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Processt(ukken) stad Enschede.

1682

Crediteuren boedel Hendr(ick) Broeckink.

Folio 1.
Inventarium.

Over den desolaten boedel
van sal(iger) Hendrick Broeckink,
Hendrickjen, gewesene ehelui-
den, welckers goederen
ingevolch gedaene omroep
tot profijt der creditoeren
sijn verkoft.

1-mo de kerckenspraeke van een
ieder sijn praetensie ofte schult
an toe geven sub lit(era) A.

2-do extract van d' geprocedeerde
penningen des verkoops, sub B.

3-tio extract prothocollair sub C.

4-to deductie voor Carel Talba cu(m)
documentis sub A, B, C, D sub D.

5-to deductie voor d' erffgenaemen
Laersonders cu(m) documento sub
A, sub lit(era) E.

6-to reeckeninge van Roloff Bouw-
huis, sub F.

7-mo deductie voor Jan van t' Hoff
qqa, sub G.

8-vo deductie voor d' h(eer) probst
Loen, sub lit(era) H.

9-no extract prothocollair voor
d' wed(uwe) Becker, sub I.

10-mo extract prothocollair voor
borgem(eister) Becker, sub lit(era) K.



11-mo een brieff van adv(ocaet) Heise,
sub lit(era) L.

Folio 2.
12-mo reken(inge) van Pelgrom Becker, sub
lit(era) M.

13-to reken(inge) van Gerrit Matthei, sub
lit(era) N.

14-to reken(inge) van Jan Loerink, sub lit(era) O.

15-to reken(inge) van Gervordinck, sub P.

16-to reken(inge) van Hend(rick) Cost, sub Q.

17-mo reecken(inge) voor d' wed(uwe) Nijhoffs,
sub lit(era) R.

18-vo Jakop Helmincks reken(inge), sub llit(era) S.

19-no pastor Stockmans reken(inge), sub
lit(era) T.

20-mo b(orgemeiste)r Thesincks erffgen(aemen) , sub lit(era) W.

21-mo Welmer Veluwen reken(inge), sub
lit(era) V.

22-do Jan Severins reken(inge), sub lit(era) X.

23. Lucas Gertsen Beckers reken(inge),
sub lit(era) IJ.

Aldus geinventariseert en(de)
gesloten den 10 aug(usti) 1682.

Ter ordonn(antie), Lamb(ert) Cost, secret(arius).

Folio 3.
Inventarium.

Folio 4.
(linksboven in kantlijn:) Het muniment* van versegelt pampier wordt bijbedongen. * =
beveiliging

Wij, borg(er)m(eisteren), schepen ende raet
der stadt Enscheide, laeten mits deesen
eenen iegelijcken weeten, hoe dat in u-
sum ius habentis sijn verkoft alle die



naegelatene goederen van wilen Hen-
derick Broeckinck, Henderickien, ge-
weesene eheluiden, ende om dat die
daervan gecomene penningen ingevolch
lantr(echt) an die geprefereerde creditooren
moegen worden betaelt, soo wort een
ieeder die eenige schult off praetensie
op den g(eme)lten boodel is hebbende, geci-
teert, geeischet ende geladen om op
den 27 martij anstaende voor ons
anbevolene gerichtsbanck toe erschijnen,
haer hebbende schijn en bescheit in toe
brengen, waerdoor sij voor anderen ver-
meenen gepraefereert toe sijn, waer-
naer [etcl] oorkunt ons stadts secreet
seegel en secretaris subscriptie. Enschede,
den 13 martij 1682.

Ter ordon(nantie): Lamb(ert) Cost, secret(arius).

Het boovenstaende is well ende wettelijck geaf-
figeert* ingevolch gedaene relatien. Endscheide, den              * = vasthechten
13 martij 1682.

Ter ord(onnantie): L(ambert) Cost, secret(arius).

Folio 4a.
A.

Folio 5.
Den verkoop van sal(ige)
Hendrick Broeckincks en(de) Hendrick-
jen, gewesene eheluiden, bedraegen
als volget:

D' mobile goederen be-
draegen                                          35--17--
het Mastebroeck, sijnde
een weide, den kooppen(ingen)  115--
2 kattergaerdens                          163--
het lant op t' Hoochse velt          327--
                                                    640--17--

L(ambert) Cost, secret(arius).

                                                            36
                                                               1--20--
                                                               2--14--
                                                             40--



Folio 5a.
B.

Folio 6.
A(nn)o 1682, den 27 april(is) .
In pleno senatu.

Compareert die e(dele) Carel Talba,
als man en(de) mombaer van
Trijntjen Broeckinck, exhibert
p(er) Miskendael eisch van praefe-
rentie over den desolaten boedel
van Hend(rick) Breuckinck, saliger,
Hendrickjen, gewesene eheluiden,
idq(ue) cu(m) annexis documentis sub
lit(era) A., B., C., D., concludeert ende
versocht als daerbij.

Comparert Lod(ewijck) Wagelaer en(de)
exhibeert deductie voor d' erff-
gen(aemen) Laersonders cu(m) documento
sub A., concludeert ende ver-
socht als daerbij.

Roloff ten Bouwhuis lecht
over sijn reecken(inge) op ende
tegens Hendrick Breuckincks
boedel, versocht daerin prae-
ferentie toe genieten.

Jan van t' Hoff, in q(ualiteit) mombaer
van d' kinderen van Hend(rick) Bou-
kinck, Trijne Hoff Ahuis, gewesene
eheluiden, exhibeert deductie
sub A., B., C. et D., concludeert en(de)
versocht als daerbij p(er) doctorem
Wagelaer, idq(ue) omni meliori modo.

Dr. Wagelaer, volm(achtiger) van d' welgeb(oren)
Constantin Ferdinand van Loen,
canonicus tot Clachoelt, nu prosst
tot Hinsbergen, exhibeert deductie,
gevoegt met een document
sub A., concludeert en(de) versocht
als daerbij.

Folio 7.
D' wed(uwe) Beckers exhibeert extract
prothocollair van den 24 jan(uarij)
1681, hoe datt sij sal(ige) Hend(rick) Breu-



ckinck ingevolch van dien heft
uitgerechtet voor 29 d(ale)r, 27½ st(uiver)
intersse, en(de) alsoo dieselve t' selve
capitael neffens eenige interessen
bereits is geassigneert tot
haer contantement en(de) noch is
resterende d' summa van 27 g(ulden),
12 st(uiver), diewelcke haer als
gem(elte) Breuckinck sal(iger) uitgerechtet
hebbende voor alle anderen
behooren gepraefereert toe worden.

Borgem(eister) Becker exhibeert ex-
tract prothocollair van den
2 meij 1681 uit cracht van
t' selve hij sustineert praeferen-
tie toe genieten uit den boedel
van sal(ige) Hend(rick) Breuckink
ter summa van 7 g(ulden), 18 st(uiver),
en(de) heeft hij, comp(arant), sijn pro-
ceduire niet konnen vervolgen,
diewiel denselven is desolaet geworden.

Adv(ocaet) Heise competeert d' summa
van 5 g(ulden), 2 st(uiver), als uit sijn
missive alhier annex toe sijn.

Pelgrom Becker exhibert sijn
reecken(inge) van sal(ige) Henderick
Broeckinck ad 5 g(ulden), 19½ st(uiver), met
versoeck van praeferentie.

Gerrit Matthei exhibeert reecken(inge)
van 2 g(ulden), 1 st(uiver), versoeckende prae-
ferentie als schoolgelt en(de) dootschulden.

Folio 8.
Jan Loerinck lecht over sijn reken(inge)
ad 2 g(ulden), 3½ st(uiver), en(de) versocht praeferentie.

Heidentrick Gervordinck lecht
over sijn ad 17½ g(ulden) versoekende praeferentie.

B(orgemeiste)r Cost lecht over sijn ree-
ckeninge versocht daerdoor praeferentie.

Wed(uwe) Nijhoffs p(er) filium exhibert
reeken(inge) en(de) versocht gepraeferert
toe worden.



Jacop Helminck versocht op sijn
overgegeven reeckeninge praeferentie.

Pastor Stockman versocht inge-
volch reeckeninge als gaer-
denhuir praeferentie.

D' mombaeren van b(orgemeiste)r Thiesinks
erffgen(aemen) exhiberen rekeninge
en(de) versoecken praeferentie.

Welmer Veluwe versocht inge-
volch overgegeven reecken(inge)
als arbeitsloon praeferentie.

Jan Severin versocht ingevolch
overgegeven reken(inge) praeferentie.

Lucas Gertsen Becker versocht
ingevolch overgelechte reken(inge) praeferentie.

Pro vero extractu, L(ambert) Cost, secret(arius).

Folio 8a.
C.

Folio 9.
(linksboven in kantlijn:) Het muniment van 't segel provim. wort bijbedongen.

Eijsch van praeferentie
voor
d' e(dele) Carel Talba om nomine uxoris
in de penningen van alle naegelaeten
en(de) alhier v(er)koffte sal(ige) Hendrick
Breukincks, Hendrickjen, geweesene
eheluidens goederen gepaefereert
toe worden.

Achtbaere en(de) voorsienige heeren,
borgemeesteren van Enscheide.
1.
Om kortlijck te betoonen, dat Caerel vorm(el)t
wegen sijn huijsvrouwe Trijntjen Breuckinck,
daeraen hij voor omtrent 12 maent is koomen
te trouwen, voor alle andere crediteuren
moet en(de) behoort praeferentie te genieten.
2.
Pouseert* diese [loe] onder expresse reserve en(de)              * = de aandacht vestigen
emploij van alle alhijr dienstige beneficien
en(de) privilegien rechtens, citra omne onus* super-          * = zonder alle last



fluae probationis*, voor onstraffbaer waer.                           * = overvloedig bewijs
3.
Dat a(nn)o 1661 den 11 julij aen impetrants voors(chreven)
huisvrouwe Trijntjen solemnelijck en(de) onv(er)breeck-
lijck (als bij haeren voor(noe)mden vaeder Hendrick en(de) Janne-
ken Harmsen, eheluiden, geprocreeert) bij maegscheit
gemaeckt voor haer moederlijcke
goet toegelecht sij een s(omm)a van 100 Car(oli) g(ulden),
dico hondert Car(oli) guldens.
4.
Als mede alle alsulcke penningen als van haer
sael(ige) moeders naegalaeten kleederen en(de) linnen
bij openbaeren verkoop mochten koomen, soo
effective sijn monterende ad                       124 g(ulden)
dico hondert vier en twintig guldens.
5.
Item voor een kaste van haeren vaeder aen-
gekoft drie en twintigh guldens                    23 g(ulden) [maekende]

Folio 10.
maekende toe saemen een s(omm)a van 247 Car(oli) g(ulden),
dico twee hondert seven en veertich g(ulden).
Boven die rente van 15 jaeren haeres ouder-
doms, die nu in haer 26-ste is gaende,
haeren cours off anvanck genomen
hebbende, alles pointuelijck bij maeg-
scheijt haerbij gevoegt sub lit(era) A toe
ersien, geschreven van de sael(ige) heer richter
Jo(ann)es Cost, en(de) op drie plaetsen onderschreven.
6.
Eijntlijck noch een s(omm)a van 50 daeld(er) off 75 g(ulden),
dico vijff en seventich guld(en).
7.
Zijnde doemaels voor die s(omm)a immediatelick boven-
staende van 247 met onderpandt en(de) v(er)settin-
gen* van caeter-gaerdens, huijs en(de) hoff (NB.                 * = verpanding
NB. dat dat huis en(de) hoff nae dato aen sael(ige)
borg(e)m(eiste)r Berendt Teesinck is v(er)kofft van
sael(ige) voors(chreven) Hendrick Breuckinck, die vaeder)
verwisset en(de) v(er)sekert # geweest #, relatio ad pagina(m)
primam van magescheit g'allegeert sub lit(era) A
et ad paginam secundam, 3-tiam ibidem.
8.
Ende die voors(chreven) 75 g(ulden) artic(ula) 6 supra
haer impetrants huisvrouwe g'indigiteert
dicta pagina 2 van maechscheit. Dit kindt
toe gelecht uijt die 275 g(ulden), soe borg(e)m(eiste)r
Goessen ten Bouwhuis op rente hadde en(de) de-
bet was, en(de) daervoor eenen Lucas
V(er)woolt als volm(achtige)r van sael(ige) Jan Eversen,



bij ontfanck van 300 g(ulden), waeronder die
geseijde 75 g(ulden) mede begreepen sijn, wederom
sijn recht qqa op die landerijen het Hoogh-
sche velt genoemt, heefft gecedeert, videt(ur)
dicta pag. à verbo notandum. [9.] {zie p. 22}

Folio 11.
 (in kantlijn:) A.      Copia.

