
Stad 73-132.

Processt(ukken) stad Enschede.

1688,1689

van der Heijde c(ontr)a Grevinck.

Folio1.
Invantarium processus
in saecken Cornelis van der Heide,
burger der stadt Amsterdam,
ter eenre
contra
Hend(rick) Grevinck tot Endscheide,
ter andren sijde.

1-mo. Prothocollaria van den 8 octob(ris) 1688
           tot 7 jan(uarij) 1689, inclusive sijnde 5 bladt.
2-do. Replijck voor Cornelis van der Heide,
         geexhibeert den 19 novemb(ris) 1688,
         gevoogt met vier documenten, sub B., C.,
         D. et E.
3-tio. Certificatie van de borgem(eisteren) der
         stadt Amsterdam, overgegeven den 22
         april 1689.

Ter ordonnantie,
Hend(rick) Engelb(ert) Stockman, secret(arius).

Folio 2.
Inventarium.

Folio 3.
Extractus prothocolli.
Anno 1688, den 8 octob(ris).
In pleno senatu.

Comparteert doct(or) Munts, volm(achtiger) van Cornelis
van der Heide, burger tot Amsterdam, toe kenne(n)
gevende hoe dat hij teegens huiden hebbe doen
citeeren Hendrick Grevinck, ten einde om van
denselven betaelinge te hebben van een
summa ad 239 guld(en), 12 st(uiver), heerkoomende
van verstrecte penningen, gecrediteert
costgelt, slaepgelt, een horologie etc.,
vermoogens reeckeninge soo alhijr in judicio
vertoont ende desnoot in deesen inbe-
dongen, wordt in voogen dat comparant
in sijn verhaelten qualiteit doedt conclu-
deeren, dat die geciteerde bij definitijff
sententie van deesen achtb(are) gerichte
sal worden gecondemneert om die gelibelleer-
de 239 g(ulden), 12 st(uiver), met den interesse
â dato deeses tot effective betaelinge



verschijnende te voldoon en betaelen
met die kosten hierom albereits gedaen
en noch te doen. [Hendrick]

Folio 4.
Hendrick Grevinck, met assistentie
van d(r.) Wagelaer, segt in gevolg landt(recht) par. 1,
tit. 10, § 4, dat anspraecke behoorlijck
moot geverificeert te worden, hier is
niet van en sal nimmer konnen geschieden,
op Duits geseit, ontkent die schult, versoockt
borgstellinge en bewijs van die praetense
schult, dit wil dan onder protest van
costen, schaeden en interessen bij maniere
van exceptie will hebben geobjicieert*.                       * = tegenwerpen
Ex adverso d(r.) Munts, in qualite als
vooren, versocht van voorstaende negative
andtwoordt copie met den tijdt van 6
weecken aut interim.

Anno 1688, den 19 neovemb(ris).
In pleno senatu.

Compareert d(r.) Munts, volm(achtiger)r van Cornelis
van der Heide tot Amsterdam, doende dit
achtb(are) gerichte rememoreren, hoe dat Hendrick
Grevinck huiden 6 weecken alhijr voor d'
volle magistraet mondelijck heefft bekendt,
dat hem d' heele praetensie van comparants [principael]

Folio 5.
principael en wel specialijck het horo-
logie ende verstrecte penningen quasi gegeve(n)
ende geschoncken soude sijn, dat hij oock des
tijdes bekende het gemelde horologie noch in
sijn huis te hebben, 't welcke alsoo die gedaeg-
de teegenswoordig hier praesent sijnde, all-
noch reitereert* en confessert, soo versoockt           * = herhalen
comparant, gelijck huiden 6 weecken mondelijck
gedaen, dat 't achtb(are) gericht(e) daervan ge-
lieve gehoogenisse te houden en desnoot
sijnde daervan attestatie en certificatie
in forma te geven, om deselve bij replijcq(ue),
soo comparant alhijr exhibeert, gevoogt
ende appliceert te konnen worden, bij
welcke replijcq(ue) comparant overlegt bij
provisie 4 documenten sub B., C., D. et E.,
alle in originalia, met versoock en conclusie,
als bij die overgelegte schrifftuire te sijn
offte etc., alles nochtans met expressen
eisch van costen.
Hendrick Grevinck, geassisteert mett
d(r.) Wagelar, segt d' volm(achtiger) van Cornelis
van der Heide, hebbe bijbedongen een document [en]



