
 

 

 Stad 73-64. 
 
Processt(ukken) stad Enschede. 1658, 1659. 
 
ten Bouhuis c(ontr)a Govertinck. 
 
Folio 1. 
Inventarium processus. 
 
In saecken Gossen ten Bouwhuijs, arrestant, 
contra 
Lambert Govertinck, gearrest(eerd)e. 
 
Eerstlijck protocollaria van den 11-en (octo)bris 
1658 totten 11-en julij 1659 incluis, groot een 
blat & eene sijt, geteickent met d' num(mer) 1. 
 
Ten 2-den arrestants anspraecke, groot 1½ sijt, 
geexhibeert op den 11-en (octo)bris 1658, sub num(mer) 2. 
 
Eindtlijck intendit, bekleedet met d' 
documenten sub A et B op den 24-en jan(uarij) 1659 
geexhibeert, hroot een blatt, sub num(mer) 3. 
 
Aldus in vollen schependom geinventariseert & 
geslooten, op den 10-en octobr(is) a(nn)o 1659. 
 
J. Cost, secret(arius). 
 
Gosen then Bouhuss. 
Lambert Govertinck op d' citatie bij t' sluijten gecompareert sijnde, 
heeft noch als voor deesen niet weeten te seggen & deesen, als het schrijven 
onervaren niet konnen teickenen. 
 
Folio 2. 
Inventarium. 
 
Folio 3. 
Extract uijt het protocol der stadt Endscheide. 
 
A(nn)o 1658, den 11-en octobr(is). 
In pleno senatu. 
 
Gossen ten Bouwhuijs, geassisteert met 
Lud(ovic)o Waegelaer, exhibeert op & teegens 
Lambert Govertinck, alhier via arresti te 
rechte getrocken & geciteert, justificatie 
van arrest, concludeert & v(er)socht als daerbij 
met eisch van kosten. 
 
Alsoo d' gearresteerde & geciteerde, naer dien 
hem d' justificatie van woort tot woort is 
voorgeleesen, niets daer teegens heeft weeten te 
handelen, versocht arrestant daerover 
contumacie naer lantr(echt)e. 



 

 

Decretum: 
Het v(er)soeck wort naer stadt- & lantrechte geaccordeert. 
 
A(nn)o 1658, den 29-en (novem)bris. 
In pleno senatu. 
 
Gossen ten Bouwhuijs op den 11-en octobr(is) 
lestleeden angesproocken & propter absentiam in [ju] 
 
Folio 4. 
judicio, gecontumacieert hebbende Lambert 
Govertinck, & bevindende dat d' selve in comparants  
absentie in Hollant, sijne contumacie niet heeft 
op den 14-en dach in termino legali gesuijvert & 
gehandelt, v(er)socht dat dieselve van alle declinatoire*                  * = ontkennende 
& dilatoire* exceptien v(er)steecken weesen, & teegen                    * = uitstellende 
den maendtlijcken dach á dato geciteert worden, om 
noch sijn begaene contumatie te suijveren, & ten 
principaelen te handelen, bij poene van v(er)steck 
naer lantr(echt)e.   
  
A(nn)o 1659, den 10-en jan(uarij). 
In pleno senatu. 
 
Gossen ten Bouwhuijs staet huijden in termino, 
wachtet en waeret handelinge van Lambert 
Govertinck, teegens huijden als den maendtlijcken 
dach geciteert sijnde, bij gebreck van dien v(er)socht 
v(er)steck ten principaelen, anneemende in den tijdt 
van 14-en daegen te dienen van intendit, sulx 
stellende ad decretum. 
Decretum: 
Alsoo verweerder Govertinck, praesent sijnde, 
teegens anl(egge)rs eisch niet heeft weeten te seggen, 
wort het v(er)soeck naer stadtrechte geaccordeert. 
 
Folio 5. 
A(nn)o 1659, den 24. jan(uarij). 
In pleno senatu. 
 
Gossen ten Bouwhuijs exhibeert schriftlijck 
intendit op & teegens Lambert Govertinck, 
concludeert & v(er)socht als daerbij. 
 
A(nn)o 1659, den 11-en julij. 
In pleno senatu. 
 
Gossen ten Bouwhuijs op den 24 jan(uarij) 
lestleeden gedient hebbende van intendit 
teegen Lambert Govertinck, & niet bevindende, 
dat eenich crediteur sich het gearresteerde 
overgeblevene goedt desselffs anmaetiget, niet 
teegenstaende soo geruijmen tijdt nae d' distractie 
des goedts v(er)loppen. Soo v(er)socht comparant  
dat voors(chreven) Govertinck mooge teegen  



 

 

seeckeren dach geciteert worden ad concludendu(m). 
Decretum: 
Den eersten rechtsdach post ferias Messium 
wort geprefigeert om te sluijten. 
 