Op huiden dato onderges(chreven) is een vast en(de) onwederoeplicke
moetzaen* en(de) maechscheijdinge geschiet en(de) geperferteer tusschen      * = verzoening
den eersaemen Hend(rick) Breuckinck, weduenaer wijlen Janneken
Harmsen ter eenre, en(de) die oock eersamen erffgenaemen Jan Rodinck,
Berendt Speecken, Berendt Roters, Berent Frerickx
van Almeloe, en(de) Jan Janssen van 't Vriesenveen als neven
en(de) angeboren mombaren van Trijntjen Breuckinck,
achtergelaeten kindt en(de) dochterken van die voor(noe)mte Jan-
neken Harmsen ter ander sijden, daer bij anvancklijck
is g'accordeert en(de) believet, dat de voor(noe)mde vaeder
Hendrick Breuckinck ter saecke van moederlicke
goederen aen sijn gem(elt)e dochterken sal geven, als volget
eerstlijck een summa van een hondert Car(oli)
guld(en), uijt toe keeren offte te v(er)renten tegens
huijden over achtien jaeren als het den olderdom
sall hebben v(er)vult, voorts sall het voorn(oemd)e dochter-
terken hebben alle sijn sael(ige) moeders kleederen, d'welcke
t' sijnen meesten vordeel eerst daeges bij barnerder
keerse sullen werden v(er)kofft, van welcke
kooppen(ning)en d' vaeder nae v(er)loop van 15 jaeren
tot vordeel des kindts aen handen der
mombaeren sal interesse betaelen, voor
welcke kooppen(ning)en en(de) geseijde een
hondert Car(oli) guld(en) d' vaeder mits desen
ten onderpande stellet sijne twee
caettergaerdens en(de) sijn tegenwoordige
huijs en(de) hoff, zijnde d' eene gaerden
gekofft van Hend(rick) Lubberts kinderen
en(de) den anderen van de moeder heergekoomen,
noch sal het kindt hebben sijn sael(ige) moeders
kaste, als het mach komen te trouwen,
een goede koe, en(de) kiste, item een t wel buiren
bedde en(de) vordere kisten vullinge so als sijnen [staet]

Folio 12.
staet en(de) huijs als dan v(er)mach, eijntlick heefft
d' vaeder beloofft aen sijn voorn(oemd)e dochterken hier en
boven noch te geven een schreen. Alle hetgene voor-
schreven hebben sij, contrahenten, alsoo vast en(de) onwedderroe-
pelijck beloofft te achtervolgen en(de) naer te kommen,
sonder daer teegens in eenigerhande maniere te



doen offte laeten geschieden. Oerkundt contrahenten
handen actum Enscheide den 11 julij a(nn)o sestien
hondert een en sestich voor die perfectie en(de)
onderteijckeninge is bedongen dat vaeder het
voorn(oem)de kindt sal laeten leeren, schrijven en(de) leesen
oock in kost en(de) kleederen eerlijck onderholden,
sullende de hembden, huijven en(de) nachthalsdoeken etc.
en(de) ander linnen tot d' sael(ige) moeders lijff gehoort
hebbende tot vordeel van 't kindt v(er)blijven.
Onderstont diversis manib(us):
Hendrick Breuckinck.
Jan Rodinck.
Bernt Speken.
Berendt Roters.
signum Berent X Frericks.
Jan Janssens.
Jo(ann)es Cost, secret(arius),
requisitus scripsit, atq(ue) subscripsit

Folio 13.
B.

(1-ste kolom:)
Specificatie van d' sael(ig)e moeders kleederen en(de) linnen.

eerlijck een blauwen laeckensen rock
een schwart groffgreijn rock
een bruijn caemelotten* rock        * = kostbaar oosters weefsel
een swarte caemelotten schorte
een swarte damasten schorte
een swarte rasten schorte
een swarte groffgreinen mantelken
een swart tarsenilie mantelken
een swart Bruxbomsijden mantelken
een tassenijlie schorteldoeck
een swarten rassen schorteldoeck
twee bruijne rassen schorteldoecken
een rooden breckensen hemtrock
een bruijn groffgrein hembtrock
een paer swarte fluwel mouwen
een paer swarte laeckense mouwen
een paer swarte groffgreijne mouwen
een stucke oldt camelot van een tabbert*              * = mantel
een paer camelotten mouwen
twee sijden laepertjes
drije blauw linnen schorteldoecken
een silveren oorijser
een golden amoleert rinckjen
een haer naelde van silver
derthien hembden



twee paer golden spelden met paerreltjes
seeven caemerdoeckse huijven, en(de)
ses bonte gesteeken mutzen
sestich ondersten, elff dicht doeckse hoeven, seventien santeen voort hoofft
elff fleppen. acht neus sackdoecken
drije nacht halsdoecken, drije witte
schorteldoecken, sooven treckmutzen.

(2-de kolom:)
Tegenstaende gespecificeerde meubelen
sijn bij openbaeren opslach v(er)kofft, daer-
van d' vaeder de kooppenn(ingen) ad een hon-
dert vier en twintigh guld(en) heefft
ontfangen, en(de) waervoor de goerdens
in dit maegscheijt gen(oem)pt nae als
vooren v(er)bonden blijven. Actum Ensede
den 2-en (decem)bris 1661. Noch heefft d'
vaeder van de mombaeren gekofft die
hier tegensover gespecificeerde kaste
ad 23 g(ulden), daervoor die geseide
hijpotheq(ue) meede v(er)bonden blijven.
Aldus gedaen in pleno senatu
op den 25 april(is) 1664.
onder stont eadem manu.
J. Cost, secret(arius).

Notandum: dat van de 275 g(ulden), 5 st(uiver),
d' welcke borgem(eiste)r Goesen ten Bouwhuis
op interesse heeft, dit kindt sal hebben
toe genieten vijftich daeld(er), als uijt het
prothocol van 't stadtgerichte breeder
te ersien is. Dit is nae der handt
bij d' mombaeren en(de) overmombaeren
sodanich v(er)andert dat dese 75 g(ulden),
sijn begreepen onder die 300 g(ulden),
soo Lucas V(er)woelt heefft ontfangen
en(de) naederhandt sijn recht soo hij
op het Hoogsche velt hadde, weder-
omme gecedeert ten profijte van d'
3 kinderen van het eerste, en(de)
dit dochterken van het 2-de bedde,
soo ijder daervan 50 daeld(er) toe-
komt. Actum den 7 octobris 1671.
In pleno senatu:
Infra* stabat eadem manu.                        * = onderaan
Jo(ann)es Cost, secret(arius).

Pro vera copia, L. Cost, secret(arius).

Folio 14.



B.

Extractus prothocolli.

A(nn)o 1656, den 26 feb(ruarij).

Judex: Herman van Hoevel.
Assess(oren): { Jan Helminck
                       { Jan ten Vaerde.

In eigenaer persoon erschee-
nen Jan Janssen Teutelinck,
hoffsmitt tot Amsterdam,
de rato caverende voor
Hilleken Hermsen, sijn echte
huisfrauwe, ende deeden
ten erfflijcken behoeve
van Hendrick Breuckinck,
Jenneken Hermsen, ehelui-
den, ende haeren erffgen(aemen)
onwederroepelijcke transpor-
tatie cessie ende opdracht
van sijns transportants
eigendoemlijcke stucke
bouwlants met daertoe
gehoorende grafbrinck, ge-
lijck t' selve met alle
sijn olde ende nije toebe-
hoor, recht ende gerech-
tigheit, geene bij verkoo-
peren gereserveert, in
d' Eschmaercke ende deesen [gerichte]

Folio 15.
gerichte is gelegen op het
Hoochse velt het groote stucke
sijts ankoopers landt, Egbert
ten Vaerde ende Werner
Schultens landt, schietende
met den eenen einde an
het velt ende metten an-
deren einde an het ver-
kofte dwersstuckjen, den
halven graffbrinck sijts
ankoopers landt, voorts
van sijns verkoopers
eigendoemlijcken vrijen
onbethienden ende onbe-
thinsden gaerden, gelegen
in d' Kotter gaerden,



sijts Jacop Helminck
ende Willem ten Hondtvelts
gaerden, daervan hij,
transportant, bekande den
kooppenninck den lesten
met den eersten vollen-
koomen ende ten geneu-
gen ontfangen toe hebben.
Dede deswegen van hett
verkofte groote ende
dwarsstuckjen metten [halven]

Folio 16.
halven grafbrinck, als
oock Katter gaerden ver-
tichenisse met hande ende
met monde als recht
was, hem ende allen den
sijnen daervan onter-
vende, ende den ankoope-
ren cu(m) suis daermeede
erfflijck wederomme be-
ervende, sonder datt hij,
transportant, daeraen
het allerminste meer
behielden, noch toe ver-
wachten waeren, met
beloftenisse van waer-
schap breederen inholt
des versegelden brieves.

C.

A(nn)o 1656, den 26 feb(ruarij).

Joan(nes) Cost, verw(alter)-richter.
Assess(oren) { Jan Helminck
                     { Jan ten Vaerde.