Folio 6.
en alsoo het replijck volgents landt(recht) mett
alle documenten moet sijn gemunieert*, soo                    * = L. munire = versterken
versocht men die additie, g'addeert sijnde,
sal men bij provisie versoocken visie et si
opus copiam et tempus ses septimanarum*,                     * = L. septimana = week
alles onder protest van costen salvis, bij
foute van additie sal men gebruicken, den
8 articul landt(recht) met versoock dat den-
selven sall mooge te staede koomen, sulx
stellende met iterativen eisch van costen.
D' gedaegde Hendrick Grevinck neempt aen
den vollen eisch te willen voldoon ende
betaelen, soo wanneer van der Heide
alhijr in persona wil koomen ende met
solemneelen eede verklaeren tot Godt Al-
magtig, dat hem den eisch doogdelijck en
rechtmaetig noch competeere, jae sall in
soodaenigen vall alle costen, soo van reisen
van Amsterdam hervers als anders betaelen.
Doct(or) Munts, in qalite als [versa] ver-
sogt van het voorstaende recess praesentatie
en submissie van Hendrick Grevinck gedaen [copie]

Folio 7.
copie en 6 weecken tijdt aut interim.

Anno 1689, den 7 jan(uarij).
In pleno senatu.

Comp(areert) d(r.) Munts, volm(achtiger) van Cornelis
van der Heide, repeterende hoe dat hij den
19 novemb(ris) laestleeden alhijr bij sijn
overgegevene replijck, soo klaer als die helde-
re middaegs sonne hebbe aengeweesen, ende
mett des gedaegdes eigenhandige gesubscri-
beerde ende bij gemelde replijcq(ue) geannecteer-
de rekeninge daer gedaen dat d' gedaegde
Hend(rick) Grevinck in deese sijdts ter aenspraec-
ke genomene conclusie, nae rechte ende sonder
eenige scrupel gecondemneert moste worden,
't welcke oock die gedaegde met sijn
bediende des tijdts daeruijt genoogsaem
bemerckende, en niet weetende waermeede
den impetrant langer souden ophouden, en
omleiden, hebben doemaels voorgegeven, dat
comparants principael bij dit harde winter-
saijsoon van Amsterdam alhijr soude overkomen
ende sijn rechtvaerdige praetensie met eede
stercken, eeven als off hij tot justicifatie
van sijn eisch niet ter weerlt hadde ge-
probeert daervan nochtans het tegendeel [bij]

Folio 8.
bij die genoomde replijck, soo notoor ende eer-



vintlijck is, dat in cas subject geen eedtlei-
stinge meer gerequireert, noch noodig is, echter
om te toonen, dat aen deese sijde niet onbe-
hoorlix g'eischt is, soo heefft comparant prin-
cipael, cort daeraen, te weeten op den 14
decemb(ris) des affgeweeckenen jaers 1688 voor
die weled(el) hoogachtb(are) magistraet der stadt
Amsterdam deese sijn overgegevene reecke-
ninge mett liefflijcken eede tot Godt Almagtig
bvestiget, gelijck uijt die alhijr vertoonde
ende desnoedt inbedongene certificatie
van haer weleed(el) achtb(are) klaerlijck koompt
te geblijcken, diewijle dan deese gepraesteer-
de eedtleistinge alsoo overvloodig en voor
een neutrael ende disgeintresseerde vijr-
schaere gepraesteert is, soo persisteert com-
parant onder rejectie van het geene die
gedaegde hijrteegens mochte seggen, bij
sijn conclusie ter aenspraecke genoomen
offte etc. Met overmaelige eisch van costen
en inbeding van seecker missive door den
impetrant den 13 decemb(ris) laestleeden
aen sijn bediende, comp(arant) in deesen, gesc(reven),
soo alhijr meede wordt vertoont. [Hend(rick)]

Folio 9.
Hendrick Grevinck, geassisteert mett
d(r.) Wagelaer, segman eer toe sijn, dat een
eerlijck man sijn woordt moot holden, t' is
te seggen, de achtb(are) magistraet niet on-
bekent die persoon hijr selffs te willen
sisteeren, bij aldien van die eigendomentlijck[e]
praesentie alhijr, solde getwijffelt worden,
soo is hetselve in confesse uijt weeder-
sijts dictaet, willende die overkompste door
't saijsoon van het weer quasi excuseeren,
welcke excusie voor soo veele meede kan strecken
tot confessie: wanneer ijmandt rechtmaetig
gelt van eene van Endscheide toekompt,
sall wel van Hollandt tot Endscheide
koomen, 't sij  mett sleede, scheepe, wagen
off paerde, het is beloofft hijr in persoon
selffs te compareren voor deese achtb(are)
magistraet den eedt in persoon aff te leggen,
sijnde sij van eenige contschappen apprehent*                     * = bezorgd (?)
ter contrarie dienende niet onbekent, het
ingecoomene dictaet, als niet op die beloffte
responderen, sal man dan gerejecteert
houden, en voor niets huiden gedaen achte(n),
omne promissum* cadit indebitum**, hier is                  * = belofte ** = onverdiend
niet van hetgeene beloofft, ergo nihil [ex]