Pro vero extractu.   
J. Cost, secret(arius).{59} 
 
Folio 6. 
Protocollaria. 
 
Num(er) 1. 
 
Folio 7. 
(linksboven in kantlijn:) 
Exhibitum in pleno senatu. 
A(nn)o 1658, den 11. (octo)bris. 
 
Justificatie arresti voor  
Gosswijn ten Bouwhuiss, arrestant, 
c(on)tra 
Lambert Gaverdinck, g'arresteerde. 
 
Heeren borg(e)m(eistere)n. 
 
Omme dieselve naer behooren t' instrueren 
en(de) te bethoenen dat g'arresteerde in de con- 
clusie teindes genomen sal moeten werden gecondemneert. 
 
Secht d' arrestant eerstlick waer 
den g'arrestierden ende sien panden met 
behoirlicke middelen van rechte voor het 
landtgerichte alhier en(de) sien competente richter 
teste eiusdem prohocollo uithgesloeten te 
hebben voor eene s(omm)a van omtrent 115 g(ulden) 
offte sunst ad salvum comput(um). 
 
Dat ingelijcken meede en(de) kort te beforens 
geschiet onder anderen van Class Hoodemaker, 
meedeborger alhier, tot gerichtelicke distractie 
tho siende, dieselve Hoodemaeker tot gerichtelicke 
distractie daerbij vann arrestants vaste goederen, 
also verbleven cooper voor 1250 daler. 
 
En(de) alnoch (vermits g'arresteerde als 
eigenaer daer an hebbe die losse van twe 
jaeren na landtr(echt), so noch niet g'expiriert,) 
onderhebbe die koppenninge. 
 
Omme naer expiratie van den tuschen 
die creditoren bij praeferentie en(de) concurrentie 
te sullen werden verdeelt en(de) genaeten. [Wielen dan] 
 
Folio 8.    
wielen dan arrestant uith kracht 



 

 

van sien verkreegen recht ratione prioritatis 
voor eenige gepresumeerde* andere, als daer-                 * = vermoeden 
van hij bij kumstige concurrentie sal genoch- 
sam weeten te doceeren, moet werden ver- 
staen geprefereert te sijn. 
 
Ten einde van sulx hem te raede ge- 
worden, met dree arresten op die voor- 
nompte koppenningen onder vors(chreven) Hoode- 
maeker u, ed(el) achtbaere, ondersagte berustende 
te procedeeren, gelijck debite geschiet. 
En(de) dan g'arresteerde teegens huiden ad audiendum justifi- 
cari geciteert siende. 
 
So concludeert en(de) versocht 
arrestant dat per decret(um) magistrat[us] 
die g'arresteerde penninge in ventum 
voor so voele hem mogen werden g'ad- 
judiceert en(de) verklaert executabel met 
condemnatie van costen en interesse. 
Gosen ten Bouhuss. 
 
Folio 9. 
Anspraecke voor Gossen Bouwhuijs contra Lambert Govertinck. 
 
Num(mer) 2. 
 
Folio 10. 
(linksboven in kantlijn:) 
Exhibitum den 24-en jan(uari)i a(nn)o 1659. 
 
Intendit voor Goessen ten Bouhuijs tegen Lambert Govertinck. 
  
1. D' arrestant fonderende sijn intendit 
tegen Lambert Govertinck, gear- 
resteerde, door sijn goet. 
2. Exhibeert alhier sijn bewijs van schult 
uut sijn schultboeck p(er) extractum onder 
bedinck van authentisatie ante conclusionem. 
3. Uut cracht van t'welcke hij voor het lant- 
gericht van Oetmersen geprocedeert heefft 
ter executie toe. 
4. Om te mogen becomen betalinge van omtrent 
hondert vijfftijn gulden ad salvum computum. 
5. Gelijck daervan doet blijck uut het extract 
des gerichts prothocoll hierbij gevoegt & [eventualiter] 
 
Folio 11. 
eventualiter bedongen. Beide sub A & B. 
6. Uut welcke beijde bewijsdommen arrestant 
concludeert, dat die gearresteerde 
cooppennningen hem mogen werden gead- 
judiceert & executabel verclaert; 
off bij sententie & decreet der schepenen  
separatim, off bij advijs orer t' punct 



 

 

van praeferentie & concurrentie, daertoe men 
dese proceduijre eventualiter mede will 
gedirigeert hebben. 
7. En daer in puncto p(re)ferentie onder de credito- 
ren sall werden gedisputeert, gedenct 
arrestant tot de conclusie des processes 
niet te treden, dan bedingt dit proces 
hacten(us)* voorschreven bij het proces van prefe-                * = tot hiertoe 
rentie, om daermede getermineert te worden. 
8. Maeckende in [omne] eventum eisch v[a]n costen. 
 