Eigenaer persoon verschenen [Hend(rick)]

Folio 17.
Hendrick Breuckinck met
Jenneken Hermsen, sijn
echte huisfrauwe, praesent
dieselve Janneken mett
hem als haeren man en(de)
mombaer geassisteert,
ende bekanden gefiniert*,                * = besluiten, eindigen
opgenoomen ende in



goeden ganckbaeren
gelde ontfangen toe
hebben van den eersae-
men Jan Evertsen, smitt
tot Haerlem, Trijncken
Stoffers, eheluiden, een
summa van drije hondert
Car(oli) g(ulden), tot 20 st(uiver) het
stuck, hoedaene summa
sij, comparanten, op
Martini jaerlix belooven
toe verrenten ende
wel toe betaelen tegens
vijff ten hondert vrij
gelt, daervan het eerste [jaer]

Folio 18.
jaer sall koomen toe ver-
schijnen op Martini in den
jaere sesthien hondert sooven
en vijftich {1657}, stellende
voor capitael ende toe
verschijnene pensioen
ten waeren onderpan-
de alsulcke landerien
als rentgeveren van
haeren neeff Jan Teute-
linck hebben angekoft
op het Hoochse velt gele-
gen, ende hier tegen-
over breeder geexpri-
meert*, omme in cas van                            * = uitdrukken
misbetaelinge die rent-
hefferen haer daeraen
schadeloos toe bewaeren,
semper in forma meliori.
Ende hebben renthefferen
bedongen die inlosse toe
moogen doen met het
opseggen van een halff
jaer voor heen toe doen,
onangesien ter contrarie [bij]

Folio 19.
bij landtrechte mochte
weesen gestatueert*.                                * = verordenen, vaststellen

In margine stont.

D.



A(nn)o 1676, den 7 (novem)bris.

Joan Cost, richter.
Assess(oren): { Jan Helminck
                      { Lucas Rumpel.

Eerscheenen Lucas
Verwoolt ende bekan-
de hoe datt hij als vol-
machtiger van salige
Jan Evertsen, all voor
eenige jaeren ontfan-
gen toe hebben, soodae-
ne 300 Car(oli) g(ulden), met allen
opgeloopenen interesse,
als waer die landerien
in deesen genoemt wae-
ren verbonden, weshal-
ven hij, comparant, [qualitate] {zie p. 21}

Folio 20.
E.

Extract uijt het protocol des landtgerichts Endschede.

A(nn)o 1668, den 2 april(is).

Judex: Herman van Hoevel junior.
Assess(oren): { Hendr(ick) Becker.
                      { Jan Hoff Ahuijs.

In eigenaer persoon erscheenen Henr(ick) Breuckinck, met
Hendrickjen, sijn echte huisvrouwe praesent, wesende met
hem als met haeren man en(de) mombaer geassisteert,
en(de) bekanden tot v(er)seeckeringe van t' geene haer
comparanten respective dochter en(de) stieffdochterken, met
naemen Trijntjen, bij maegscheit over d'
erffenis ofte moederlijcke goedt opgerichtet, is
belooft en(de) v(er)sproocken, gerealiseert en(de) v(er)onderpand[t]
te hebben, gelijck sij alnoch doen kraft deeses, alle
alsulcke landerijen als sij, comparanten, van Jan
Teutelincks erffgenaemen hebben aengekoft, voorts
generalick alle haere vordere goederen, ten einde d'
momboiren van t' voors(chrev)en dochterken, voor soo vool
uijt d' cottergaerdens, bij maeghscheit v(er)bonden, niet
souden konnen machtich worden, haer daeraen kost- en(de)
schaedeloos te v(er)haelen, semper in forma meliori.

Coll(ationa)ta Jo(ann)es Cost, secret(arius). {68}



Folio 21.    {vervolg: p. 19}
qualitate qua het onder-
pandt mits deesen
vrij ende los spreeckt.

Pro vero extractu.
Lamb(ert) Cost, secret(arius).

Folio 22.   {vervolg p. 10}
9.
Kunnende, indien noodich, u(w), achtbaerheeden, breeder
bericht, aengaende die 75 g(ulden) en(de) Goessen ten
Bouwhuijs schult van 275 g(ulden), selffs naeder
op het stadthuijs doen inquirieren, als aen
dese zijde sijnden wel is in u(w), achtb(aerheeden), praesentie
en(de) pleno senatu voor 8 daegen [deur]ge nae ge-
socht, doch niet gevonden, welcke 75 g(ulden) dit dochterken
uijt die melioratie* des eerst v(er)letten**, en(de) daernae v(er)kofften geseijde    * =
verbetering
huis en(de) hoffs, # de quo supra art(ikel) 7 alhier.                 ** = verhinderen
10.
Consterende claer genoech niet alleene in dicta
pagina 3-tia in fi[n]e der maegscheijdinge van het
gecedeerde recht op 't landt van 't Hoogse velt,
maer oock in het gevoegde authenticq(ue) extract
van 't prothocolle des landtgerichts van Enschede,
hijr bij sub lit(era) B., C., D., alwaer mede toe
sien, hoe dat dit kindts NB ouderen, [trimiru(m)], haer
sael(ige) moeder en(de) vader voor(noe)mt daer sijn aengekomen etc.
11.
Waer en boven in a(nn)o et dato, als geblijckt,
hierbij in instrum(ent) sub lit(era) E specifice oock noch
v(er)hijpothequeert sijn aen dit dochterken Trijntjen,
alsulcke landerijen als sij, # te weeten haer vaeder en(de) moeder saeliger, # als vooren
aengeroert
van Jan Teutelinckx erffgenaemen hebben aen-
gekofft, gelegen op 't Hoochse velt en(de) generalijckx
alle haere vordere goederen, q(uo)d nota benandum.
12.
Hoedaenige gededuceerde prae-allable schult
erffenisse off moederlijcke goedt, als illibatum
quid et non deminutum altoos eenen kinde moet wesen blij-
vende (nam ut sonat adagium; kinder goett is ijser goet) tot
volkomene exsolutie toe en is daerom tegen eenen iegelicken
crediteur sonder contradictie ongetwijffelde praeferentie gevende.
13.
(NB. Dat de prespective mombaeren Beerendt Speecken en(de)
Berent Rooters serieuselick en(de) getrouwelijck voor desen
van dese schult mede gevestiget op t' Hoogse velt des



e(dele) borg(e)m(eiste)r Laurens Laersonder gewaerschout hebben wanneer hij
wilde daer noch gelt op v(er)schieten, gelijck sij met eede willen
altoos desnoot beduiren.)
14.
Om alle welcke voorv(er)haelde en(de) andere ex officio te suppleren
redenen meer.
Concludendo contenderende dat e(dele) eijscher en(de) dedu-
cent # qqa # in hoc judicio praefer. et concurr. behoort
hoort en(de) met alle andere crediteuren worden
gepraeferiert, en(de) sulx kost- en(de) schaedeloos, in die
goederen, off liever in de penningen van alle
naegelaeten en(de) alhier van de magistraet v(er)koffte [sael(ige)]

Folio 23.
sael(ige) Hendrick Breuckinckx, Hendrickjen,
gewesene eheluidens goederen etc.
Offte contendeert tot eenen anderen
alsulcken fine, als super omnib(us)
et singulis idq(ue) omni mel(iori)
modo, via etc. Salvis.
Uijt begeerte en(de) last van
Carel voor(noe)mt bij exhibitie
praesent in judicio, Bern-
hart Miskendal, adv(ocatus).

Eijsch en(de) deductie voor Carel Talba, om nomine uxoris
in de goederen off penn(ing)en van alle naetgelaeten Hendrick Breu-
kincks, Hendrickjen, eheluidens goederen gepraefereert te worden etc..

D.

Folio 24.
Voor u e(del) achtbaere borg(e)m(eistere)n,
scheepen en(de) raedt deeser steede Enscheide
compareeren d' erffg(enaemen) van wielen
borg(e)m(eiste)r Laurense Laersunder, g'assisteert
met haeren ohm Ludovicus Wagelaer,
procurator, en(de) leggen hierbij over in ori-
ginali die gerichtelicke verschrivinge en(de)
verseegelinge # sub lit(era) A # haer vors(chreven) ouderen sal(iger) voor d' heer
richter Jo(ann)es Cost zal(iger), op den 7-en novemb(ris)
1676 van (de) overleedene Hendrick Breu-
kinck,Hindrickjen, eheluiden, voor eene
wel ontfangene capitaele s(umm)a van twee hon-
dert Car(oli) g(ulden), meede gedeelt tot ahsecuratie
uith alsulcke landerijen, alsz sij, recognos-
centen*, liggen hadden op t' Hoochsche veldt en(de)             * = voor echt erkennen
van Teutelings erffg(enaemen) angekofft.
Om t' selve landt tot dertijds der afflosze
voor die jaerlixe intere(ss)e van dien à dato



deszelffs vorts te sullen moegen antasten en(de)
genieten en(de) gebruiken, Gelijck geschiet,
en(de) tot noch bij die comparanten is in goede possessie.
Kennende en(de) moegende voor so voele alsz
van t' vors(chreven) landt haer daer voor cracht
der boovengeschrevene verseegelinge, voorts in
possessie gegeeven en(de) also noch possideeren
niet anders alsz voor een gerichtelick uith-
koopinge, cessie en(de) transport gereputeert werden.
Mits dat sij tijds der losze alsz bij verkoo-
peren gereserveert en(de) bedungen t' selve landt [alleene]

Folio 25.
 alleene in roggen stoppelen er wederom laeten liggen.
Concludeerende darom contendeeren com-
paranten dat sij onder rejectie van prae-
tense contrarie verkoopinge, entweder in haer
recht van possessie moegen bij sen-
tentie werden g'mainteneert
Offte anders voor die depossessie desz-
selffs, voor so voele haere capitaele s(umm)a
voel concerneeren voor imandt anders
totte cooppenninge moegen werden geprefereert.
Doende allmeede niet ter contrarie
t'geene bij een der erffg(enaemen) Breuckins,
nu ter later tijdt naer doede van hun
vader weegen secker moederlick goet
daer uith mochte werden gepretendeert.
Vermits voor lengst alst goet noch wasz
in beetere valeur en aestime uith die gaer-
dens als anders sick hadde genochsam betalt
konnen macken.
Offte concludeert, als o(mn)i
melior(i) modo et iuris via
anders hadde behooren te
geschieden cum p(ro)testatione
de expensis. Salvis etc.

Folio 25a.
 Gerichtelijcke v(er)schrijvonge van Hend(rick) Breukinck
voor
borgem(eister) Laersonder.

A.