Folio 10.
ex nihilo autem nihil fit, conclu-
deert derhalven, dat in gevolg gedaene



belofften, sig den impetrant alhijr selves
in persoon sal hebben laeten te eerschijnen,
en den eedt alhijr beloofft aff te leggen
bij foute van sulx, dat die gedaegde
cost- en schaedeloos van eisch en instantie
moege worden geabsolveert. Alsoo d' achtb(are)
magistraet seer wel bekent, dat soodaene
praesentatie van comparitie in persoon
is gedaen, op deesen dag bij aldijn d' achtb(are)
magistraet onvermodelijck souden willen
versenden, daer sij kennisse van saecke hebben,
soo will man het die justitie hebben bevoolen
te Almeloo is sententie gestellet, dat
imandt in persoon selves van Amsterdam
moste overkoomen, ante conclusionem, in
causa bij bedingende, si opus dixi salvis.
Ex adverso d(r.) Munts qqa versocht op
het voorstaende verwerrede recess tijdt
van 4 weecken aut interim.
Hendrick Grevinck, met assistentie
als vooren, rejecteert den versochten tijdt,
gepractiseert om den dans te ontgaen [hier]

Folio 11.
hier kompt op deesen dag NB. Niemandt,
alhoowell het anders belovet, hier is daer-
over gehandelt, hier moste van dage den
eedt gedaen worden, hier is neit geschiet
ut dictum, kan derhalven in geen tijdt
versoocken consenteeren, deesen dag
is fatael, hier is niet gescheet als behoort,
concludeert derhalven als gedaen offte
omni meliori modo hadde behooren te
geschieden, salvis, cum imploratione* etc.,            * = roepen om hulp
versocht in cas van contradictie decretum.
Comp(areert) d(r.) Munts, in qqa als vooren, met
uijterste bevreemdinge die dielwech in
seer groove dualinge van d' teegenpartije
bespoorende, wil derhalven ten bestendigsten
nae rechte van d' temerere ende hier-
door te veroorsaeckene mootwillige costen
bij deesen hebben geprotesteert en soo
voorts persisteerende, onder imploratie
van nobilis judicis officium bij sijn vorige
tijdt versoeck van vier weecken, rejecte-
rende het geene hierteegens gedaen
en nog gedaen mogte worden, met
iterativen eisch van costen. [Decretu(m).]

Folio 12.
Decretum:
Die magistraet neempt aen in 4 weecken
tijdt door haer selves off door een onpartidig
rechtsgeleerde daerin te decreteeren.



Pro vero extractu.
Hend(rick) Engelb(ert) Stockman, secret(arius).

Folio 13.

Num(mer) 1-mo.

Folio 14a.
(linksboven:)
Exhibitum den 19 novemb(ris) 1688.
Terminus over ses weecken.

Replijq(ue) voor
Cornelis van der Heijde, burger der stad Amsterdam, impetrant, ter eenre
op ende tegens
Hendrik Grevink, gedaagde, ter anderen sijde.

Achtbare heeren burgermeesteren der stad Enschede.

1.
Off wel de gedaagde soo onbeschaamt en stout is
geweest omme tegens sijn [geweten]

Folio 14b.
geweten desersijds eijsch ende ansprake ronduijt te ontkennen
2.
En sig beropen op het landr(echt) p. 1, tit. 10, § 4, dat de ansprake
behoerlijk moed geverificeert worden.
3.
Met bijvoeginge dat sulx nimmermeer soude konnen ge-
schieden, vid(e) sijn andwoord van den 8 octob(ris) laastleden.
4.
Soo sal hij dog niet kwalik konnen duiden, dat hij in desersijds
gefundeerde conclusie, soo als [de]

Folio 15.
deselve is genomen nae sijn meriten worde gecondemneert
5.
Ende sulx om volgende raissonable redenen, regten
ende motiven.
6. (in kantlijn:) 1-mo
Als dat de gedaagde in den jare 1687 op den 17 junij bij
den impetrant in sijn huis binnen Amsterdam is comen
logeren, ende bij hem verbleven tot den 11 jan(uarij) deses
jaars 1688.
7. (in kantlijn:) 2-do
Dat geduirende dese tijd hem telckens op sijn instantien
in contanten verstrect en geleend hebbe, eerst 30 g(ulden), [daar-]

Folio 16.
daarnae 32 g(ulden), dan 7 ende soo t' samen tot een summa
van f 139 g(ulden), 12 stu(iver) toe.
8.
Dat den impetrant daar benevens an de gedaagde op
sijn versook overgedan hebbe seker sak orelogie, omme



door hem mede betaalt ende an den impetrant vergodet
te worden.
9.
Gelijk hetselve bij de vertoende ende ter ansprake in-
bedongene rekeninge specifice is uijt gedruckt en daar gedaan.
10.
Dewelcke of wel de gedaagde NB niet voor een gedeelte, maar