Omni meliori modo. Salvis. 
 
Folio 12. 
Extract uijt het protocol der stadt Endscheide. 
 
A(nn)o 1658, den 11-en obtobris.               {zie p. 3} 
In pleno senatu. 
 
Gossen ten Bouwhuijs, geassisteert met Lud(ovic)o Waegelae[r], 
exhibeert op & teegens Lambert Govertinck, alhier 
via arresti te rechte getrocken & geciteert, justificatie 
van arrest, concludeert & v(er)socht als daerbij, met 
eisch van kosten. 
 
Alsoo d' gearresteerde & geciteerde, naer dien hem  
d' justificatie van woort tot woort is voorgelesen,  
niets daer teegens heeft weeten te handelen, v(er)socht daer- 
over contumacie naer lantr(echt)e. 
Decretum: 
Het v(er)soeck wort naer stadt- & lantrechte geaccordeert. 
 
Pro vero extractu. 
J. Cost, secret(arius). 
 
cost 12 st(uiver). 
 
Folio 13. 
Extract uijt het protocol der stadt Endscheide. 
 
A(nn)o 1659, den 10-en jan(uarij).                       {zie p. 4} 
In pleno senatu. 
 
Gossen ten Bouwhuijs staet huijden in termino 
wachtet en waeret handelinge van Lambert Govertinck 
teegens huijden, als den maendtlijcken dach, geciteert sijnde, 
bij gebreck vandien v(er)socht v(er)steck ten principaelen, 
anneemende in tijdt van 14-en daegen te dienen van 
schriftlijck intendit, sulx stellende ad decretum. 
Decretum: 
Alsoo v(er)w(eerde)r Govertinck, praesent sijnde, teegens  
anl(egge)rs eisch niet heeft weeten te seggen, wort het 
v(er)soeck naer stadtr(echt)e geaccordert. 
 
Pro vero extractu. 



 

 

J. Cost, secret(arius). {58} 
 
cost 6 st(uiver). 
 
Folio 14. 
Jan Leferink is schuld. 
die 2 [jennius] 1651 
13 g(ulden) 5, noch 19½ st(uiver) 
hochts copie ut gerichte 
1655 die 22 [jeniuari] 
4 recht van versocht. 
 
Folio 15. 
Intendit voor Goessen ten Bouhuijs 
tegen  
Lambert Govertinck & 
eventualiter mede tegen desselffs ander creditoren. 
 
Num(mer) 3. 
 
Folio 16. 
In saecken voor ons, borgem(eiste)ren, scheepen ende 
raet dero stadt Ensgede, met arrest geintro- 
duceert, ende alnoch ongedecideert hangende 
tusschen Goesen ten Bouhuis, arrestant ter eenre, 
op ende tegens Lambert Gevertinck, gearresteerde 
ter andere zijde, gaff de arrestant voor, dat hij 
eerstlijcken voor het landtgerichte den gearresteerde 
ende zijne panden uijtgesleeten hadde voor de 
somme van omtrent 115 guld(en) ad computum. 
Dat van gelijcken kort toe voor gedaen van Claes 
Hoedemaecker, medeborger alhier, de bij deselve 
distractie gebleven was cooper van des gearresteer- 
des vaste goederen voor de somme van 1250 dae- 
ler, ende vermits de jaeren van losse al noch on- 
der hadde, deselve pennongen, om naer exspiratie*            * = eindiging 
vandien tusschen de crediteuren, in concurrentie 
ende preferentie, gedisputeert toe werden, waer- 
onder alsoo arrestant het recht ratione prioritatis 
hadde, voor eenige andere was hij toe raede ge- 
worden met dree arresten optegemelte coop- 
pennongen toe procedeeren, onder voors(chreven) Hoede- 
maecker, onse ondersaete berustende. Concludeerde 
oeversulx dat per decretum magistratus, die gear- 
resteerde pennongen in eventum voor soo vele 
hem mochte werden geadjudiceert, verclaert souden 
werden executabel, met condemnatie van costen  
ende interesse. 
Waer en tegens offwell de gearresteerde gecom- 
pareert, heefft niet te min sonder contradictie sick 
laeten contumaceeren. 
Hieroever gesien de prothocollaria, anspraecke, 
intendit mette annexe documenten sub A et B, 
conform inventaris de dato den 20 octobris 1659 geteijckent. 
Ende gelettet waerop tot administratie van 