Folio 26.
[ H. van Hr--eda 1676]   Ick, Joan Cost, wegen sijn hooch(hei)t
de heere prince van Orangien als erffstadthouder in Ov(er)ijssel etc., etc.,
richter tott Endschede, doe kondt en(de) betuijge opentlijck met deesen



brieve, datt voor mij en(de) mijnen coernoeten naergen(oem)pt in eijgenaer persoon
erschenen is
Hend(rick) Breuckinck met Hendrickjen, sijn echte huijsvrouw, wesende sij mett hem
als mett haeren man ende momboir geadsisteert, ende bekanden gefineert ende in
goeden ganckbaeren gelde opgenoomen ende ontfangen toe hebben, de summa van twee
hondert
Car(oli) g(ulden), ad 20 st(uiver)s 't stucke, van die e(dele) Laurens Laersonder, Geertken
Meuck-
maeten, eheluijden, voor welcke somme comparanten aen dien e(dele) Laurens Laerson-
der ende Geertken, eheluijden, haeren erffge(naemen) v(er)onderpandet hebben, gelijck
sij mits deesen oock v(er)setten, soodaene landerien als sij liggen hebben op 't Hoochsche
velt, en(de) van Teutelincks erffge(aemen) aengecofft, nu hettselve landt tott der
tijdt der afflosse van 't boovengemelte capitael, tott haeren besten te gebruij-
ken voor d' jaerlijxe interesse van dien en(de) sal den aentast geschieden á dato deeses
ten tijde als gem(elt)en pandtholders 't landt sal liggen laeten, sal 't geschieden in roggelen
stoppelen gelijck het bij hem ontfangen is. Ten welcken fine sij gerenuntieert* hebben * =
afzien v.
d' exceptie van ongetelden gelde, voorts allen anderen exceptien, beneficien en(de) privilegien
in
rech-ten, d' welck haer offte den haerigen deesen enichsints ter contrarie souden konnen
releveren.
Met wijdere belofften van den pandtholders en haere erven offte waeren holder deeses
ten allen tijden des noodich beeter vestenisse te willen doen in forma ampliori*. Daer * =
ruimer
ditt voor mij, rechter voorn(oem)t, aldus gerichtlijck passeerde, waer mett mij aen
en over als coernoeten d' eersaeme Jan Helminck en Lucas Rumpel. In ken-
nisse der waerheit is deesen met mijn eijgen handt en(de) segel onderteickent, gelijck
het oock tott vollenkoomen v(er)seeckeronge is gedaen van den e(dele) borgem(eister)
Everw(ijn) Palthe
op der renthefferen v(er)soeck, soo het schrijven onervaeren. Actum Endscheide
den 7-d(en) (novem)bris 1676.
Joan Cost, richter.
Everwijn Palthe.

Folio 27.
E.

Gerichtelijcke v(er)schrijvonge van Hend(rick) Breukinck voor borgem(eister) Laersonder.

Folio 28.
den 7 junij 1677.  Ick hebben met Henderick Brokinxs vrouwen
                             aefgerekent in bij weesen Henderick Tiggels,
                             dat mij rest d' somma van                     f  16--18--12
11 dito                  op rekeningen ontfangen door Tiggels f    8--  0--  0
15 november        schuldigen van waren                           f    8--18--12
                             soo gehaelt is ¾  [st]                                  0--  0--12
1678 15 aprill      bedaget en(de) 14 dagen daer nae
                             het verwin gedan Cost                          f    0--  1--  8
                             noch van sijn schuldigen                      f    0--  3--  0
                                                                                           f    9--  4--  0



1678 den 10 maij op ontfangen                                              2--  0--  0
noch aen waaren gehaelt, soo t saemen                                  7--  4--  0
berekent is tot anno 1680 in martij                                         1--13--  0
168[0] in februarij aen gesproken en(de) verwonnen
tot d' opbadingen Cost                                                      f     0-- 11--10
                                                              Rest                     f     9--   8--10
Enschede, den 27 martij 1682

Roelof ten Bouhuis.

Folio 28a.
F.

Folio 29.
(links in kantlijn:) sigilletur.

Deductie van recht voor Jan vant t' Hoff in qualite
mombaer van die kinderen van Hind(rick) Broeckinck, Trine Hoff
Ahuis, geweesene eheluiden, waerdoor dieselve sustineert
in d' penn(ingen) van t' verkofte stucke landes op het Hogesche
velt en(de) voor alle andere creditooren te moeten werden geprefereert.

Achtbaere Heeren borg(e)m(eisteren) der stadt Enscheide.

1.
Om sulx dan breviter, maer ad oculum toe demonstrieren.
2.
Secht en poseert dieselve waer dat sijne pupillen van het eerste bedde van sijn zall(ige)
vaeder, van haer moderlijcke goet, soo voor deesen oock in het verkofte
huis an Berent Teesinck hebben gestaen alnoch sij competerende eene summa
van 300 Car(oli) g(ulden) cum omni interesse à die morae, waer van die dochter van
het 2-de bedde toe koemen 50 daler ad 30 st(uiver) t' stucke, evident uit d' maech-
scheidinge  deese sub A annex. [3]

Folio 30.
3.
Hoedane 300 g(ulden) geseiden mombaer wederom g'emploijeert, en met dieselve
wederom ingelosset, van eenen Joan Eversen, smit tot Haerlem offte
sijnen volm(achtige)r Lucas Verwoolde een gerichtelijcke rentverschrivinge
uit het stucke landes, geleegen op het Hogesche velt, aff te neemen uit
het autenticq(ue) prothocollair extract sub B en den anno 1676 den 7
(novem)bris sub C.
4.
Naerder gespecificeert en beschreven in het prothocollaire extract de a(nn)o
1656 den 26 febr(uarij) op eenen da[ch] volgents den datum sub D quo
brevitatis causa relatio.
5.
Weshalven manifest dat dieselve voor alle andere creditooren met
het geseide capitael en interesse in d' penn(ingen) van het vernoompte lant m[oet]
geprefereert worden, vermits het sel[ve] goet daermeede ingelosset en vrijgemaeckt als
niemant



sal koenen crädiceren, soo dat geen creditor hij sij, hoe hij oock wil, voor deese
eenich recht kan hebbenoff deswegen het minneste droomen.

Folio 31.                  {vervolg op p. 43}
A.

Copia.

Die questie gereesen tusschen Hendrick
Breuckinck ter eenre, en(de) d' momboiren van
sijne drije voorkinderen Jan, Hendrick ende
Christoffer Breuckinck anderdeels, ter cause dat
d' vaeder bij koop heeft v(er)alieneert seecker
huijs en(de) hoff, soo d' voorkinderen bij scheidonge van den
26 aprilis 1656 was bedongen nae doode van
haer vaeder in koop te sullen hebben voor d' sum(m)a
van sooven hondert daelers, en(de) nu bij denselven
haeren vaeder aen borgerm(eiste)r Berent Thiesinck
v(er)koft voor derthien hondert daelers, sustineren(de)
d' voors(chrev)en momboiren dat het superplus van 700
daelers tot haeren pupillen voordeel, en(de) niet
tot des vaeders proufijt soude moeten strecken.
Daerteegens die vaeder ter contrarie is voorge-
vende alsoodaene meerder penningen van ses hondert
daelers tot sijnen behoeve en(de) nut te moeten koomen,
is tot v(er)mijdonge van kosten en(de) procedure ten
oberstaen van burgemesteren deser stadt
Enschede als wettelicke obermomboiren
gesubmittert en(de) onwederroepelijck ober-
gegeven tot uitspraecke van hare
achtbaerheden neffens het advijs van
doctor Bresson ten einde die voors(chreven)
coop in fine werden verbliven ende [de]

Folio 32.
de cooper bij uittellinge van sijne
penningen vant verkofte huis ende
hoff blive versekeert ende de voors(chreven)
voorkinderen geene pretensie meer
aent # selve # huis ende hoff nu ende in toe-
komende tijden sijn behoudende.

Was onderteickent: Henderijck Brockinck
Henderijck Becker, als mombaer

In gevolch van welcke submissie is
op dieselve tijdt bij borgerm(eisteren) der
stadt Enschede als over-mombairen
met advijs van d' h(eer) dr. Bresson, die
redenen ende motiven ten beiden



sijden gewisselt ende ondersocht, er-
kent ende verstaen, gelijck dan haer
achtba(eren) in cracht deses erkennen
ende uitspreecken, dat alsoo d' voors(chreven)
drie voorkinderen bij maegscheidinge
is competerende de summa van
289 g(ulden), 16 st(uiver). Soo wordt dieselve
mits desen uijt d' melioratien* der                         * = verbetering
penn(ingen) van t' verkofte huis proce-
derende, noch toegelecht een summa
van twee hondert vijff en dartich
Car(oli) g(ulden), 4 st(uiver), te saemen sijnde [een]

Folio 33.
een summa van vijffhondert vijff en twintig
g(ulden), d' welcke tot profijt der voors(chreven)
voorkinderen sullen blijven staen in
t' verkofte huis, waervan d' vaeder
d' interesse sal genieten, te weten
van d' 289 g(ulden), 16 st(uiver), ter tijdt d' kinde-
ren sullen meerder jaerich ofte ge-
trouwet sijn, van d' ander 255 g(ulden), 4 st(uiver),
sijn leventlanck, blijvende d' maeg-
scheidonge in sijn vorder kracht ende
vigeur*. Aldus bij ons met advijs                                    * = kracht van gelding
van d' voorno(emde) h(eer) dr. Bresson ver-
staen en(de) uitgesproocken op den 8-en
april in a(nn)o sesthien hondert drije
en sestich {1663}.

Onder stont: Ter ordonn(anti)e van d' G. Bresson, dr.
borgem(eisteren) voors(chreven),
Jo(ann)es Cost, secret(arius).

Ick, ondergesch(reven), bekenne en(de) belijde
mits deesen dat ick aen d' kinderen
van Hend(rick) Breuckinck schuldich
bin, die hier tegen overstaende vijff
hondert vijff en twintich Car(oli) g(ulden),
daervan ick jaerlix op Paeschen [d' renten]

Folio 34.
d' renten beloove te betaelen sulcker
gestaelt aen handen des vaders Breu-
ckinck, als in deese
compromissaire uitspraecke is verstaen.
Hier en booven bekenne ick, onderges(chreven),
 aen d' voorn(oemde) Breuckinck, offte des
selffs dochters mombairen, als Jan
Reudinck ende Berent Roters, schul-



dich te sijn, d' summa van vijftich dael(er),
ad dertich stuivers, sijnde t' saemen
400 d(aeler) en(de) d' reste der kooppenningen
van het huis, daerin Lodewich Laer-
sonder is woonachtich, alles onder
verbandt van mijn persoon ende
goederen, roerende en(de) onroerende.
Oerkondt mijn handt. Enscheide, den
9-en april sesthien hondert drie en
sestich {1663} in pleno senatu.

Berent Tessinck.

Offwell Hend(rick) Breuckinck op huiden
den 28 (novem)bris 1664 bij d' cessie sijnes
aen mij verkoften huises heeft bekant
d' kooppenningen ten vollen ontfangen [te hebben]

Folio 35.
te hebben, soo bekenne ick onderges(chreven)
nochtans mits deesen, dat ick aen den
voorn(oemde) Breuckinck ofte sijne kinde-
ren suiver schuldich ben d' booven-
genoemde vier hondert d(aeler). Oerkondt
mijn handt. Enschede, den 20-en (novem)bris 1664.

Berent Tessinck.

Wij, onderges(chreven) in qualiteit als mombai-
ren en(de) overmombairen van Hendrick[s]
Breuckincks kinderen, bekennen
ende belijden mits deesen, dat wij
uit handen van Berent Tessinck
in goeden ganckbaeren gelde hebben
ontfangen alsulcke vierhondert
d(aeler) als gem(eld)e Tessinck uijt cracht
van obligatie aen d' voorn(oemde) pupil-
len schuldich was, als hier voren
breder te vernemen, soo dat d'
gem(elde) Tessinck daervan mits
deesen woort gequitert, als mede
van alle verloopene renten.
Welcke penningen wij tot profijt
der kinderen wederomme sullen [beleggen]

Folio 36.
beleggen. Oerkondt ons handen.
Actum in pleno senatu op den 27-en april 1668.

Hendrick Becker.