Folio 17.
in t'geheel voorbij gaad, ende ontkent.
11.
Soo heeft den impetrant om an de eene sijde dese onbe-
schaamde en verfoijelijke negatie openbaarlik te overtuigen.
12.
En an de andere kante te doon blijken, dat hij in
desen niet anders coomt te vorderen dan hetgeene hem
opregtelijk competeert, ende van niemant ter werelt son-
der loesie van conscientie mag worden afgesneden, nog vermindert.
13.
Niet ongeraden gevonden, dese drie vorige positien, wat naak-
ter te onleden, ende tot  meerdere adstrutie* van [dien]                 * = adstructie = toelichting

Folio 18.
dien te seggen.
14.
Dat allangende het eerste de gedaagde onder solemnelen
eede niet sal durven ontken, off hij is gedurende de voors(chreven) tijd
van den 17 junij 1687 tot den 11 jan(uarij) 1688, sijnde omtrent seven
maanden bij den impetrant gelogeert, en in cost, drank en
slapen onderhouden geweest.
15.
Gelijk hij ook selfs nae sijn gedane andwoord ten prothocol-
lo in dato den 8 octob(ris) laastleden alsoo voor de volle
magistraat alhier op het stadhuis mondelinge heeft verclaart,
gelijk mede dat de gemelte [penn(ingen)]

Folio 19.
penningen nevens het oreloge ontfangen hadde.
16.
Dog met erdagte bijvoeginge, dat alle hetselve hem van
den impetrant vereerd en geschonken was de quo infra latius.
17.
Maar des impetrants bediende hebbende haar achtbare
daarop datelijk als getuige geropen, ende versogt omme
daarvan memorie te houden en desnood sijnde hem attesta-
tie te geven.
18.
Soo wil hij ook bij onvermodelike [ontke-]

Folio 20.
ontkentenisse, off desnood (in kantlijn: A) sijnde deselve alhier sub A
hebben inbedongen.
19.
In voegen dat het eerste off namentlik de gedaagde bij den
impetrant gelogeert, in cost en drank, slapen en huisvestin-



ge onderhouden sij geweest off niet? alhier de affirmative
genoegsaam word daar gedaan.
20.
Niet alleene met de voorn(oemde) eijgene vrijwillige confessie,
dewelcke in quantum pro word angenomen
21.
Gelijk mede, met het extract [off]

Folio 21.
off rekeninge uijt des impetrants schultbook soo ter
ansprake is (ende alnog bij desen aldaar word) inbedongen.
22.
Maar ook vollencomentlik te colligeren ende te verstaan
is, uijt des gedaagdes vaders missive, in dato den 29 novemb(ris)
1687, an den impetrant gescreven, soo alhier in originali on-
der desselfs eijgen hand word (in kantlijn: B) bijgevogt sub B.
23.
Alwaar hij onder anderen versookt, dat den impetrant
soo lange an die gedaagde mogte crediteren tot desselfs
moders overcompste.
24. [Die]

Folio 22.
Die sal (omme die eijgene woorden van die gemelte missive te ge-
bruiken) als dan u, l(ieve), een fraij stucke linnen op vriende
verlaat medebrengen tot NB u, l(ieve), huishouwens beste,
aldus luiden die woorden.
25.
Sulx dat an het eerste, te weten dat de gedaagde soo een gerui-
me tijd van seven maanden bij den impetrant sijn verblijff,
cost, en drank, slapen ende huisvestinge hebbe gehad,
alhier geensints valt te twijffelen.
26.
Belange het tweede, dat namentlik den impetrant [gedui-]

Folio 23. (26)
geduirende dese tijd an de gedaagde in verscheijden
posten verstreckt ende geleend heeft een summa
van 139 g(ulden), 12 stu(iver).
27.
Soo hij bij andwoord almede heeft believen te ontkennen.
28.
Daarvan word tot justificatie van dien de originele
ende des gedaagdes handscrifte, onder de rekeninge
(in kantlijn: C) alhier sub C bijgevoegt.
29.
Alwaar hij die drie onderste regulen met sijn eijgen hand [(howel]

Folio 24.
(howel sonder name, omdat den impetrant altoos met hem
ter godertrouwe gehandelt,) hebbe ondergescreven, gelijk
hij almede onder solemnelen eede niet sal durven ontkennen.
30.
Te weten dese woorden: Bekenne ik, ondergescreven, schuldig
te sijn, an Cornelis van der Heijde de summa dat hier



boven staat.
31.
In voegen dat dese onderscrivinge behelsende het tweede
poinct, namentlik de verstrecte penningen overvlodig probeert.
32. [Als]

