Stad 73-51.
Processt(ukken) stad Enschede.
1648
Bessselinck c(ont)a ter Haer.
Folio1.
In saecken voor den e(dele) stadtgerigte van
Enschede controvers en(de) ongedecideert, hangende
tusschen Hendrick Besselinck, anlegger, ter
eenre, en(de) Jan ter Haer, verweer(der), ter
andere zijde, contenderende voors(chreven) anlegger
tot betalonge van hondert daeld(er) vermoge
obligatie ofte coop-brieffs int jaer
1626 opgericht, en(de) van verweer(der) neffens
twe getuigen onderteijcent, spruijtende
van seeckere vijfftepart eenes huijses
binnen Vreden ahn ged(achte) verweer(der) sijnen halven
broeder, vercoft, met eijsch van renten
en(de) costen a die morae. Waerentegens verweer(der) doet allegeren, dat hem vreemt
voorcomt, dat uit crachte van soo een
olde verworpene en(de) betaelde coopcedulle
wort geageert, daer de coopp(enninge)n van dien
volgents transport briefs al voor
achtien jaeren voldaen sijn, oversulx den inholt van anspraecke ontkennende, concludeert tot cost- en(de) schadeloose absolutie.
Gesien de prothocollaria van den 14 septemb(ris)
1646 tot den 18 octob(ris) 1647 voorts ansprake,
antwoort, repliq(ue), duplic(ue), tripliq(ue) en(de) quadrupliq(ue), mitschaders alle bijgevoechden
schijn en(de) bescheijt, in conformite van den
inventaris, daervan in dato den 6 decemb(ris)
1647 gemaeckt. Ende gelettet [waerop]
Folio 2.
waerop tot administratie van de justitie
ende rechtelicke decisie in desen enichsints
te letten soude. Sonderlinge offwel
aen zijde des anleggers waerschelicken
wort geposeert, dat hij ten tijde vant
transport tot Vreden in a(nn)o 1628 niet en
is praesent geweest, dat dannoch uijt
desselvs geproduceerde depositie van Geert
toe Rutbeecke ten repliq(ue) sub N. 2 ad 4 interrog(atoria)
en(de) uit de attestatie van Johan Remesdijck,
notaris en(de) secretaris der stadt Vreden, ten
dupliq(ue) sub A, doet consteren, dat desselvs
broeder Geert Besselinck uit des aenleggers nhame als volm(achtige)r cessie vant huis
en(de) refutatie* der cooppen(ninge)n van dien hebbe
* = weigering
gedaen, niet geblijckende dat uit verloop
van soo een geruijnen tijdt eenige contradictoi-

re acte is voorgevallen. Gestalte dat
nae rechte daeruit ratificatie en(de) approbatie
soude connen worden geinfereert*, Per doctrinam Mascard. Vol. 3, concl. 1262 n. 11. Waermede schoon nae vereijsch en(de) nae behoir de
betalonge der gelibelleerde pennonggen
niet en mochte sijn beweret, geconsidereert eventueel dat daerenboven bij de
acten en(de) actitaten des processes wort
bevonden, dat bij anlegger niet effective
en is ontkent, dat hij sedert den jaere
1628 niet alleene met sijn halve broeder

* = afleiden

Folio 3.
Jan ter Haer verscheijdene affreeckenongen
van uit- en(de) inschult soo voor als nae geholden
heeft, maer oock pennongen ter lehene
en(de) op hant gelt van den selven ontfangen en(de)
wederom betaelt. Twelck niet praesumeerlick*, dat soude sijn geschiet, bij aldien aen* = vermoedelijk
legger de gelibelleerde cooppen(ningen) noch
hadde te vorderen gehadt en(de) deselve niet
en halven verreeckent, dan doet veele
eer nae rechte te oordelen, dat nae verloop van soo lange jaren ged(achte) penn(ingen) sonderlinge tusschen soo nae verwanten bij compensatie en(de) anders in de rspective geholdene
affreeckenongen sijn geliquideert ende
affgedaen, Pex text. In L procula ff de prob.
Et praesumpt. ibiq(ue) g. loss. et doctores comminiter
quod ex eiusmodi conjecturis quodoq(ue) solutio probetur, maxime si is qui dicit se solvisse, alias post
solutionem egit contra creditorem docet, Natt.
consil. 318, n. 3, vol. 2, Bertol. vol. 1, cons. 118, n. 17,
Nam qui solvit alteri non ê verosimile quod ab eo
debeat aliquid accipere, sed potius compensatio
et liberatio debiti facta praesumitur, ut dicit
Natt. sup. d. loc. Mascard. vol. 2, conclus. 904, n.
13 et vol. 3, conclus. 1325, n. 26, idqq ad finem
ubi quoq(ue) solutionem ex diuturnitate* temporis
* = langdurigheid
probari asserit, praecipue concurente silentio et
taciturnitate*, vel etiam qualitate creditoris
* = stilzwijgzaamheid
et debitoris. [uut]
Folio 4.
Uut dese en(de) andere redenen meer, borgerm(eeste)ren,
schepenen en(de) raedt doende recht, met toegetrocken advijs van hijr onderges(chreven) rechtsgepromoveerden, Godt en(de) de Hillige
Justitie in aenschouw nemende, verclaren,
dat den anlegger Hendrick Besselinck
in sijne genomene eijsch en(de) conclusie
niet en is ontfanckelick, den verweer(der)
oversulcx daer van mits desen absolverende
en(de) de costen om redenen van soo nae ver-

wantschap en(de) andere insichten compenserende.
Atque ita de jure respondendum.
Consent.
Salvo
Conr. Nijlandt.

W. Roijer, dr.

Pronunt(iatu)m in pleno senatu den 17-de jan(uarij) 1648.
Haermolle bedanckt sick d' sententie in quantum
pro en(de) v(er)socht copije.
Besselinck v(er)socht copije en(de) tijdt van een maendt.
Folio 5.
Advijs
A(nn)o 1648.
N° 3.

Personen:
Besselinck,
o,4,
Besselinck, Geert, broer van Hendrick,
Besselinck, Hendrick,
1,4,

2,

Haer, ter,
o,
Haer, Jan ter,
1,3,
Haermolle,
4,
Nijlandt, Conr.,
4,
Remesdijck, Johan, notaris en secretaris van Vreden,
Roijer, W., dr.,
4,
Rutbeecke, Geert toe,
2,
Plaatsen:
Enschede,
Vreden,

o,1,
1,2,

2,