Uit last van Jan vant Hoff
Goesen ten Bouhuis
Jan Rodinck
Berent Roters
Berent Specken.

Van d' boovengem(elte) gequiteerde
600 g(ulden) heeft Lucas Verwoolt ont-
fangen 300 g(ulden), d' welcke daer
voor tot voordeel der pupillen heft
gecedeert een gerichtlicke rent-
verschrivonge ter gelijcke summa
van 300 g(ulden), gerealiseert uijt het
landt op t' Hoochse velt. Voorts
is voor kosten en(de) des overleden
soons schulden afgetogen 24 g(ulden),
15 st(uiver), als uit de ingelechte speci-
ficatie to ersien is; den overschoot
ad 275 Car(oli) g(ulden), 5 st(uiver) sijn op interesse [belecht]

Folio 37.
belecht aen borgem(eister) Goessen ten
Bouhuis, als uit d' volgende obliga-
tie t' ersien en(de) breeder te verne-
men is.

N.B. In d' boovengen(oemd)e 300 g(ulden) kompt ijder kint van het eerste bedde 75 g(ulden),
en(de) het kindt van het dochterken van het 2-de bedde 75 g(ulden), als hier vooren fol(io)
verso t' ersien is.

Ick, onderges(chreven), bekenne ende belijde
mits deesen in goeden ganckbaeren
gelde ontfangen te hebben uit handen
van Hend(rick) Breuckincks kinder
mombairen d' boovengenoemde twe
hondert vijff en sooventich {275} Car(oli) g(ulden),
5 st(uiver), d' welcke penn(ingen) ick jaerlix
mits deesen beloove te verrenten
tegens vij[ff] ten hondert vrijgelt,
daervan het erste jaer rente sal
koomen te vervallen op Paeschen
1669, d' in- en(de) aff-losse sal ten wedder-
sijden vrijstaen nae dat de opsaege
een halff jaer te bevooren sal sijn
geschiet, onder verbant van mijn
persoon ende goederen, roerende
en(de) onroerende. Oerkont mijn handt.
Enschede, den 2-en april(is) 1668.

Ende was onderteickent: Goesen ten Bouhuis.



Coll(ationat)a Jo(ann)es Cost, secret(arius), s(cripsit) (et) s(ubscripsit). {68}

Folio 38.
Henderijch Brockijnckijs kijnder
schijchtijnge ende beleht gellder.

Folio 39.
(in kantlijn:) B. sigilletur.

Extractus prothocolli.

Anno 1656, den 26 febr(uarij).

Joan Cost, verwalter-richter.
Assess(oren):   { Jan Helminck
                        { Jan ten Vaerde.

Eigenaer persoon erscheenen Hend(rick)
Breuckinck met Janneken Hermsen,
sijn echte huisvrouwe, praesent, dieselve
Jenneken met hem als met haeren
man en mombaer g'assisteert, en
bekanden, gefinieert, opgenoomen en
in goeden ganckbaeren gelde ont-
fangen toe hebben van den eersa-
men Joan Evertsen, smit tot Haerlem,
Trijntjen Stoffers, eheluiden, eene
summa van drie hundert Car(oli) g(ulden),
tot 20 st(uiver) t' stucke, hoedane summa
sij, comparanten, jaerlijcks op Mar-
tini belooven toe verrenten
en wel toe betalen teegens vijff
ten hondert vrijgelt, daervan
het eerste jaer pensioon sal koomen
toe verschijnen op Martini in den
jaere 1657, stellende voor t' ca-
pitael en t' verschinene pensioon
ten waeren onderpande, alsulcke [landerien]

Folio 40.
als rentgeeveren van haer neeff
Jan Teutelinck hebben angekofft
op het Hogeche velt gelegen en hijr
teegen over breeder g'exprimeert,
omme in cas van misbetalinge d' rent-
hefferen haer daeran schadeloos toe
bewaeren, semper in forma meliori
en hebben rentheferen bedongen d' inlosse
te moegen doen, met het opseggen



van een halff jaer voor hen te
doen, onangesien ter contrarie bij
lantr(echt) mochte weesen gestatueert.

(in knaltijn:) C

Anno 1676, den 7 (novem)bris .

Joan Cost, richter.
Assess(oren): { Jan Helminck
                      { Lucas Rumpel.

Erscheenen Lucas Verwoolde en bekande
hoe dat hij als volm(achtige)r van zall(ige) Joan
Evertsen voor eenige jaeren ontfangen
toe hebben soodane  300 Car(oli) g(ulden),
met alle opgelopene interesse, als waer
d' landerien in deesen genoempt waeren
verbonden, weshalven hij, comparant qqa.,
het onderpandt mits deesen vrij en
los spreeckt.

Folio 41.
(in kantlijn:) D.   sigilletur.

Extractus prothocolli.

A(nn)o 1656, den 26 febr(uarij).

Judex: Herman van Hoevel
Assess(oren):  { Jan Helminck
                       { Jan ten Vaerde.

Erscheenen Joan Jansen Teutelinck,
hooffsmits tot Amsterdam, de rato
caverende voor voor Hilleken Hermsen,
sijn echte huisvrouwe, en deeden
ten erffelijcken behoove van Hend(rick)
Breuckinck, Jenneken Hermsen, ehelui-
den, en haeren erffg(enaemen) onwederopelijck
transportatie, cessie en opdracht
van sijns transportants eigendomelijcke
stucke boulants met daertoe gehoo-
rende dwersstucke, en halven
grasbranck, gelijck hetselve met
alle sijne olde en nie toebehoor,
recht en gerechticheit, geene bij
verkooperen gereserveert in d' Esche
marcke en deesen gerichte is ge-
legen opt Hogesche velt, het groote



stucke sijts ankopers lant, Egbert
ten Vaerde en Werner Schultens
lant, schietende met eenen einde
an het velt, en met den anderen [einde]

Folio 42.
einde an het verkofte genoembde
dwers stuckjen, den halven gras-
branck sijts ancoopers lant, voorts
van sijn vercoopers eigendomelijcke
vrien, onbethiendeden en onbetinseden
gaerden, gelegen in den Kotter gaer-
den, sijts Jacop Helminck en Willem
ten Huntvelts gaerden, daervoor
hij, transportant, bekande den kooppen-
ninck, den lesten metten eersten
vollencoomen en ten geneugen ontfan-
gen toe hebben, deede desweegen
van het verkofte groote en dwers
stuckjen met den halven grasbranck,
als oock Katter gaerden vertichenisse
met hande en met monde, als recht
was, hem en allen den sijnen daervan
ontervende, en den ancooperen cum
suis daermeede erfflijck wederom be-
ervende, sonder dat hij, transportant, daer-
an het allermineste meer behielden, noch
te verwachten waeren, met beloftenisse
van waerschap, breederen inholt des
versegelden brieves.

Folio 43.     {vervolg p. 30}
6.
Geconsidereert dieselve pupillen goet wort gerekent, gelijck het gemeene
spreckwoort heeft, ijser goet.
7.
Jae, sulx kan uit d' voorverhaelde reeden en attachieerde* documenten een    * = toevoegen
verstandich rechtsgeleerde seer lichtelijck affneemen.
8.
Onnoodich den achtende hijrin wijtlopiger toe [verseeren].

Soo concludeert en contendeert d' mombaer voors(chreven) ex dictis
dicendis nobiliterq(ue) supplendis dat hij qqa.
met die voornoompte s(umm)a van 300 Car(oli) g(ulden) en interesse à
die morae, aftgetrocken d' geseide 50 daler voor die dochter Cathrina
van het 2-de bedde, in d' penninge van het stucke landes,
gelegen op Hogesche velt etc. en bij het prothocollair extract sub
D naerder beschreven, voor alle andere crediteuren moege wer-
den geprefereert, en die penn(ingen) cum interesse alsoo g'adjudiceert*.  * = gerechtelijk
toewijzen



Oftte contendeert tot eenen alsulcken anderen fine als.
Salvis.

Folio 44.
Deductie voor Joan van t' Hoff
in qualiteit mombaer van d' kinderen van
zall(ige) Hind(rick) Breuckinck en Trine Hoff Ahuis, gewesene huisvrouwe etc.

G.

Folio 45.
(in kantlijn:) sigilletur.

Deductie van praeferentie voor d' weled(el) g(eboren)
Constantin(us) Ferdinand van Loon, canonicus tot Claeholt,
nue pravest tot Hinsbergen etc.,
raeckende
den desolatel boodel van zall(ige) Hind(rick) Broeckinck.

Achtbare heeren borg(er)m(eisteren) der stadt Enscheide.
1.
Om te betoenen dat d' welg(eboren) heer voornoempt in die penn(ingen)
van seecker lant, g(enaemp)t het Mastebroock voor alle andere creditoo-
ren sij toe prefereren.
2.
Secht dieselve hoe dat hij tot ankoopinge en voldooninge van een
seecker parceel groongront, genaempt het Mastebroock, g(eme)lte
Broeckinck hebbe verstrecket eene summa van hundert Car(oli) g(ulden)
onder belofte vant selve jaerlijcks met 5 p(ro)cento op maij prompt toe
willen verrenten.

Folio 46.
3.
Voor welcke capitale summa en te verlopene rente g(eme)lte Hind(rick)
Breuckinck sijn welg(eboren) heeft g'realiseert en veronderpandet t' g(eme)lte
lant, genaempt het Mastebroock, om sich daeran ten allen tijden,
soo van capitael, als interesse cost- en schadeloos toe verhaelen, aff te
nemen uit het prothocollair extract sub A, overmits die brieff
selffs, vermits veer affgelegentheit der plaetsen, soo haest niet heeft koenen
bij gebracht worden.
4.
Wijle dan nue in die penn(ingen) van geseide lant niemant praeferentie
sustineert, off oock kan sustineeren, gelijck hij oock sich selffs gekent, als
blijckt, door dijn nimant gesproocken, soo moot immers die welg(eboren) heer
met die geseide 100 Car(oli) g(ulden), # dico 100 g(ulden), # cum omni
interesse à die morae in d' penn(ingen) vant verkofte Mastebroock voor
alle andere creditooren praeferentie genieten.

Folio 47.        {vervolg op p. 49}



(in kantlijn:) A.   sigilletur.

Extractus prothocolli.

A(nn)o 1667, den 4 junij.

Judex: Herman van Hoevel junior.
Assess(oren): { Jan Helminck
                      {  Lucas Rumpel.

In eigenaer persoon erschee-
nen Hendrick Breuckinck,
met Hendrickjen, sijn echte
huisfrauwe, wesende met
hem als haeren man en(de)
mombaer geassisteert en(de)
bekanden tot betaelinge
van het angekofte Maste-
broeck, hiernae genomine[ert],
gefiniert ende in goeden
ganckbaeren gelde ont-
fangen toe hebben van
den weled(el) geb(oren) en(de) wel-
eerweerdigen heer Con-
stantinus Ferdinand van
Loen, canonicus tot Claholt,
een summa van hondert
Car(oli) g(ulden), d' welcke summa
comparanten jaerlix op
meij mits deesen belooven
toe verrenten en(de) wel toe
betaelen met vijff gelijcke
guldens, daervan het
eerste jaer sall koomen [toe]

Folio 48.
toe verschijnen op meij
1668, voor welck capitael
en(de) toe verschijnene renten
rentgeveren mits deesen
valideren en(de) veronderpanden
het voornoemde van Joannes
Cost angekofte en(de) met dese
penningen betaelde Mastebroek,
gelegen met eene sijdt aen
gem(elte) Costs Wagelaers lan-
derien, en met anderen
sijth an velt in d' Eschmarcke
en(de) desen gerichte, voorts
generaelick alle haere



vordere goederen om in
cas van onverhoopelijcke
misbetaelinge, d' rentheffer
sich daeraen schaedeloos
toe verhaelen.

