn cachet
becrachtiget in Oldebroeck op den 24 Maert
1739 (onderstonde
R.O. Schrassert verwalter Richter van Oldebroeck,
Barent Dijck, Jacob Muijs)
In margine:
Alsoo parthijen over ....... en minnelijcke accoord is beraamt als dat parthijen soo
parthijen tusschen Jan Groen en Hendrick Torne is geaccordeert als dat den saecke ten
principale, difterent sijnde is op versoeck van wedersijden is geaccordeert. Actum 2
Octobris 1739.
H. Dijck als geteijckent als secretaris.
[97]
[97v] Op den 29 Septembris 1739 soo heeft
de heer doctor Johan Schrassert
verwalter Richter neffens schepenen
alhier publijcq gerigtsdagh
gehouden.
In saacken van ............... als volmachtiger van
Ruchert Ketel als regthebbende, de heer
Gansebel genaemt op het hoge huijs, ende
hoogh wel geboren heer Lodewijck van Tengnagel heer tot Olthuijs, en desselfs ehevrou
de hoogh wel geboren vrouw Margarita Frederica
Willimina aenlegger contra Reijer Corneissen
verweerder.
D. Ingen

geefft over een aenspraeck en concludeert als
aput acta.
Dr. Otters
aen zijde word geexhibeert antwoord
Dr. Ingen
Johan Brouwer contra Willem Willemsen van
Werven verweerder
word exhibeert antwoort
[98]

Gerrit Wijmans in desen geadsisteert
mit haer vader laurens,
nae gedaene aeneijsschinge en non compareren
word gecontendeert tot vellenschap cum
expensis
Dg Meijnt Wijnant als getrout aen
Maria Bolder, spreeckt nae voorgaende venia
agendi peter Bolder om te horen verclaren.

[98v] Op den 27 en 28 Septembris
1743 heefft de heer doctor
Johan Schrassert verwalter
Richter van Oldebroeck
neffens de schepenen publijck gerichtsdagh gehouden.
Gerrit Coertsen
Bod
Albert Evertsen
Om te horen verclaren dat den verweerder
niet heefft vrij gestaan in den
maant van Augusti deses jaars
1743 met wagen en peerden te laten
vaeren door haever van aenlegger
des tijdes gestaan hebbende op het
land van aenlegger agter sijn berg
na de Bovenhuijsen aan kenlick
gelegen, en mede het slot van
aenlegger aen aenleggers hek, t welck
staat aen sijn land bij de Broeckdijk
door den onderscholt aen stukken
te doen slaan, en dat hij verweerder
dien volgens sall gehouden zijn
aale schade door het een en
ander bij aenlegger geleden aan
aenlegger te vergoeden, die gereeckent
werd ter summa van vijff en vijfftigh gulden, waer toe bij desen eijsch

gemaackt werd, ind. modo salvo
Concludeert omni meliori modo tot een
goede aenspraeck cum
expensis.
Instificatie, omtrent het factum
noch kan verweerder ontkennen dat om
geprefigeerde tijt op aenleggers land
haever stond, dat daar door gevaeren
op verweerders ordre, dat wijder op voorschreven
ordre des aenleggers hekke is open
geslagen en aan stukken
word anders gerefereerd tot relaes
van den onderscholt, welck inbedongen
dat ........... aenleggers land is vrij alodiael
en separaat van dat van
verweerder.
Welck bij aenleggers in eijgendom
gekomen in den jaere 1732 consteerd
sub A.
Dat sonder dat kan aangetoond
werden dat een servituit van
verweerders land moet draegen immers
in den coopbrieff niet is uijtgedrukt
dat verweerders land over aenleggers land
nogt geen uijtweg gehad heefft,
dat de dam en hekke aan aenleggers
land aen de Broeckdijck, door
aenlegger eerst is gemaackt, dat
oock noijt daar door gelendeert
is te vaeren als voor twee jaeren
door Egbert Hendricksen Rommelpot op ordre van verweerder.
Dat die Egbert Hendricksen toen
gekeert is, en tegen wille van
aenlegger daar over gevaeren, dus
als bij een vergunning moet
werdengereeckent.
Dat verweerder noijt het regt over
aenleggers land gehad heefft van
overweginge.
dat van te voren verweerders land
geen saijland maer een hagen
[99v] en heijdevelt is geweest
dat verweerder op een violense wijse
heefft soecken de possessie te vercrijgen, sonder dat men kan aentonen eenig de minste regt daar
toe te hebben.
Welck kan gesien worden en bewesen worden en bewesen uijt
[99]