Folio 25.
Als sijnde niet notoirder in regte, quam quod privata
scriptura, plene contra scribentem probat, si is contra quem
produitur eam manu sua confectam confiteatur* L. 26       * = erkennen
§ fin. ff deposit. Nicol. de passer. tr. de privat. scriptur.
lib. 1, quaest. 4 n. 84..
33.
Nu alleene maar resteert ende overig blijft het orelogie,
sijnde het derde ende laaste.
34.
Waarvan alsoo hier voren art. 15 eenige mentie is gemaakt.
35.
Ende dat de gedaagde op den 8 octob(ris) jongstleden alhier voor
de volle magistraat verclaart [heeft]

Folio 26.
heeft, het g(emel)te orelogie soo van den impetrant ontfangen
destijdes nog in sijn huis te hebben.
36.
Als hij ook sonder loesie van sijn conscientie niet kan ontkennen.
37.
Off het contrarium is hier voren art. 18 inbedongen.
38.
Soo dat behalven t' extract uijt des impetrants schultbook
tot bewijs van het dickgemelte orelogie alhier is een gerigte-
like confessie.
39.
En dat gemerkt, quod nulla probatio firmior* est, quam         * = L. firmus = sterk, krachtig
partis adversae propria confessio. [40.]

Folio 27.
40.
Ac in confessum nullae aliae judicis sunt partes, quam
in condemnando L. un. Cod. de confess. & DD. comm.
41.
Soo sal de ancomstige heer referent niet minder als
den impetrant moten verwonderen.
42.
Hoo de gedaagde soo verre heeft connen vervallen, om-
me tegens sijn eigen beter geweeten dese opregte
praetensie, soo wel van costgelt, ende huisvestinge, de
verstreckte penningen, met het ontfangene ende nog on-
derhebbende orelogie, onder [praetex]

Folio 28.
praetext, dat alle hetselve hem vereert ende geschonken
soude sijn, alle t' samen te ontkennen.
43.
Sonder van sodanig praetens geschenk ofte gifte, ijets het



allerminste te bewijsen.
44.
Daar nogtans een donatio in facto is bestaande.
45.
Welke factum an sijden van den impetrant wel expresselik
word ontkent.
46.
Als hebbende noijt sulcke gedagten [men]

Folio 29.
men geswige woorden gehad.
47.
En ook geensints te praesumeren* is, quoniam** nemo praesumitur     * = vermoeden
suum velle jactare, Petr. Fab. ad L. 9 ff de R. Jur.                                  ** = aangezien, daar toch
48.
Besonderlik niet van den impetrant, die niet rijker en
milder is als de gedaagde.
49.
Ende met geene redenen ter wereldt an de gedaagde is
verobligeert, nog verwand.
50.
Oversulx sal de gedaagde [t' selve]

Folio 30.
't selve plene moten proberen.
51.
Probare enim debet is, qui in facto aliquo intentionem suam fundat
& aliquid asserit sive is sit Actor sive NB Reus L. 2 ff. de probat.
§ 4 instit. de legat. In fin. L. 2 23 Cod. de probat.
52.
Non utiq(ue)* semper verum est, actori incumbere** probationem,          * = in geen geval
sed quandoq(ue) etiam NB Reo incumbit.                                                  ** = zich beijveren
53.
Ita si super intentione actoris controversia non sit, (gelijk in
cas subject alwaar de gedaagde bekent, de spise, en drank, slapen
en huisvestinge met de gespecificeerde penningen, ende het [orelogie]

Folio 31.
orelogie ontfangen te hebben,) sed exceptione Reus utatur
debet is, in proposita exceptione NB actoris partibus fungi.
54.
Ut puta, si pacti conventi, aut solutionis, aut donationis, ex-
ceptione utatur, docere debet pactum conventum, aut solutum,
aut donatum esse, L. 19, § 1 & seqq. ff. de probat. L. 1, § 13 ff. de Magistr.
conven. L. 9, Cod. de Exception.
55.
Gelijk sulx seer significanter ex dict. textib. word beweerd
van Sim. a Leeuw. Censur. forens. part. 2, lib. 1, Cap. 29, num. 4 & 5.
56. [voornam.]

Folio 32.
voornamentlik wanneer de exceptio in factoris bestaande
gelijk dese.
57.
Quoniam facta non praesumuntur, sed claram, ac indubitatam*          * = onbetwijfeld



probationem desiderant.
58.
Probari debent ea quae sunt facti, non quae juris, Sim. a Leeuw.
dict. loc. n. 6.
59.
Sulx dat op dese ijdele ende onware praetexten* van                         * = voorwendsel
de gedaagde, nae regte niet mag worden gereflecteert. [60.]