Pro vero exrtractu, Lamb(ert) Cost, secret(arius).

Folio 49.      {vervolg van p. 46}
  Concluderende derhalven contendeert ex dictis di-
cendis etc., dat sijn weled(el) g(eborene) met d' g(eme)lte s(umm)a
van 100 Car(oli) g(ulden), cum omni interesse à die morae
in die penn(ingen) procederende vant verkoffte
goet Mastebroock, voor alle andere credi-
tooren moege werden geprefereert, en sijnen
eisch alsoo g'adjudiceert, offte contendeert
tot eenen alsulken anderen fine als.
Salvis.

Folio 50.
Deductie* voor                                                                 * = uiteenzetting
d' welg(eboren) en eerwaerdige heer Constantin(us)
Ferdinand(us) van Loon, canonicus tot Claeholt,
pravest tot Hinsbergen
concerneerende* den desolaten                                       * = betreffen
boodel van zall(ige) Hind(rick) Broeckinck.

H.

Folio 51.
Extractus prothocolli.

A(nn)o 1681, den 24 jan(uarij).

In pleno senatu.

De wed(uwe) wijln Jan Becker
bespreeckt per filium Hendrick
Breuckinck om toe moogen
hebben betaelinge van een
capitael van 125 daelers
verloopen interesse, versche-
nen op meij 1680, 29 daeler,
27½ st(uiver), alles onder protest
van kosten en(de) interesse inei-
schinge et si non etc.
Ged(aegde) versocht 14 daege.

A(nn)o 1681, den 7 febr(uarij).



In pleno senatu.

D' wed(uwe) Beckers per
filium Gerrit doet ingevolch
huiden 14 daege gedaene
anspraecke het verwin
an Hendrick Breuckinck[s]
panden met eisch van kosten. [A(nn)o]

Folio 52.
A(nn)o 1681, den 21 febr(uarij).

In pleno senatu.

Wed(uwe) Beckers per filium
doet nae gedaene wette
van anpandinge opbaed(inge)
an Hendrick Breuckincks
panden met eisch van kosten.

A(nn)o 1681, den 7 martij.

In pleno senatu.

D' weduwe Beckers per
filium Gerrit wordt inge-
volch voorgaende proce-
duire geeigent an Hend(rick)
Broeckincks panden.

A(nn)o 1681, den 14 martij.

In pleno senatu.

Gerrit Becker, nomine matris,
buitet op een klein pandt,
sijnde een stucke van [een]

Folio 53.
een tinnen lepel, Hendr(ick)
Breuckinck affgepandet, wordt
ingesat op 1 doit, cooper losse.

Pro vero extractu, Lamb(ert) Cost, secret(arius).

Folio 53a.
J.

Folio 54.



Extractus prothocolli.

A(nn)o 1681, den 2 meij.

In pleno senatu.

Borgem(eister) Lucas Becker bspreckt
de wed(uwe) wijln Hendrick Broe-
ckinck, om betaelinge toe mogen heb-
ben van 7 g(ulden), 18 st(uiver), berekende
schult, procederende van
affgeborgde lakens en(de) rogge,
versoeckende derhalven onder
protest van costen ineischin-
ge et si non compareat, per
decretu(m) contumaciam.
Contumax. S.P.

Pro vero extractu, Lamb(ert) Cost, secret(arius). {82}

Folio 55.
 Achtbare, wijse, voorsinnige en(de) discrete heeren,

Ick heb aen onse raethuis gelesen eene citatie
aen de crediteuren van Henrick Breuckerinck,
om haer schulden aen te geven. So will u, achb(are),
mits desen indachtich hebben gemaect, dat mij
van 10 g(ulden) noch toecomen 5 g(ulden), 2 st(uive)r. En alsoo u, achtb(are),
mij belooft hebben deselve in te leveren en(de) off
selffs betalen. Konnen also u, achtb(are), dese schult
als geprivilegieert salaris mede aengeven op
behoorlicken tijt, ten eijnde ick u, achtb(are), niet
weder moge importuijn* vallen. Dese tot geenen                   * = storend
anderen eijnde dienende, bevele deselve inde
protectie Godes en(de) blijve,
                                     u, achtbare,
                                     bereitwilligen diener,

Caspar Heisen.
Deld(en), d(en) 23-en
martij 1684.

Folio 56.
L.

Achtbare, wijse, voorsinnige en(de) discrete burgemeisteren,
schepenen en(de) raet der stat Enschede.

Enschede.

Folio 57.



M.

reckenge fan Pellegrom Becker.

Hijnderck Broekijnck komt mij fan toe
fan arbeijt lon en roegen en gerste en stro
6 gulden mij[n] halfen stu(ver).

Pellegrom Becker.

Folio 58.
N.

Gerhardus Matthaei, scholemeister, koempt
van joncker Geelevoet sijn jongeste
dochter anderhalve jaer schoelegelt toe en(de)
noch 5 st(uiver) van sijn luiden, is te saemen 41 st(uiver).

Folio 59.
O.

1669, den 3 (decem)bris.
Blijfft Hindrick Broockinck bij aff reckeninge an
Jan Loerinck schuldich 37½ st(uiver)                        f    1--17--  8
hij hefft noch naer dato gehalt 6 st(uiver) an toback    f      --  6--
                                                                                      f    2--  3--  8

Jan Loerinck

Folio 60.
P.

Anno 1655, den 8 decembris.
Henderick Broeckinck debet 7/4 blauw lacken,
die alle 2 g(ulden)                                                       f    3--10--  0
Anno 1657 den dach na Deldener kermesse
Henderick Broeckinck van mij an gelt gelent,
so hij an secretaris Cost getelt een en
sestich gulden, dico                           61--  0--  0
den 12 decembris van hem weromme ontf(angen):
soeven en fertich g(ulden), dico       47--  0--  0
                        Rest                           14--  0--  0  of  f   14--  0--  0
                                                           summa            f    17--10--  0

Heidenrick Gervordinck

Folio 61.
Q.

Heindrick Broeckinck gedaen op toerf. 2
dicketions de @ 678 en mij niet meer
gelevert 4 voor en do gedroncken



3 mengels beer noch met h(eer) Poet
en Jan Schouwinck 2 k(anne) b(eer).

H. Cost.

Folio 62.
1663 in meij Hindrick Broeckeinck
blijefft schuldich van boeckschult
2 g(ulden), 18½ st(uiver) nijner an mijn moeder.
Tobijas Nijhoff.

Folio 63.
1670 jonker Gellefoet 38 [st(uck) kersuij, 3 karre dreck sant in maet
gefort, 1 karre sant, 1 karre hun sant
1679 gekoft 10 st(uck) supe assig stieffel stuur noch betalen 7 st(uck) garre.]
Jacob Helminck.

Folio 64.
S.

Joncker Gellefoet.

Folio 65.
T.

Resteret mij, undergeschreve(n), van Hijnderick
Brokinck 14 guld(en) end 18 st(uiver) van verschenene
garden huer ende 1 schepel rogge(n).
Datum 1681, de(n) 20 junij.

Gerhard(us) Stockman, pastor.

Folio 66.
W.

Reckijnge voer dije wedewe Tesijnck.

Anno 1681 den 15 janwarij met Hendrijck
Brockijnck suver ofgerekendt soe dat hij
noch schuldijch blijft 2 g(ulden), 6 st(uiver), na ludt
het reckenbock. Actum Enschede, den 20 junij
1681. Dese reckijng overgegefen aen dije
borgemeijsteren aelhier.
Peter Grevijnck, als mombaer.
Henderek Teijlers, als mombar.

Folio 67.
Bekene ijck, Welmer Velve, dat ick hebbe
verdent van Hijndrijck Brockijck, dat hij mij
schuldijch ijs 7 st(uiver) vaen en kaer te mak-
en 20 st(uiver) van en tuijn te betten,
samen 27 st(uiver).



Folio 68.
N. Matelijck

V.

Folio 69.
X.

1670, den 29 martij.
Met Hinderick Brekinck gerekint en alles af gerekent
aen wederseijde dat mij suver toe komdt 4 gul(den), 4 st(uiver),
in beijwesen sijne soen Stoffer Brekinck, noch komdt mij
van sijnen soen Jan Brekinck 19 st(uiver), 8 p(enning), soe hij voor en
nae vertert hadde en is met Hinderick en Stoffer
ock apart berekent dito twe kanne beer vertert 1671
den 2 october met den Tichgeler van Ottensten vier
kanne beer vertert van Jan Brekinck ontfangen 19 st(uiver), 8 p(enning).
Met mester Michgel een kan beer vertert noch een
mingele, noch dreij mijngele, 2 mingele met sijn ruter
noch dreij kanne met den Tichgeler van Ottensten 1675
een mingele vertert een kan gehalt, dat sijn vrouw
kranck was, 1680 den 27 april Kettel Gerlich stuck
geschlijcht verdent 5 st(uiver), somma komdt mij suver
het sijne af getroken vijf gul(den), 9 stuij(ver).

Jan Severins.

Folio 70.
Anno 1668 gereckent met Hijndrijck Stoffers
dat he ons schuldijch blijft 3 gull(den), 17 stu(iver).

Lucas Beckers, ijnt Roo Hertte.

Folio 71.
{Rekeningen}
Reknungen van Hind(rick) Brockincks kreditoeren.

IJ.

Folio 71a.
K.

Folio 72.
Advijs.