de getuijgen sub B lt C
dat dan te gedaen door
verweerder en aenlegger veel schade
aen haever hebbe geleden, welck
moet vergoed worden.
dat dan te veel gedaan door
verweerder en aenlegger veel schade
aen haever de aenlegger geleden
welck moet vergoed werden.
[100] Op den 18 Juni 1744 soo heeft
den wel edele heer doctor Reinier Otto Schrassert verwalter
Richter van Oldebroeck, etcetera neffens
zijn schepenen alhier publijck gerigtsdag doen houden.
Hendrick Torne voor sig, als man en
momber van zijn vrouw Maria
Christoffels, spreeckt bij clagt
verburging aan Harmen Smedink
ter oirsaeck den beclaagde niet ontsien heefft op sondag den 15 1743
ten huijse van Willem Vincke int
Oldebroeck ter præsentie van getuijgen
opentlick te emoveren dese injuriense en expressien, dat den clager
in het landt daar hij van daan
was noch eene vrouwe had, die
hij verlaeten had, en dat clagers
vrouw voor meijt bij desselffs vaeder had gewoont, ende hij met
haar was doorgegaen, met verdere injuriente bijvoeginge, dat
des clager vrouw maar een
egtbreeckers hoere en den claeger
een egtbreeckers schel was, dat
den claeger die soo onwaere als
calumniense expressien, ter ooren gekomen siende den selven van sig en
naemens zijn vrouw had goed gedagt
tot voorcominge van een
kostbaere proceduire, van welcken
[100v] swaere costen geen verhaal op den
injuriant te erlangen was, den
selven op den 18 Decembris 1743 in te
senden een acte van retorsie, en
daar bij aen hem te doen insinueren,
dat hij clager den injuriant hielt
voor een schelm, egtbreecker, lasteraer en leugenaer, ter tijt toe dat
hij die opgemelte injuriense expres-

sien zou kmen te bewijsen. Dat
den beclaegde sig niet in staat
vindende om zijne gevanteerde
injurien te kunnen bewijsen
all verder heefft onderstaan om
ten bewijse van zijn injuriense
gemoet aen den clager pro se
et nomine uxoris op den 27 Jannuaris
1744, doen den onderscholt Berent
Dijck te doen insinueren, dat hij die
voorseijde acte van retorsie hielt
voor null en geender waerde, onder andere vervat ende dese gerepeteerde en gercitereerde
injuriense expressien, dat hij
Harmen Smelink hem Hendrick
Torne en Maria Christoffels houd voor
het geene het welck hij droncken
wesende ten huijse van Willem Vincke op den 15 Decembris 1743 soude gesegt hebben, tot ten tijt dat hij Henrick
Torne hem comt door een trouwbrieff
daer van te overtuijgen, dat hij Henrick
Torne en Maria Christoffels in
de waere christelijcke apostelijcke kercke
[101] zijn egtelijck en opentlijck getrouwt
met verdere impertinente expressien
meer; welcke gerepeerde en gercitereerde injurien den clager pro se, et
nomine uxoris ad animum revoceerde,
concluderende den clager pro se, et
qual. præd. Ingevolge sijne gedaene
clagte tot honorable en profitable
amende; honorable dat hij beclaagde in den Gerichte sall hebben te
compareren en aldaar in præsentie van den clager in forma verclaren van den clager en zijn
vrouw niet te weeten als alle
eer en deugd, en dat de boven
gemelte injurie erdagt ende
onwaar, ende hem die selve
leedt is, God, de Inslitie en clager
pro se et qualitate qua biddende om vergiffenis profitabel dat den beclaagde ter saacke voorschreven sall
werden gecondemneerd in een
summa van hondert silveren ducatons indicii moderamine salvo
ter dispositie van den clager, sijnde
hij claeger oirbijdig met eede te
verclaren, om gelijcke summa, ja