Folio 33.
60.
Maar integendeel op des impetrants regtvaardige eijsch
soo hij desnood sijnde, met een geruste conscientie, tot
God Almagtig met eede can sterken.
61.
Als hebbende de gedaagde soo discretelik voor
seven maanden cost, drank, slapen en huisvestinge maar
gequotiseert* ende gerekent op een suma van sestig                       * = verdelen
Car(oli) g(ulden).
62.
Daar de gedaagde selfs in Twente soo een geruime tijd
niet voorgeteert ende [alles]

Folio 34.
alles volop, gelijk bij den impetrant gehad konde hebben.
63.
Sijnde sweeks, naulix eenen g(ulden), 10 stu(iver) daarvoor men in
Amsterdam niet veele kan opschaffen.
64.
En waarlik soo heeft den impetrant hem daar bij nagt
en dag moten oppassen, als wanneer nog de gedaagde
veele malen met geselschap tot laste van den impetrant
des nagtes seer late te huis is gecomen en sig t' samen
met spise ende drank overvlodig doen tracteren. [65.]

Folio 35.
65.
(in kantlijn: D) Gelijk uijt het document alhier sub D evident.
66.
Waarbij den impetrant verclaart, om tweemaal
soo veele gelt, sodanige als de gedaagde, niet weder-
om in sijn huis begeert te hebben.
67.
En t' selve is ook seer ligtelijk bij alle onparthijdige
te oordelen dat diegeene soo de gedaagde kennen
hem in plaats van 1—10, voor geen 3 g(ulden) s'weeks
in huisvestinge, cost ende drank souden willen onderhouden.
68. [Maar]

Folio 36.
Maar den impetrant te voren des gedaagdes humeur niet
ondersogt hebbende ende om nu in vreede ende vriendschap
van hem te geraken, heeft liever schade dan verschil getracht.
69.
En ter dien reguarde sijn rekeninge van costgelt etc.
soo discretelijk op 60 g(ulden) gebragt, daar hem anders in ef-



fecte, wel 100 daler voor competeerde*.                                     * = rechtmatig toekomen
70.
Gelijk mede het orelogie bij de gedaagde nog voor handen
gestelt maar op 40 Car(oli) g(ulden), soo hem selfs 50 g(ulden) in coop
gecost hebbe. [71.]

Folio 37.
71.
Hodane moderaadheijd en discretie de gedaagde hadden
behoren te erkennen ende den impetrant op soo een
ongehoerde en verfoijelijke maniere van ontkenninge
niet te bejegenen.
72.
Daar hij selfs nog drie dagen voor desersijds ansprake an de
bediende van den impetrant hebbe gescreven ende versogt.
73.
Dat nog dese sake soo lange mogte inhouden, totdat
hij anstaande maandag nae Amsterdam reisende, met den
impetrant aldaar clarigheijt (in kantlijn: E)  hadde gemaakt, ut sub E. [74.]

Folio 38.
74.
Welcke missive, als door de eijgen hand, en name van de gedaag-
de sijnde gescreven, geconfronteert wordende, met de onderteikende
drie regulen van de rekeninge sub C.
75.
Claarlik consteert dat beij d' onderscrevene documenten, door
eene ende deselve hand van de gedaagde gepasseert ende
gedaan is.
76.
Sulx dat in allen deelen des gedaagdes vuijle, onbeschaem-
de ende tegens sijn geweten strijdende negatie, soo wel
van t' eene, als van t' andere [alhier]

Folio 39.

alhier ten vollen (doo desselfs eijgene scriften) weder-
legt ende cragtiglik overtuigt sij.
77.
Niet anders te verwagten is, off de gedaagde sal behal-
ven in de gelibelleerde 239 g(ulden), 12 stu(iver) una cum interesse
mede in de costen deser procedure worden gecondemneert,
iuxta st. 1 inst. de poen. tem. litigat.
78.
Ubi imperator expresse vult, ut improbus* litigator**         * = boosaardig  ** = procederende
& damnum, expensas litis adversario refundere cogatur. [79.]

Folio 40.
79.
In seker en vast vertrouwen van het welcke men hier mede
voor replijq(ue) wil houden gedient.

En soo vervolgens gepersisteert bij den eijsch ende
conclusie, soo als deselve ter ansprake is genomen, ofte omni
meliori modo hadde genomen behoren te worden.



Salvis.

Folio 41.
(linksboven:) B.