In saecken van praeferentie ende concur-
rentie voer ons, borgemeisteren, schepe-
nen ende raeden der stadt Enschede, onge-
decidiert ende onbeslechtet, hangende tusschen
die in- ende uitheimsche crediteuren van



wijlen Henderick Breuckinck ende Henderick-
jen, eheluiden, tegens maelcanderen, sustinie-
rende, dat sij met haere angegevene schulden
ende achterweesen in die penningen van die
vercoffte goederen, behoorden gepraeferiert te worden.
Gesien bij ons, ondergeschreven, alle die
ingediende stucken ende documenten, als
daer sijn termini prothocollares, kerckenspraec-
ke, extract van die geprocedierde pennigen,
deductie van Carel Talba, reeckeninge van
Roeleff Bouwhuis, deductie voer Jan t' Hoff,
deductie voer die heer prabst Loon, ex-
tract prothocollair voer die weduwe Beckers,
extract prothocollair voer borgemeister Beck[e]r,
een brieff van advocaet Heiszen, reeckeninge [van]

Folio 73.
van Pelgrum Becker, reeckeninge van
Gerrit Matthaei, reeckeninge van Johan
Loerinck, reeckeninge van Gerverdinck,
reeckeninge van Henderick Cost, reeckenin-
ge van die weduwe Nijhoffs, reeckeninge
van Jacob Helmighs, reeckeninge van
pastor Stockmans, borgemeister Thesincx
erffgenaemen, reeckeninge van Welmer
Veluwen, reeckeninge van Johan Zeverins,
reeckeninge van Lucasz Gerritszen Beckers,
nevens alle die acten hinc inde* g'applicierde                 * = van beide kanten
documenten ende bewijszdommen in conformite
van den jaere 1682 den 10 august(i) gerichte-
licken opgerichten ende beteickenden inventaris.
Ende wel rijpelijck geponderiert* ende                           * = (over)wegen
averwoegen het geene tot administratie
van onpartijdige justitie behoerde over-
woogen te worden. Soo ist dat wij, bor-
gemeisteren, schepenen ende raeden voers(chreven),
met toegetrocken advijs der hier onderge-
schreven rechtsgepromoveerden, Godt ende [die]

Folio 74.
ende die heijlige justitie alleen in an-
schouw nemende, doende recht, verclaeren
dat in die pennigen van die verkoffte goe-
deren geprocediert, eerst ende voer al
gepraeferiert moeten worden die gerichts-
costen, so bij den gerichte, hetsij tot distractie*             * = vervreemding
der goederen, off andersins deuchdelick g'em-
ploijeert sijn. Voertz die costen van belee-
ringe, ende so ten vervolge bij vordere
executie moegen angewendet worden.



Welcke affbetaelt sijnde, in tertu gradu
(diewijle geene crediteuren worden bevonden die
welcke in primo off secundo gradu moegen ge-
collociert* en(de) beraemt worden) voer alle ande-      * = ordenen, schikken
ren gepraeferiert worden. Jan van t' Hoff, in
qualite als mombaer van die kinderen van Hen-
derick Breuckinck ende Trina Hoff Ahuis,
eheluiden, wegen eene summa van 300 guld(en),
mitz defalcierende* 50 daeld(er), die dochter Ca-        * = korten
tarina van t' twiede bedde competierende*, in              * = rechtmatig toekomen
die pennigen van een stucke landts, gelegen op
Hoogesche velt, geprocediert, met den inter-
resze a die morae van dien. [Daernae]

Folio 75.
Daernae wort gepraeferiert Carel Talba,
nomine uxoris, in die pennigen van die
naegelaetene ende gedistrahierde goederen
van zalige Henderick Breuckinck ende
Hindericken, eheluiden, wegen die summen bij
sijnen eijsch ende deductie van praeferentie,
g'exprimiert, nevens d' interesze ad vijff
ten hondert.
Moetende van gelijcken in eodem gradu ac ordi-
ne van praeferentie gereputiert* ende                         * = berekenen; overwegen
gestelt worden Laurens Laesonder in die
pennigen, so van die landerien bij versegelin-
ge gespecifiert, sijn gecommen.
Welcke crediteuren vuldaen sijnde alsdan
in quarto gradu te saemen sullen moeten wor-
den gepraeferiert Constantinus Ferdinandus
van Loon, canonicus tot Claeholt, ter summa
van hundert Carol(i) guld(en) met alle verschenene
interesze ad 5 per cent(o).
Die heer Gerhardus Stockman van 14 guld(en),
18 stuv(er), wegens verscheene huer van eenen
gaerden, met een schepel rogg(en).
Gerhardus Matthei voer 2 g(ulden), 1 stu(iver), procedie-
rende van schoolegelt. [Advocaet]

Folio 76.
Advocaet Heijszen wegen 5 guld(en), 2 stu(iver), so
sijn e(dele) sijn competierende van gedeservier-
de* salaris.                                                                      * = ijverig dienen
Welcke gepraeferierde crediteuren betaelt
sijnde, sullen die andere crediteuren met
haere schultvorderinge te saemen concurrie-
ren ende nae advenant jaeres achter-
wesens quilibet pro quota genieten, mitz dat
die geene soo haere schult niet nae behoeren



hebben geverificiert, sulx alnoch sullen heb-
ben te praestieren binnen den tijdt van 14
daegen, nae pronunciatie deses.
Die voernaemste redenen van advijse
sijn onder anderen dese.
Dat off wel ingevolgh die g'emologierde
statuten van Deventer part. 2, tit. 21, § 7.
oncosten van executien, aver discuszie van
erffhuisen gevallen in secundo gradu naest
die dootschulde gestelt worden, bij doer dien dan
sulx bij ons landtrecht niet is gestatueert,
hetselve niet nae die gewoenten van Deven-
ter, maer nae die gemeene rechten heefft moe-
ten worden gedecidiert. Besonderlijck doer[dien]

Folio 77.
dien die discuszie van den boedel ende die
daerover gecausierde costen tot vordeel
ende profijt van alle crediteuren commet-
te redundieren*, als sijnde sodaene expensen              * = overstromen
quae ad creditorum ius conservandum fiunt, sic
merito de bonis deduci debent. per l. 2. π. de impens.
in reb. dot. fact., daeromme oock van alle
dieselve moeten gesustiniert worden, wor-
dende daer van onder anderen bij die rechts-
geleerden dese redenen gesubministriert*.                  * = verschaffen
Quia sicut fructus non dicuntur nisi de-
ductis expensis, ita neq(ue) condemnatione, quae
situm videri potest, nisi quod superest deductis
sumptibus iis, quos ad evincendum erogari ne-
cessum fuit, cum si sumptus non fuissent facti
creditor condemnationem non haberet, Anthon.
Matth. de auction. lib. 1, cap. 19, num. 1 et seqq.
Anthon. Fab. in Cod. lib. 8, tit. 8, qui patior
in pign. defin. 7.
Die kinderen vant eerste ende twiede bedde
sijn in tertio gradu gestelt, omme dat sij haer
moederlicke goet, so haer uit cracht van maegh-
scheidinge competiert, commen te praetendieren [als]

Folio 78.
als wordende sodaene maeghscheidinge g'ega-
lisiert ende gebalanciert tegens acten, soo
voer den richter bekent ende uitgegaen waeren,
landtr(echt) part. 2, tit. 2, artic(ul), daeromme dan
oock dieselve in tertio gradu van praeferentie
worden gestelt, landtr(echt) part. 1, tit. 21, artic(ul) 15,
praeterim in casu, si pupillorum pecunia res
sit comparata, in ea re tacitam hijpothecam
ac praelationem habent pupilli, favore aetatis,



l. 7. π, qui pot. in pign. neq(ue) in hoc fit iniuria
creditoribus, quoniam si ea res pecunia pupillo-
rum non fuisset comparata, in bonis debitoris
non esset, itaq(ue) invidere pupillis non debent, ut
praetium quod iis absit, ex re recuperent, praeser-
tim cum superfluum reliquorum creditorum commodo
cedat. arg. l. 5. π, qui pot. in pign., jae wordende
sodaene minores gepraeferiert voer haere stieff-
moeders dotem suum repetentes, quia videlicet
sicut dos quam illi repetunt antiquior est, sic [et]
tacita hijpotheca liberis competens, pro dote* matris      * = bruidschat
suae, in bonis patris, Novel. 91 c. 1, hoe voele te
meer sijn dan sodaene pupillen ende minores
andere crediteuren, jonger recht hebbende
te praeferieren, iuxta catholicum iuris axioma,
qui prior est tempore potior est iure, daerom-
me dieselve van haere moederlicke goet, bij [maeghscheidinge]

Folio 79.
maeghscheidinge g'adsigniert*, doer improba-           * = toewijzen
bile* middelen, naerderhant niet connen offte            * = onwaarschijnlijk
moegen gefrustriert worden.
Dat van gelijcken Laurens Laersonder
in eodem tertio gradu ac ordine van praeferen-
tie is gestelt, omme te ioviszieren* van die                * = genieten
pennigen van die landerien ge-
procediert en(de) bij sijn versegelinge gespecifi-
ciert, omme voer alle anderen minder recht
hebbende, den voertoch te genieten, volgens
sijne geproducierde versegelinge, diewelcke
met behoirlicke adminiculen*, so daer toe wor-      * = hulpmiddel; steun
den gerequiriert, genoechsam is gefourniert*          * = verschaffen; overleggen
dat ten reguarde van dien nae landtrecht[e]
part. 1, tit. 21, artic(ul) 15 in ordine voerschreven
heefft moeten gestelt worden. D' interesze is
den voerschrevenen geprivilegieerden mede
g'adjudiciert ende daerinne gepraeferiert
omme dat in rechten decisijff, quod in, qui
praefertur in sorte, praefertur etiam in usuris
l. 18, π, qui pot. in pign. videatur mede onder
anderen Moller. lib. 1 semest. cap. 28, alwaer
die selve casum hand dissimilem in casu emptio-
nis comt te tractieren, hetselve tradiert* [mede]      * = overdragen; overleveren

Folio 80.
mede Matth. de auctium libr. 1, cap. 21, nu. 28.
Dat Constantinus Ferdinandus van Loon # neffens anderen #
in den 4 ende niet in den derden graed sij
gestelt, is ten insichte van dien geschiet, om-
me dat dieselve niet anders als een pant-



bare schult is hebbende, soo volgens landtr(echt)
part. 1, tit. 21, § 15 in quarto gradu van prae-
ferentie moet gerangiert worden, ende off
wel voerschrevene crediteur voergeefft het
Mastebroeck voer die opgenomene pennigen,
veronderpandet te sijn, ende daervoer ver-
bonden. Soo manifestiert nochtans uit
het avergelechte extract, dat hetselve sij
eene simpele gerichtelicke schultbekenninge,
soo alleene ten prothocollo gebracht, sonder
dat daervan versegelde schepen off richters
breven sijn opgericht, soo doer den richter
niet gesegelt, noch geteickent, daer doch vol-
gens ons landtr(echt) geene allodiale immobile
goederen verkofft, beswaert, getransportiert
off eenichsins realiter g'affectiert* moegen         * = ondernemen
worden, als met brieven van schepenen
off richteren, landtrechte parte 2, tit. 8, § 3. [Soedaene]

Folio 81.
Hoedaene brieven dan noch doer die schepe-
nen offte richter nevens den transportant
offte iemant uit sijnen naeme mede gesegelt
ende geteickent moeten worden, landtrecht
dict. part. 2, tit. 8, artic(ul) 7. In voegen dat
om een reël recht op eenigh immobel goet
te becommen, niet genoech en sij, dat daer
van eene gerichtelicke schultbekenninge op-
gerichtet worde, maer een versegelde brieff
in conformite van t' voerschrevene landtrecht
uitgegeven, hoedaene dictamen* en(de) praescript               * = verklaring
van landtrecht stricte moet g'observiert*                              * = in acht nemen
ende naegecommen worden. Sulx dat in
casz uit die acten het minneste g'omittiert*                          * = weglaten
off achtergelaeten wort, het welcke het landtr(echt)
praescribiert, die selve voer nul ende de-
fectueus* moet geachtet worden, quod enim con-                * = beschadigd
tra legem sive statutum est factum, censetur
ipso iure nullum l. 5 (de legibus, statuta e-
nim sunt stricti iuris, ideoq(ue) ad amussim et
literam observanda. Gail. observat. 33, num. 1.
geconsideriert. Soo wanneer een statuit [ieetz]