om geen goedt ter wereld, sodaene
injurie te willen lijden.
En dat alsoo gedaan is
een goede clagt verburging
omni meliori mode cum
expensis.
Instificatie
Dat in facto waar is, dat de beclaagde
[101v] op den 15 in den voorleden jaere 1743
sijnde sondagh den clager en vrouw
seer leekich geinjurieerd heefft,
dat sulx geschiet is publijcq in een
herberg ten huijse van Willem Vincke,
en in præsentie van verscheijden personen als sub A en als gestendigt
sub C.
Dat tot vermijdinge van costen den
claeger te rade is geworden die onverdraegelijcke agterbakse injurien, zo
aan stonts hem die selve ten ooren
sien gecomen bij een acte te retorqueren, als geschiet op den 18 Decembris
1743 sub B.
Dat daar mede den clager gedagt
had dat die injurient sig gerust
soude gehouden hebben off immers
sijn onwaeragtige geinjurieerde
en quo vacteerde expressien genoegsaem
bewesen hebben, gelijck den clager
hem injurient sommeerde uti sub
de B.
Maar cont den injurient in plaats
van leetwesen, en als een christenlick
te gedraegen, niet alleen hij een gerigtelijcke acte op den 27 Jannuari deses
jaars des clagers acte van retorsie van
den 18 Decembris voor null en van
geener waerde te houden.
Maar daar en boven klaar sijn animus
injurinandi te bewijsen, met te gestendige en herhalen t geen op den
15 December 1743 op den clager en
zijn vrouw no injuriens gemoveerd had.
En met den clager voorhooffs door
een gerichts dienaer te doen weeten ....
Voor sulx en te houden, als hij hem
[102] soo injurientlick hadde uijtgeschildert.
Daar en boven bij met vorige noch andere
lijlijcke en injuriense expressien op een
niew te kopen ut, sub C in quantum
pro.

Dat gemelte document C gantsch een
niuw injurient libel is op clager en zijn
vrouw, dat daer int ten genoege regtens
des injuriente animus consteerd, en van
den claeger n vrouw onverdraglijck
Derhalven den clager pro se en nomin
uxoris seer sensibel deselve ad animum
gerevoceerd hebben.
Dat geen groter off swaerder affronten
met de mond connen geemoveerd werden aks dese van den injurient
Dat den injuriant de selve geexpractileerd en versonnen heefft, dat selffs
gediffulgeerd sub A. K. B.
Dat schoon den clager pro se et qualitate qua
ongehouden is nae regt, de negative
te bewijsen egter om de gehele werelt
open te leggen die gevanteerde leugens
soo blijkt int document sub D 10 en
D 22 van des clagers geboorte plaats
christelijcke doop, religie, opvoeding en
konst etcetera
Insgelijcks, dat daer niet getrouwt
noch met zijn vaeders meijt weggelopen, en alsoo Godloos geexpresseerd.
Dat wijders met zijn tegenwoordige
vrouw in egte getrouwt sub E 10 E 20
dat dan wel te regte dese actie bij clagte
tegen injurient geintameerd volgens
landregte cap. 12
En behoorlick verburgt ut sub F
[102v] oock geregisteert na behoren waar van
de weete G.
Hermen Smedinck inwoonder
van het Richter Ampt
beclaegde
Antwoort onder expres protest van
sig in desen niet verder in te laten
als een beclaegde parthije nae regten
gehouden is.
Soo doet den beclaagde voor aff cortelick voordraegen
Dat hij nis een inwoonder van dit
Richter Ampt, al waar den selven
zijn inwoonderschap behoorlijk
verburgt hefft als in consesso moet
sijn
Dat den beclaegde in dit Richter
Ampt is te huijs sittende, en een
behoorlijcke costwinninge is hebben-