Met wunschen alles goedes.
Ersame, seer bemijnde soen Cornelijs van der Heijde,
verhoepen u, l(ieve), gesundtheijdt neffens u, l(ieve), huijsvrou en(de)
kijndt of kijnderen, wat ons aengaet sijn Godt sie
gelooft ock noch ijn goede gesundtheijdt. Vorders
hebbe ick u, l(ieve), voer desen geschreven, aels dat moder
soude hebben overgekomen; soe late dan beij desen
weten, dat moeder nijt erder kan overkomen,
aels tegen vrouven dach of ten langesten tegen
vastelavent; vermijlt moder tegen het quat wer
nijt kan; ende ock soe sijn dije hammen noch.
nijt droge om te verkopen; maer stuire u, l(ieve), een
van dije selve tot een neijijaer tot danckbarheijt
voer hetgene ghij aen mijn soen Hendrijck Grevijnck
hebbet bewesen; Versoecke hijer beij soe vere mijn
soen noch met u, l(ieve), wat te quade is; stel het
selve met alle danckbarheijdt te dancke
betalen; Versoecke dan met alle vrijntschap u, l(ieve),
wijl belijven soe lange te credijteren tot moders
overkumste; die sael aels dan u, l(ieve), een fraeij
stucke lijnnen op vrijndeverlat mede brengen
tot u, l(ieve), huijshouvens beest; waertoe meij dan
vast verlate; neffens belijnge van Godt Almachtijg
en wensche u, l(ieve), altesamen met u gansche famijllije
een geluck zalijgh neij jaer; Enschede, den 29 (novem)b(ris) 1687.
Verblijve u, l(ieve), dijnlawijr. vader Peter Grevijnck.

Folio 42.
H. Munsju.
Munsju Cornelijs van der Heijde ijn dije Roede Veeldt Stool
ijn dije sunt Jannus strate tot Amsterdam.

Folio 43.
(linksboven:) C.

In Amsterdam de 17 ijuli 1687.
den 17 ijuli an Hendrick Grevinck
geleent 30 geulde                                                      f  30—0
den 14 october noch geleent 32 geuld                      f  32—0
den 2 augustus noch geleent 7 geuld                        f    7—0
den 21 dito noch 5 geulde                                        f    5—0
den 12 stember noch geleent 10 geul                       f  10—0
den 17 sepber noch geleent 7 geul                           f    7—0
den 22 sepber noch geleent 5 geul                           f    5—0
den 4 october geleent 3 achtentmin                         f    4—4
den 2 novenber geleent 6 achtentmin                      f    8—8
noch den 10 nofember noch geleent 12 st(uiver)    f      —12
noch dri geulde an hoftgelt                                      f   3—0
is ingegan den eerste nofember 1687
beeken ik ondergeschreven



schuldig te sij an Corneelis van der Hijd
de soomma dat hir booven stat.

(links in kantlijn:)
den 23 nofber noch en hoet van 7 geuld
nog 3 gul en is het dellet noch en pan gespen
noch geleent 5 geuld, 10 stu(iver)                        f   5—10
noch geleent an gelt 8 geulde                               f   8—0
den 2 nofember geleent een orlost van 50 geulde

Folio 44.
f   30—0--0
f   32—0--0
f     7—0--0
f     5—0--0
f   10—0--0
f     7—0--0
f     5—0--0
f     4—4--0
f     8—8--0
f      --12--0
f     3—0--0
f     7—0--0
f     3—18--0
f     3—0--0
f     5—10--0
f     8—0—0
f 139—12—0                                          f  139—12--0
Desen is alles verschoten gelt desan
gelijck aen de ander zijde staet
ende het orlogie                                      f    40—0—0
                                                     som    f  179—12--0
Compt aen kost- en slapgelt                   f    60—0—0
                                                     som    f  239—12--0

Folio 45.

(linksboven: D)

Mons(eigneur)r Rutger Muns noergroetdins
Zalut door mijn goede vrient Abram Paesche.
Zoo zende aen ve een procuratie om in te voorderen
aen Hendrick Grevingk tot Enschede volgens
desen bijgaende rekeninge. Zoo versoeck ick
vriendelijck dat ve dese saeck belieft voort te
setten, alsoo een schult is meest aen geleent gelt,
als oock het orlosie worde mijn voorgebooden,
gelijck op zijn rekeninge te zien ende hem oock
wel bekent is ende het cost- ende slaapgelt volgens
mijn rekeninge stelle ick op zijn minste, want
het mijn wel quaetgevallen is op hem nach en(de)
dacht op hem te passen ende quam altemet snach
met een bij hem t' huijs ende dan aen eeten ende
drincken ende hebbe veel geleeden van hem ende
zoude niet gaeren zoo een in mijn huijs hebben al



woude hij eens zoo veel geven, als ick hem hier
op zijn rekeninge hebbe gestelt, dan ick doe desen
om daervan te geraken, want ve can wel considereren
dat het geen gelt is naer den tijt dien ick hem gehadt
hebbe, gelijck het is blijckende is, want hij is bij
mijn geweest vant begin tot het eijnde van desen
rekeninge, gelijck ve can zien op de rekeninge
hoe langen tijt dat het is, ende is alles op rekeninge
gestelt op consientie om des noot zijnde om meerder
verklaeringe daervan te connen doen, want ick
het over mijn laet gaen tot mijn schaade,
soo versoeck dat ve belieft het voort te setten
mijn zal vriendschap geschieden ende ick
zal ve contentement doen ende zal blijven
ve dienaer ende weest onder Godts protecxtie
bevoolen. Actum in Amsterdam desen 7 october
a(nn)o 1688.
{handtekening:} Cornelis van der Heijde.

