
 

 

Stad 73-86. 
 
Processt(ukken) stad Enschede. 
 
1667. 
 
Margr(eta) v(an) Loen 
c(ontr)a  
Levij. 
 
Folio1. 
Protocollandum. 
 
Erschenen in termino Wolff Levij de Jude thegens 
de weledelgeb(oren) juff(rouw) Marg(areta) Gertr(uda) van Loen, secht 
noch als voor 4 weecken op den 8-den (novem)bris ten protocolle 
van desen gerichte, die gepraetendierde beecker 
quijt geworden te sijn, repeterende en(de) inhaererende 
sijne aldaer gedaene praesentatie van voldoeninge 
te weten, verder niet dan nae eijsch van de gerechte 
weerdije vandien, die niet meer en is bevonden 
in der daet en(de) waerheijt geweest te sijn ten 
tijde verweerder dienselven heeft gewogen 
dan van elff loot Muijren borger silver verguldett, 
t' welcke beloopt bij de allerhoogste vercopinge 
ad  elff dael(er) ad 30 st(uiver) 't stucke, t' loott met 
sijn fatsoen* en(de) t' v(er)gulden gereekent, gelijck                     * = vorm  
t' selve soo in dese provincien, als alle 
andere landen kan bewesen worden noijt hooger 
van werdije te wesen, t'welcke den verweerder 
van soodaenigen gewichte volgens sijn boeck 
geweeste te sijn en(de) van geen meerder, mits 
desen sich wil hebben gepraesenteert bij 
sijn hoogste waerheijt te corroboreren, 
In voegen, dat g(edaeg)de sich niet genoegsaem kan 
v(er)wonderen, dat welgemelte juffr(ouw) van Loen hem 
van soo hoogen exorbitanten prijs, nimerum*, van                         * = welgeteld 
25 rijxd(aeler) durft bespreecken, vergrootende 
des voors(chreven) beeckers rechte valeur alleen- 
lijcke ten insichte dienselven haer als een 
erffgoet aengecomen en(de) naegelaeten, als 
blijckt uijt de missive alhier annex sub lit(era) 
A, ten welcken reguarde van der anleggerschen 
affectie en(de) lieffde tot dien voors(chreven) beecker, 
immers den minsten duijt gedaegde daervan 
 
Folio 2. 
heeft kunnen, noch kan profiteren, et p(er) consequens 
nae t rechte verder niet is obligatoir, dan tot 
voldoeninge van 11 dael(e)r aengesien in casu subjecto 
non amor, sed valor* in consideratie moet 
* = in het onderhavige geval niet de liefde (voor het stuk), maar de waarde  
en(de) mach genomen worden. 
Bijsonderlijck daer meergemelte anleggersche 
wel bewust is, dat voor desen aen haer den 



 

 

gedaegde onder ander silverwerck seecker 
vergulde beecker ofte stoepe van een en(de) 
hetselve gewichte, # nim(erum) van elff loot, # fatsoen ende groote 
(eenen ander toebehoorigh) gelijck als de quaes- 
tieuse beecker was, heeft laeten sien, dienwelcken 
die anleggersche ten eenen mael eerstlick 
voor den haeren aensach ende seijde den haerigen te wesen, 
gelijck hij g(edaeg)de bij ontkentenisse aeneemt 
met eede te stercken, hetwelcke 
immers anleggersche niet en gedaen soude 
hebben, bij aldien sij den haerigen van hoo- 
ger gewichte in animo gehouden hadde. 
Belangende het v(er)gulden figuirtgen ofte volgetghen 
segt g(edaeg)de alnoch daervan niet te weten, 
waervan anleggersche oock t' minste niet v(er)- 
meldet in haer voorn(oem)de missive sub A 
dan alleenlijcken van den stuck, gelijck 
daerinne te ersien evidentissime, willende 
nochtans verweerder geerne om vredes wille 
en(de) tot voorcominge van dese onverdiende en(de) 
onvertrouwde quaestie en(de) verdere proceduijre sich 
geerne een silveren ducaton getroosten ende 
dieselve aen hooghgedachte anleggersche voldoen 
Wijlen dan anleggersche soo hoogen gepraetendeerden {vervolg op p. 4} 
 
Folio 3. 
A. Copia. 
 
Veel gunstige goede vrient Wolff Levij. 
 
Ick sin v(er)wondert, dat u, l(ieve), so kleijne kennisse 
draegt, ende mij niet soeckt te voldoen, t'gene 
ick u, l(ieve), so vertrouwlijck hebbe gelient, ende 
nu deur den krijgh sin quijtgeraeckt. 
Ick wol nae mijn keur liever twintigh rijxd(aler) 
hebben gemist, als dat stuck deurdien dattet 
mij van mijn moeder saelig(er) was gegeven. 
Daerom u, l(ieve), wilt mij sonder lange op te holden 
eer dat weer eenigh gevaer van crijgh comt 
affmaecken, ende voldoen, off u, l(ieve), moet niet 
qualick nemen, dat geschiet 't gene ick mijn 
suster toe versocht hebbe. Men is wel goet 
sonder sijn eijgen schaede, maer men moet sichselffs 
geen viant zijn, dat waer maer geckheijt en(de) 
slechtheijt. Daerom kant nu metten eersten 
aen mijn suster voldaen worden, t' gene ick 
dan oock in tijd't van veertien daegen hijer 
verwachte, off u, l(ieve), moet verwachten t' gene 
anders nae affspraecke sal worden gedaen. 
Hiermet endigende ende Godt bevolen. 
U, l(ieve) vriendinne 
Marga(reta) Gertr(uda) van Loen. 
 
Boeckholt, den 13 junij 1667. 
 



 

 

Folio 4. 
{vervolg van p. 2} 
eijsch en(de) waerdije niet en(de) heeft beweesen, 
en(de) in der ewigheijt niet en kan bewijsen, 
gelijck nochtans nae alle rechten 
hadde behooren te geschieden; te meer 
g(edaeg)de mits deesen aengenomem heeft, en(de) noch 
overmaeligh, in cas soo noodigh, aenneempt 
met sijn hoogste waerheijt te verclaeren 
de gerecht waerheijt van de weerdije 
des voors(chreven) u g(eme)lten beeckers. Soo ist 
dat dieselve concludeert en(de) conten- 
deert tot absolutie, maeckende 
expressen eijsch van costen, schaede 
en(de) interesse. Sulx stellende ad 
decretum van dese achtb(aer)en magis- 
traet etc., omni meliori modo etc. 
Salvis etc. 
 
Folio 5. 
Stad Enschede, a(nn)o 1667. 
 
Recessus voor 
Wolff Levij de Jude 
teegens 
die weled(ele) juffr(ouw) Marg(areta) Gertr(uda) van Loen. 
 
Exhibitum den 9-en (decem)bris 1667. 
 
Terminus den 2-den post ferias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
personen: 
 
Levij de Jude, Wolff,     o,1,3,5, 
Loen, Marg(a)reta (Gertruda)  van,   o,1,3,5, 
 



 

 

plaatsen: 
 
Boeckholt,     3, 
Enschede,     o,5, 
 
Margaretha Geertruid van Loen, alias borg Enschede 
* ± 1646 
x2: ± 1677 
Herman Grubbe, alias Herinkhave 
    