de.
Dat den beclaagde nae die ontfangene weete van des clagers frivole
en vexatoire clagt verburging
sub No 10 sig op den 11 deses maants
aen den heer verwalter Richter, en
dus intra terminum heeft geaddresseert, en verclaart omni meliori modo te doen oppositie, en tot
verburginge van dien in optima
forma te præsteren de invatoire
cautie.
Dat den beclaagde tot die cautie niet
is geadmitteert, sub No 2 met
relatie tot de kennissie van de heere
Richter, maar op den 11 dito in hegtenis genomen geworden, en aldaar als
noch bewaart word.
Dat den beclaagde egter vermeent dat
[103] hij mit juratoire cautie in deesen
heefft cunnen volstaen, en als noch
can volstaen, (doorgehaald: en all noch kan vol-)
aengesien alle regten mede brengen
dat het genoeg is een sodane
burge te stellen als men in staat is
te cunnen doen
sodanigh dat off schoon ijmant
niets ter werelt verburgen can, egter nae
behoren verburginge comt te doen
met cautie juratoir.
Te weeten dat hij met eede verclare
geen ongerede goederen te besitten, en
alle devoiren aengewend te hebben
om borge te becomen, en niet
heefft cunnen krijgen, en dat
hij eedelick aenneemt ten regten
te staan, en het gewijsde te voldoen.
Alsoo het een bekende regul regtens
is, dat cautie juratoir altoos
plaatse heefft, soo wanneer er een
onmogelijckheijd is, om op een andere
wijse cautie te kunnen stellen.
En dat selffs soo menigmaal als er
cautie word gevordert, door
eene wet off statuit verstaan
moet werden, sodane cautie geeijst
te zijn, als den geconvenieerden in
sijn vermogen heefft om te kunnen
stellen.
En bij aldien hij van wegen zijn onvermogentheid geen burge kan stellen,

soo word hij tot de juratoire cautie
geadmitteert, sie middel in notis
over Vromans de For. compet.
Lib. - 1 cap 1 .... 24 no 4, in notis, et
[103v] D. Dibidem allegat.
Welcke juratoire cautie oock voor
genoegsaem gehouden word alle waer
het schoon dat een aenlegger
offte verweerder bij ordel offte sententie gecondemneert waere, fide inssoribus aut pignoribus pro expensis aut futoro indicato te moeten
caveren, Tab. in cod. Sab. lib. 2 tit 39
def. 9 not. no 8.
Oock werd bij Rad. Cur. ultraject
decis 19 gevonden, dat ijmant
gecondemneert, jae selffs gegijselt
zijnde, om voor het gewijsde borge
te stellen, onder cautie juratoir, uijt
die gedecerneerde gijselinge is ontslagen geworden.
T welck fundament dan oock op
Veluwen tusschen clagt verburginge
als deese, de juratoire cautie in
contradictorio is geadmitteert bij
t Gerichte van Barnevelt Ao 1657
in saecke van Hendrick Gerris aenlegger
bij clagt verburging contra Willem
Everts sub No 3 en No 4.
van gelijcken oock bij het Gerichte
van Ermel in saecke van
Egbert Vos bij clagt verburginge
contra Maria Evers N 5 en N 5
Waar mede oock over eenstemming
is de practica aen den Hove als in
fortioribus terminis Sub N 6 en
N62
Bij alle welcke præindicaten noch
kunnen gevoegt werden die in de
[104] Graaffschap Zutphen on grootere getalle
ergane gewijsdens te sien in de 3de
cons. van doctor Joost Schomaker
No 27 usque ad fini.
Waer onder gevonden die in terminis
meede van gesustineerde injurie zijn
gepronuntieert als onder andere voor
het Gerichte van Zutphen op den 27 Novembris
1686 tusschen Arit Bornminck impetrant contra de stadts voerman
Jan Waenders gede
Te meer in deesen nog te meeder in
desen, om dat dit alleenlijck door