Folio 46.
Mons(eigneu)r Rutger Muns, rechter en doctor in Oortmarsen.

Folio 47.
(linksboven: E)

Monsiuer,
Alsoo ick vandag u., e(dele), citatie ontfangen hebbe en ock hebbe an-
genoomen, maer sal morgen bij u, e(dele), selver koomen, want mij iets vre-
mt voorkoomt en van meening was en mandag na Amsterdam te
gan en alles met genomde clart macken, soo wij nog eenig verschil
mogten hebben, waer ock versock u, e(dele), sack soo lang mogen inhouden,
waertoe mij verlaete.
Verblijve, u, e(dele), genegen vriend Hend(rick) Grevinck.

Enschede, den 5 (octo)b(ris) 1688.

Folio 48.
A Mons(jeur) mons(jeur) dr. Munst, present a Oldenzal.

Folio 49.
Replijq(ue) voor
Cornelis van der Heide, burger der stad Amsterdam,
impetr(an)t ter eenre
c(ontr)a
Henr(ik) Grevink tot Enschede, gedaagde
ter anderen sijde.

2-do.

Folio 50.
Vidimus den 7 jan(uarij) 1689.
Hend(rick) Engelb(ert) Stockman, secret(arius). Huijdecoper.

Extract uijt het schuldboeck van Cornelis van der Heijde, sijnde
hetselve gebonde int koornsparckement.



1687.
17 junij aen Hendrick Greevinck geleent f 30 g(ulden)s f    30--0--0
14 julij noch geleent  f  32 g(ulden)s                                  f    32--0--0
2 aug(ust)i noch geleent  f    7 g(ulden)s                                 f      7--0--0
21 d(it)o noch geleent  f    5 g(ulden)s                                   f      5--0--0
12 septemb(ris) noch geleent  f  10 g(ulden)s                                  f    10--0--0
17 d(it)o noch geleent  f    7 g(ulden)s                                  f      7--0--0
22 d(it)o noch geleent  f    5 g(ulden)s                                  f     5--0--0
4 octob(ris) noch geleent  f    4 : 4 st(ui)v(er)s                             f     4--4--0
2 (novem)b(ris) noch geleent  f    8 : 8 st(ui)v(er)s                        f     8--8--0
10 d(it)o noch geleent   f   0 : 12 st(ui)v(er)s                          f    0-12--0
14 d(it)o noch geleent   f   3 g(ulden)s                                   f     3--0--0
23 d(it)o noch geleent   f   7 g(ulden)s                                   f     7--0--0
2 decemb(ris) noch geleent    f   3 : 18 st(ui)v(er)s                         f    3-18--0
17 d(it)o noch geleent    f   3 g(ulden)s                                    f     3--0--0
4 janu(arij) noch geleent    f   5 : 10 st(ui)v(er)s                        f    5-10--0
11 d(it)o noch geleent    f   8 g(ulden)s                                   f     8--0--0
16 d(it)o noch geleent een orlosie van f  40 g(ulden)s           f   40--0--0

 noch aen kost- en slaapgelt                                      f    60--0--0
                                                                                                 somma  f  239-12--0

Wij, burgermeesteren ende regeerders der stad
Amsterdam, doen cond eenen igelijcken dient behoort
certificeerende voor de waerheijt dat voor ons gecompar-
eert is Cornelis van der Heijde, woonende hier ter
stede, ende heeft met solemneele eede verclaert
ende geaffirmeert, dat de bovenstaende reeckeningh
uijt sijn affirmants schuldboeck getrocken oprecht
en deuchdelijck is, en dat hem affirmant dien volgende
noch deuchdelijck is, compiteerende van Hendrick
Greevinck de boevengenoemde somme van twee
hondert negenendartigh guldens, twaelff st(ui)v(er)s.

Folio 51.
Sonder ietwes daerop ontfangen te hebben
soo waerlijck most hem, affirmant, God
Almachtigh helpen, des t' oirconde deser stede-
zegel ter saecke hieronder gedruckt, den 14 decemb(ris) 1688.
Jor. Huijdecoper.

Folio 52.
Certificatie voor Cornelis van der Heiden,
overgegeven den 22 april(is) 1689.
Ter ordonnantie Hend(rik) Engelb(ert) Stockman, secret(arius).
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