Folio 82.
ieetz praescribiert, hetselve moet stricte
naegecommen worden, quid enim leges sine
moribus vanae proficerent?, ut in quit Horati(us)
quare ultra statutum non debemus sapere,
gelijck Goris secht ad consuet. velar. cap. π,
artic(ul) 2, in gloss. num. 4 et 5, hetwelcke voer-



naemelijck plaetse moet hebben, quando sta-
tutum prohibet actum aliquem fieri vel con-
tractum celebrari nisi cum observatione cer-
ta solemnitatis extrinsecus*, vel sub singulari                  * = van buiten
forma, si talis contractus vel actus fit omis-
sa, vel erreta illa solemnitate, vel contra
praescriptam formam (ut in casu praesenti)
tum talis actus vel contractus est ipso iure
nullus, gelijck sulx onder anderen staet t' ex-
plorieren ende te vernemen bij Christin. in
suis decisionibus, vol. 1, decis. 204, num. 8, het
welcke alhier buiten controversie* is, daer                      * = verschil van mening
dien bij het meergemelte landtr(echt) loco praecita-
to die poena van nulliteit der brieven ex-
presze is g' exprimiert in verbis, bij poene
dat anders die brieven onduchtich erachtet en(de)
verclaert sullen worden. Behalven dat soo [wanneer]

Folio 83
wanneer een statuit vereiszet, dat een
instrume[nt] sal gesegelt ende geteijckent
worden, in sulcken casz is niet genoegh, dat
eene van [b]eijden geschiede, maer moet die
onderteickinge ende versegelinge te gelijck
g'adhibiert* worden, Carpz. Jurispr. forens. part.        * = aanwenden; betonen
1, const. 1, defin. 22, te meer nergens ten pro-
cesze  doet con[st]ieren dat die van Enschede ander
recht offte oude coustume hebben, omme in mo-
bile goederen sonder schepenen off richters brie-
ven, so nae behoeren niet gesegelt ende beteickent
sijn te moegen**                                               sulx            ** = inktvraat!
uijt in iudiciu contradictorio  soude sijn ver[s--ren]
sulcx in casz e                  tijdt heer waerts contrarie
magh gedaen sijn, moet sulcx voer geen gewoente
maer voer eene perniciosa* corruptela* gereputiert       * = gevaarlijke verleiding
worden, male enim consuetudo eaq(ue) inveterala non
statuit ius, sed est velustas erroris, radicitus* evelli-           * = met wortel en tak
da*, dat daer            bij ons landtr(echt) in praefractione    * = afrukken; vernietigen
alle richters        magistraten             wort gerecommen-
diert, tot                                     van ingesluipede misz-
bruicken                         recht in allen poincten ende
articulen                    en(de) strictelicken t' observie-[ren]

Folio 84.
ren, voernaementlijck doer dien die derde
ende soevende articul niet eerst is g'intro-
duciert in den jaere 1630 bij het nieuwe
landtrecht, maer al voer meer dan hundert
jaeren in usu is gewest, als t' ersien bij het
oude landtrecht doer Melchior Wijnhoff uit-



gegeven a(nn)o 1559, part. 4, artic(ul) 4 in verbis. Item
dat niemant in onsen lande etc.
In voegen dat die bij ons landtrecht part.
1, tit. 21, artic(ul) 15, gementioneerde schult beken-
nigen, so in tertio gradu gepraeferiert worden,
nootsaeckelijck moeten gesegelt ende geteijc-
kent sijn, alsoo sonder sodaene versegelinge
ende beteeckeninge geen immobel goet ge-
hijpothequeert, offte ten onderpande gestelt
can worden, ende die gerichtelicke schult-
bekennigen, soo simpelick ten prothocollo
worden gebracht, sonder daervan verse-
gelde brieven te depeschieren*, als instrumenta         * = verzenden
coram scabinis vel iudice recognita sijn te re-
putieren*, d' welcke geen vorder vigeur                     * = overwegen
ende kracht hebben als sententien ende
waervan bij Christin. ad ll Mechlin. tit. 13,
artic(ul) 14, p[rae]cipive in notis gementioneert [wort]

Folio 85.
wort, in verbis. Eadem vis etiam hoc art. 14
tribuitur instrumentis coram scabinis re-
cognitis*, sulcx dat sententien ende verwinnen         * = herkennen
volgens die notoire practijcquen deser provin-
cie alleene pandtbaere schult maecken, oock
sodaenige prothocollaire extracten geen verder
voerrecht kan gegeven worden.
Die heer Gerhardus Stockman, Gerhardus
Matthaei, advocaet Heiszen sijn in den vierden
graet gestelt, diewijle derselveren angegevene
schulden ten deele sijn procedierende van achtersten-
dige huire, ende ten deele van verdient salaris,
die welcke onder die pandtbaere schulden worden
gerecensiert*, landtrecht part. 1, tit. 6, artic(ul) 3,      * = beoordelen
die hier baeven in tertio gradu gestelde crediteu-
sijn niet alleene gepraeferiert in t' capitael
ende drie jaeren interesze, maer oock in die
restierende buiten jaerische intereszen, so dieselve
muchten ten achteren wesen, gelijck breder te ver-
nemen, praecibato tit. 6 § 5 et septimo, in verbis,
voer alle achterstendige renten ende pachten. Het
is wel waer, dat alleene in tertio gradu
een binnen, buiten ende lopent jaer uit onder-
pandt verscheenen, gepraeferiert wort, maer [daer]

Folio 86.
daer mede wort die personaliteit, noch het
recht omme die vordere renten in quarto gra-
du, als pandtbaere schult te moegen vorderen,
niet weghgenomen, maer moeten dieselve in



isto* gradu g'adjudiciert** worden, gelijck oock       * = die  ** = gerichtelijk toewijzen
alsoo voer desen voer het gerichte van
Delden is gevonnisziert in saecken van die
crediteuren van zalige borgemeister Hende-
rick Leuszinck in den jaere 1664 ende dat
conform voergaende regel rechtens, quod
qui potior in sorte, etiam potior in usuris.
Ende off wel Anthon. Matth. de auctio. lib.
1, cap. 11, num. 52, voer die oeverige jaeren al-
leene concurrentie toestaet in personalibus, soo
is het selve in onse provincie niet applica-
bel*, maer  moet haere praeferentie in quarto                * = bruikbaar
gradu, als pandtbaere schult sijnde, toegestaen
worden, doer dien, voer meer als drie jaeren
magh gepandet worden, ende also dien angaen-
de met die crediteuren in den voerschre-
venen graet gestelt te concurrieren, omme
den eenen voer den anderen nae den tijdt geprae-
feriert te worden, iuxta tritam* iuris regulam,              * = gewoon
ut qui prior est tempore potior* sit iure et eo ordine    * = beter
quo dictum est succedant.  [Wat]

Folio 87.
Wat verners angaet die proceduire van
die weduwe van zalige Jan Becker per fi-
lium tegens Henderick Breuckinck gevoert,
omme te hebben betaelinge van 125 daeld(er)
ende vervolgh van die selve soude willen prae-
tendieren, omme in quarto gradu neffens ande-
ren gepraeferiert te worden, so iszet dat in
desen daerop geene reflexie heefft connen ge-
nomen worden, ende off wel voerschrevene
weduwe soude willen sustinieren, als off sie
voer haer achterwesen, op voergaende citatie
ende anspraecke wettigh verwin erhouden, en(de)
die selve debite nae landtrechte ter excutie
soude gestelt hebben. Soo iszet echter ex actis
het contrarium van dien genoechsam gebleecken,
naemelijck dat die selve in conformite van het
landtrecht part. 1, tit. 12, artic(ul) 2 & 3, nae die g'ob-
tinierde eerste contumacie op den vierthijnsten
dagh daer an bij gebreck van purge, hadde be-
hoeren te contradieren tot versteck van alle
declinatoire ende dilatoire exceptien, ende op den
vierweeckesten dagh daer nae tot contumacie in
die saecke ten pincipale. Vervolglijck te dienen
van schrifftelijck intendit, omme daer inne
van rechtsgeleerden te laeten erkennen, in plaetse [van dien]

Folio 88.



van dien anstonts heefft geprocediert met
anpandinge, opbaedinge ende aneigeninge,
gelijck uit die prothocollaria bij haer e(dele) aver-
gegeven, claerlick ervintelick. Sulcx dat
die selve die ordere bij statuit gepaescribiert
niet naegecommen, maer directlijck gecon-
travenieert, hebbende aversulcx geen wet-
tigh verwin gesecht cunnen worden te hebben
g'obtiniert, cum actus contra statuti disposi-
tionem factus, ipso iure habetur nullus, ende
heefft vervolglijck die selve uit cracht van
sodaene praetense, doch abusive verwin geene
praeferentie toegestaen cunnen worden, gelijck
sulcx noch in den jaere 1662 voer het gerichte
van t' Vriesenveenne met advijs van rechts-
geleerden is verstaen in t' poinct van praefe-
rentie ende concurrentie aver den deso-
laeten boedel van Johan Hendericxen Spanier,
so dat oock die vordere proceduire van anpan-
dinge, opbaedinge, aneigeninge en(de) distractie,
als op sodaene nulle ende abusijff  fundament
gevolget sijnde, commen t' evanescieren*, ende          * = verdwijnen; verlopen
van onweerden moeten geholden worden, quip-
pe cum id quod nullum est, nullum possit producere
effectum, et quae malo inchoata sunt principio
vix bono peraguntur exitu.    [Die andere]

Folio 89.
Die andere crediteuren is die praeferentie
ontsecht, alsoo die selve maer personeele
ende ongeprivilegieerde schult sijn  heb-
bende, diewelcke geen prioriteit van tijdt
en hebben, dan commen pro rata debiti quan-
titate te concurrieren Anthon. Matth. de
auctio. lib. 1, cap. 20, num. 9 landtrecht
dict. tit. 21, § 15 in fine. Sijnde dieselve
naerder bewijs g'imponiert, omme dat
bij die stucken desz proceszes van summige
geene behoirlicke reeckeningen, noch verifi-
catien sijn avergelecht, dat daeromme haer
niet sonder redenen naerder bewijs is opge-
lecht. Carpzon. Jurisprud. forens. part. constit.
28, defin. 1, 2, 3 & 4, idq(ue) medio iure iurando,
ex eo, quod in concursu creditorum, creditor
ante omnia probata* liquida**q(ue) exhibere             * = deugdelijk  ** = helder
debeat, & iudex super prioritate pronuncians,
in quibusdam casibus errare non videatur, ad-
jecta conditione, si hic vel ille creditor ius suum
iuramento probaverit.
Aldus g'advisiert bij ons onderge[schreven]



den 6 octob(ris) 1682.
Bernardus de Reijger, dr.
Andr(ies) Pothoff, dr.

Folio 90.
Pronuntiatum den 23 (octo)b(ris) 1682.
In pleno senatu.

Dr. Waegelaer, volm(achtiger) van Jan
van t' Hoff, bedanckt sententie
en(de) versocht copiam.

Carel Talba, geassisteert met
Miskendael, versocht affschrift.

Folio 91.
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