den clager tegens alle gronden van
regten geinventeert is, om den bedaagde, die meede van zijn beroep
is uijt dit Richter Ampt te krijgen,
waar toe hij bereijts alle andere feijtelijcke
middelen heefft int werck gestelt.
Opsterende niet het gewijsde aengehaalt bij den heer Schrassert
ad reform Veluwe Cap. 12 art. 3
No 3.
Eensdeels niet, om dat men nae
t præscript regtens en nae geen
gewijsdens moet regt doen.
Anderdeels zijn de gevallen oock
ten eenenmaale verschillende, aldaar
was geprocedeert bij arrest teegens
een vreemde, alhier is een ingeseten vant Ampt die zijn inwoninge verburgt heefft.
Ten derden, den gearresteerde aldaar
was in staat om de verburginge te
kunnen doen.
Egter wilde den selven sijne goederen gelegen
binnen Elburg maar voor een gedeelte
[104v] verbinden, en voor het overige cautie
juratoir stellen uli sub No 7
Op welcke gewijsde is gegrondvest
het genoteerde van doctor Johan
Schrassert D.l. en vervolgens niet
op t gevall in quæstie, daar den
beklaegde aen die requisiten van die
juratoire cautie kan voldoen, en
geen ongereede goederen besit, omse
te kunnen verbinden.
In voegen dat den beclaagde intra
terminum sig te regt heefft gesisteert
om die cautie juratoir te stellen,
ende daer toe hadde moeten geadmitteert geworden zijn, gelijck in
simili geschied is Sub. N. 8.
Weshalven den beklaegde all noch voor
off contendeert tot admissie van
ten effecten van een landtregtelijke
contra verburginge van de juratoire
cautie, en dat hij onder præstatie
van de juratoire cautie uijt zijn
detentie sall worden ontslaegen
cum expensis.
Dien onvermindert en onder protest als nae regte sall den beclaagde

tot sijne defensie ten principalen
onder implois van alle beneficien
regtens een gedaagde partij in cas van
injurie competerende allegeren.
Dat gelijck alle en een ijgelick die
ijmant in regten wil aenspreecken
sijne intentie ten vollen moet bewijsen.
[105] Soo word zulx voornamentlijck geregnireert in een gevall daar ijmant
over een gedaene injurie klaagt
en een profitabele en honorabele conclusie komt te nemen.
Aen t welcke wanneer getoest werd de
geinstitueerde actie van injurie met
de documenten tot desselfs instificatie
geexhibeert.
Soo vermeent den beclaegde dat den
clager in geenen deelen alhier probeert
injuriam sibi esse illitam.
Dan off wel den clager zijn actie komt
te funderen op de insinuatie door den
beclaegde aen hem op de 27 Januaris
1744 ingesonden sub C tegendeels
hier vanne sub No 9.
Soo sall den selven egter een huijs
vol werck vinden, om daer mede de
illatie van injurio te kunnen verificeren.
Want int tegendeel die insinuatie
niets anders is als een moderatie
retorsie gedaan tegens het injurieus
geschrifft aen den beklaegde door den
clager ter hand gestelt sub C tegendeel
hier annex sub No 10.
Het welck nae regten is gepermitteert
retorsio enim est defensionis species
et hodie permissa et extra poenam
Gaill. I. obs. 100.
retorsio enim est defebsionis
species et hodie permissa et extra
poenam Gaill. I. obs. 100.
Retortio tendit ad contumeliam expellendam et removendam L. 15c 46
ff de injur.
Retorsio est rejectio et tradictio insurid inlate Eekholt ad ff de injur. 5. 20.
[105v] En welcke van die uijtwerckinge
is, dat daar over als dan
ab ....itrag parte word weggenomen et injuria et injuriarim
actio L. 37 ff carpz. 4 canst. 46

