Stad 73-70.
Processt(ukken) stad Enschede.
1662
van Huiden c(ontr)a Hoedemaecker.
Folio 1.
Andtwoort ten principaelen voor Claes Hoedemaeker, v(er)w(eerde)r,
tegens
Herman van Huiden, anl(egge)r.
Heeren borgem(eiste)ren,
1. Andtwoordende ten principaelen optes anl(egge)rs
aenspraecke secht v(er)w(eerde)r salvis quibuscunque exceptionibus.
2. Dattet hen verwondert, datte anl(egge)r noch derff
koemen ageeren.
3. Naerdemael hij bij interlocutoire* sententie, ge* = tussenvonnis
pronuntieert den 28 junij 1659 gecondemneert is
binnen den tijt van 14 daege zijne actie toe
institueeren sub poena* perpetui silentii.
* = straf, boete
4. Ende de selve niet gepareert, als hebbende den
12 (septem)bris 1659 daerop de aenspraecke ingebracht
in de derde maent daernaer.
5. Waerdoer hem dan de peena perpetui silentii toe laste
koemende, dat hij post festum* geene voege meer
* = feest
heefft toe spreeken, comt toe obsteeren de peremptoire exceptie non competentis actionis.
6. Hier bij comt datte anl(egge)r den v(er)w(eerde)r comt aenspreeken volgens zijn extract, de dato den – (octo)br(is) 1654
voor eenen sack hoet wulle weegende
1036 lb, mette saeck, wegende de sack 11 lb
naer marckganck* binnen Ensgede toe leveren.
* = marktprijs
7. Waer voor hij in t rouwe stelt 14 d(aelde)r, maer secht
op 13½ daelder gelaeten toe zijn, ende bedraegen soude 138 3/8 d(aelde)r.
8. Ende dat hij daerop ontvangen 70 daelder, ende
alsoo resteerende souden 68 3/8 daelder.
9. Dese vorderonge is oock nul ende crachtloos, om
datte anl(egge)r de marckganck van den selven
tijt niet bewesen.
[10. Nemaer]
Folio 2.
10. Nemaer* ter contrarie uijt bijgaende extract sub A
* = maar
van een coopman tot Deventer bewesen.
11. Dat doentertijt binnen Deventer de sack wolle
ten hoogesten niet meer gegolden als 12½ rijxdaelder, ende gelaeten daervoor de 100 lb.
12. Soo soude computatis computandis den v(er)w(eerde)r vele
oever betaelt hebben volgens bijgaende extract.
13. Uijt v(er)w(eerde)rs schult boeck, hierbijgaende, sub B,
behalven dat daerbij blijckt, datten 2 (septem)bris 1657
parthijen met malkander gereekent, wegen

den sack wol, soo v(er)w(eerde)r te hooge gestelt was.
14. Ende anl(egge)r daervoo den v(er)w(eerde)r beloofft goet te
doen 20 lb wulle.
15. Hadde v(er)w(eerde)r als doen schuldich geweest, soude
hem wel doen daervoor gekortet hebben.
Uijttese reden dan ende tgeene pot ea geaddeert
ofte judicis officio gesuppleert
mach konnen werden, soo wert
geconcludeert, datte bij sententie definitijff v(er)claert sal werden anl(egge)r geen actie toe competeeren,
maer den v(er)w(eerde)r cost- ende schaedeloes geabsolveert, ofte contendeert als eth. salvo.
Cum imploratione*.
* = het roepen om hulp
Folio 3.
A.
Extract.
Uit het schult boeck van zalige
Lambert Henricx ten Cathe tijts
zijnes levens burger tot Deventer.
fol(io) 229 wesende t' selve
boeck gebonden in folio.
Herman van Huden woont tot
Haeselunne* mij gesonden bij
Herman de Baede den 8/18 novemb(ris) 1654 in sack van hoetmaeckers wulle, wecht t' Haeselunne 637 lb, die schrijft
13 r(ij)x(daler) d' 100 lb vrij tot Deventer, ick stelle het 100 lb
12½ r(i)x(daler), doet 78 r(ij)x(daler),
6 st(uiver) aen guldens
Is versien int reckenen

* = Haselünne, in Emsland, ten oosten van Meppen

195-- 6-- 8
3--16-f 199-- 1-Wij, burgerm(eister)en, schepen(en) ende raedt der
stadt Deventer certificeren mitz desen
dat bovenstaende extract nae gedaene
collatie* met desselffs originael van
* = vergelijking van afschrift met het origineel
woorde tot woorde bevonden is te accorderen.
Sonder [arch ofte list]. In waerheits oircondt
onser stadts secreet segel beneden op t' spatium
gedruct sij door [en] onser [secretarius] onderteickent, den elffden martij 1658.
Jhs. Strockel [turd] { Johan Strockel }
Folio 4.
B.
1654, den 10 ocktoeb(er) van Hermen van Huuden ontfangen een sack hoet

wulle op marck ganck weget 1036 lb terra
11 lb voer den sack blift suiver 1025 lb.
1655, den 29 jannewarij bij sijnen diener Jan Foijse gestuirt 70 rixdaell(er)
den 22 junnij noch bij Jan Foijse gestuirt 63¼ rixdaell(er).
1657, den 2 september met Hermen van Huuden gereckent wegen
een sack wulle die welcke mij te hoege an gereckent
hadde, beloeft mij daer voer te willen goet doen 20 lb
der selve wulle, sunder dese boven reckinge oijt
gemovert te hebben.
Folio 5.
Claes Hoedemaeker.
Folio 6.
A(nn)o 1662.
Andtwoort voor Claes Hoedemaecker, v(er)w(eerde)r,
tegens
Herman van Huijden, anl(egge)r.
Exhibitum den 13-den jan(uari)i a(nn)o 1662.
Termin(us) 6 weecken.
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