 

 

onparthijdige justitie toe letten stonde, ende 
in sonderheijt geconsideert, dat wel van geene 
arresten, noch oock daerop gevolgede citatien 
uijt relaes des dienaers offte anders niet ge-[bleeken] 
 
Folio 17. 
bleeken, dat mede de contumacie op ten 14-sten 
dach niet vervolget, vele min gedecreteert noch 
oock anders deselve nae order landtrechtens p. I, 
tit. 12, § 1, 2 et 3, niet soo seer accurate vervolg et 
als uijtte prothollaria toe vernemen, waerdoer 
lightelijck soude oorsaecke gegeven werden, om 
de proceduire cassatie subject toe maecken ofte 
toe interloqueeren. 
Maer dewijle dannoch op ten 11 octobris 1658, 
item op ten 20 jan(uarij) 1659 de geciteerde de justifi- 
catie van woort tot woort is voorgelesen 
ende daertegens niet heefft weeten toe 
seggen, ofte toe handelen, oeversulkes present 
geweest, ende de saecke ofte schult tacite ge- 
confesseert, soo kan de geciteerde de condem- 
natie niet ontgaen. Eenes deels cum nulla 
citatio etiam illegitima per comparitionem convalidatur*    * = bekrachtigen? 
et quandoque sola praesentia absque alia citatione 
sufficiat, Gall. I obs. 58. 
Ten tweeden omdat in rechte iemant geachtet 
wert, te confesseeren, hetgeene van zijn 
tegen parthije geallegeert, indien hij hetselve 
 expresselijcken niet ontkent, cum judicialis, 
confessio non solum fiat verbis expressis, sed contuma- 
cia, et interdum sola taciturnitate, ut si quis in 
jure contumaciter taceat, et respondere interrogan- 
ti judici nolit vel si quae ab adversa parte allegan- 
tur, non ea inficiat, l I § scientiam ff de trib. 
action. Wesenb. ff de confess. n. 5. 
Et in confessum, nulae aliae sunt partes judicis quam 
in condemnando, cum nulla fortior in jure probatio 
sit quam partis adversae confessio l unica C de con- 
fessis Gail 2 obs. 106, num. 1-mo confessio est ipsa 
res judicata et pro ea habetur. 
Om dese ende andere reden meer, soo is dat [wij] 
 
Folio 18. 
wij, borgem(eiste)ren, scheepen ende raet voors(chreven) 
met advijs van de hieronder ges(chreven) rechtsge- 
promoveerde, in aenschou van Godt ende 
de heilige justitie doende recht condem- 
neere den gedaegeden, in de betaelonge 
van de gelibelleerde 115 guld(en), om deselve 
aen den arrestant promptelijcken toe moeten 
opleggen ende betaelen, alsmede ob con- 
tumaciam in de costen van dese procedure, 
verclaerende de gearresteerde pennongen 
daervoor execuatbel, de costen tot taxa- 
tie ende moderatie des gerichtes. 



 

 

Aldus bij mij onderges(chrevene) 
geadviseert den 15 novemb(ris) 1659. 
Salvo.  Joann(es) Hulst. {1659} 
 
Pronunc(iatu)m, a(nn)o 1659 den 28. (novem)bris. 
In pleno senatu. 
 
Gossen Bouwhuijs bedanckt d' sent(ent)ie in quantum pro & 
v(er)socht voldoeninge van d' selve. 
 
Folio 19.   
Advijs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personen: 
 
Anssum, G. van,     2, 
Bicker, Hendrick,     2, 
Bouhuis, ten,      o, 
Bouhuijs, Goessen ten,    10,15, 
Bouhuis, Goesen ten,     16, 
Bouhuss, Gosen t(h)en,    1,8, 
Bouwhuijs, Gossen (ten),    1,3,4,5,9,12,13,18, 
Bouwhuiss, Gosswijn ten,    7, 
Cost, J., secretarius,     1,5,12,13, 
Gaverdinck, Lambert,     7, 
Gevertinck, Lambert,     16, 
Govertinck,      o, 
Govertinck, Lambert,     1,3,4,5,9,10,12,13,15, 
Hoedemaecker, Claes,    16, 
Hoodema(e)ker, Class,    7,8, 
Hulst, Joannes,     18, 
Leferink, Jan,      14, 
Leusinck, borgermeister,    2, 
Waegelaer, Ludovico,    3,12, 



 

 

 
 
 
Plaatsen: 
 
Endscheide,     3,12,13, 
Ensgede = Enschede,    16, 
Enschede,     o,16, 
Hollant,     4, 
Oetmersen,     10, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 