dif. 10.
Waer tegens den clager heefft
tragten te avanceren
dat die insinuatie aen zijne
kant gedaen een actis retorsionis
soude zijn, en dat retortie van retorsie geen
plaats heefft.
Edog den clager hadde voor aff
te moeten inquireren, off zijn
geschrifft de regtelijcke gedaente
van een gepermitteerde retorsie
heefft offte niet.
Retorsio enim ut supra et species
defensiones que uniquam locnim
habit, nisi injuria præcesserit.
Ita ut ubicrincque, locum non habeat
injuriam actio ibique illi
cita sit retorsio.
Non entis enim nulla qualitatis juxta vulgarite.
Vervolgens dan in decidendo het
voornaemste point van consideratie
sall zijn.
Off den clager bewesen heefft dat hem
over het gepasseerde op den 15 Decembris
1743 actie van injurie tijde van het
insenden van zijn insinuatie heefft gecompeteert offte niet.
Dat den clager daar van de affirmative
en den beklaegde de negative sall staende
houden.
Dat tot adstructie dan die affirmative het niet genoeg soude zijn, dat
[106] den clager kwam te bewijsen dat den
beclaegde die woorden op die gestelde
tijt en plaatse gelegt hadde.
Maar daar en boven hadde het den
clager geincumbeert om bij een besendinge te vernemen off den beklaegde bij
zijn geseijdens kwam te blijven offte
niet.
Vermits het een onwisbare regt
practicq en costuime op Veluwen
is, dat aen niemant actie van
injurie geboren is, voor en all
eer een injuriant nae een behoorlijcke besendinge bij de injurie komt
te persisteren Vid. Doctor Schrassert
ad reform Vel. Cap. 12 art. 11 Num. 2
siet oock den Veluwschen costtumier
Joost Pronck in sijne aenmerckinge
over het geseijde landregt. D. L.

Soo volgt het oock van selven
dat den clager voornoemt en all eer
hij sodanige affvraeginge heeft laeten
doen aen hem geen actie van
injurie is geboren geweest, en
bij verdere consequentie, dat het hem
niet vrij gestaan heefft een retorie
te doen, daar geen actie van injurie
noch in rerum natura was.
Invoegen dat die prætense retorsie
niet anders is als een injurie bij
een acte vervat, welcke injurie het
den beklaegde als waar op niets te seggen
valt, No 11, 12, 13, welcke injurie het
den beclaagde heefft vrij gestaan om
van sig aff te caetsen en nae regten vermogt
heefft bij wijse van retortie de clager
die insinuatie sub D. N. 9 te huijs te
senden en te doen insinueren, op[106v] sterende niet de condschap sub A
vermits en .......... van sonder den gelegentheijt wagten soude de
in uijt te drukken, noch
off den beclaegde nuchteren off droncken
geweest is brengende het product Cub
C waar op den clager sig fundeert, mede
dat den beclaegde droncken geweest is
ut N 15, en vervolgens te meer een affvragiinge nodig geweest, sub B en C. In
præmissis wederleijt sub D en C cons.
In dit injurie pones, niet te pas, en
alsoo sal het niet nodig zijn om
alhier des wegen remarqueren te
maecken.
Om alle welcke redenen den
beclaegde omni meliori doet concluderen dat bij sententie van
desen wel edele Gerigte den clager
in zijn eijsch en conclusie sal worden verclaart niet te zijn
ontfanckelijck offte gefundeert
den beklaegde daer van in alle leden
en delen cost en schadeloos observerende cum expensis.

