Transcriptie 22 – Gelders Archief toeg. 0124 inv.nr. 4879 – Datering 1575-1577 –
Familie Van Delen en het erf Essenbroek onder Ede
Ook bekend als transcriptie Bouw 81

scan 4879 - 0194 (folio 190 recto)
Evert van Delen Brantzoon
cum suis
contra
Evert van Delen Wijnantzoon
Gesien bij den Hove des Furstendombs
Gelre und Graefschaps Zutphen den
eysch bij Evert van Delen Brantzoon als
man ende momboir zijner huysfrouwe Joffrouwe
Ottgen van Delen ende Joffrouwe Wilhelma
Juliana ende Brantgen van Delen, Wijnants
dochteren, clagers in cas van spolie1 off
turbatie possessionis2 ter eenre und
die antwoirde Everts van Delen Wijnantzoon,
beclaechde, ter andere zijden metten bewijssstucken respective daerbij gefuecht den
voirschreven Hove overgegeven in cracht zekeres appointements3
scan 4879-0195 (folio 190 verso)
ader acte desselffs Hoiffs van den xxviien
janurij voirleden, belangende4 zekere goet
genant Esbroeck in den ampte van Ede
gelegen, daerbij partijen hinc inde5 onder
anderen totter provisie van recredentie6 geconcludeert hebben, verclaert opgemelte Hoff
diewijle7 die zaecke nyet gedisponeert8
bevonden en wordet om opte versochte
recredentie te ordonneren, dat partijen
voirts schrijven sullen ten principale in
possessorio9 bij replyck ende duplyck,
respective van drye weken tot drye weken
onttrekking van goederen, roof
verstoring van rustig bezit
3 beslissing, rechtsuitspraak
4 betreffende
5 van beide kanten
6 voorlopige toewijzing van bezit
7 omdat
8 geschikt, beschikt
9 in eigendom, bezit
1
2

nae stil10 van desen Hove mit bijfueginge
sullicks vorders schijns und bescheydts11
dienende tot bewijs van den spolium12 ende
possessie off copien autentyck bij den
Greffier deses Hoiffs geautentiseert
als hun respective goedtduncken sal. Tot
welcken eynde ende om te repliceren den
clegers copie gegeven zal worden van de
antwoirden mitten bijgefuechde stucken om
die saecke alzoe ten principale volschreven
zijnde daerinne gedisponeert to worden nae
behoer. Aldus gedaen tot Arnhem den xxvien
februarij xvc lxxv.
scan 4879-0212 (folio 207 verso)
Evert van Delen Brantzoon
cum suis
contra
Everden van Delen Wijnantzoon
In der zaecken ende processen van den Hove van
Gelderlandt ongedecideert hangende tusschen
Everden van Delen Brantzoon als man und
momboir zijner huysfrouwe Jonffrouwe Otgen van
Delen ende Joffrouwe Wilhelma Juliana ende
Brantgen van Delen, Wijnants dochteren, claeger
ende eysscher in conventie13 ende verweerder in
reconventie14 ter eenre, ende Everden van Delen
Wijnantzoon beclaechde und gedaechde in
conventie ende aenlegger in reconventie
ter andere zijden ter oirsaecken van de possessie zekeres guedts genant Esbroick in den
Ampte van Ede gelegen, bij zaliger Wijnant van
Delen ende Joffrouwe Anna van Batenborch,
der partijen respective vader ende moeder,
achtergelaten ende anderssins gesien
bij den Hove voirschreven die eysschen, antwoirden,
replycken ende duplycken zoe in conventie
scan 4879-0212 (folio 208 recto)
als reconventie ende alles wes bij partijen respecvolgende de werkwijze, stijl
bewijsstukken
12 roof, onttrekking
13 in de oorspronkelijke eis
14 in tegeneis
10
11

tive overgegeven ende gedient is mit den rectificatien, kundtschappen15 ende anderen stucken
ende munimenten16 daerbij gefuecht und eyntlick
die acte daerbij partijen hinc inde in rechte
hebben geconcludeert ende rechts begeert.
Ende op alles wel ende rijpelick gelet ende gedelibereert
zijnde, verclaert id Hoff dat die processen
noch nyet en zijn bevonden in zullicken state,
dat men die eyntlick solde kunnen be[ ]eren,
dan dat voir eerst id koffer17, onder den
Hove in handen des Greffiers gelevert
in presentie van twee commissarissen
bij den selven Hove daertoe te committeren,
zall worden geopent ende pertinenten
inventaris gemaeckt van id ghoene daer
inne bevonden zal worden ende dat voirts
voir den selven commissarissen gerecoleert18 sullen worden eenige kundtschappen
ende oick alsullicke andere ende voirdere
kundtschappen geproduceert als partijen
respective tot probatie19 over possessie
des guets Esbroick voorschreven beleyden sullen
willen. Ende sullen volgents partijen voir
desen Hove bescheyden worden om die in der
vruntschap to verdraegen indyen dointlick ende
indyen niet, om dan allet gesien voirts
voirts geordonneert to worden nae behoer.
Ordonnerende dat middeler tijt die pachter
des voirschreven guedts Esbroick Everts van
scan 4879-0213 (folio 208 verso)
Delen Wijnants gepretendeerde deel sequestersgewijs20 bewaeren zal tot behoiff des
ghoenen die daertoe gerechticht bevonden
zal worden. Reserverende die kosten totten
uuyteynde. Ende alsoe bij Joffrouwe Aelberta
van Delen, geestelicke Joffrouwe van St.
Agneten binnen der stadt Herderwijck
overgegeven is geweest zekere supplicatie21
daerop den xxien februarij laetstleden
verklaringen in rechte, getuigenissen
beweringen tot ondersteuning van het recht
17 koffer of kist met gewelfd deksel
18 overhoord
19 beproeving, bewijs
20 sequestreren = overgeven, in bewaring geven (bijv. aan een tussenpersoon)
21 verzoek
15
16

geapostilleert22 is dat ze gefuecht zolde
worden bij den voirschreven processe, sal dieselve
supplicatie gestelt worden in handen
Evertc van Delen Brantzoon om hem
daerop gehoirt voirts geordonneert to
worden nae behoir. Aldus uuytgesproecken
tot Arnhem den xxiiien julij xvc lxxvii

Evert van Delen Brantzoon nomine quo
contra
Evert van Delen Wijnantzoon
Gesien bij den Hove van Gelderlant zekere
supplicatie Everts van Delen Brantzoon
als man ende momboir zijner huysfrouwe Otgen
van Delen ende sijner huysfrouwen susteren
Wilhelma Juliana ende Brantgen van Delen
und beneffens den zekere andere supplicatie
scan 4879-0213 (folio 209 recto)
bij Everden van Delen Wijnantzoon, zoe voir
hem selven als uuyt den name van zijne
gheistelicke suster Aelberten van Delen,
tegens den anderen respective avergegeven
mitte rescriptie23 des Drost van der NederVeluwe, gedateert den ven apilis voirleden
und voirts id proces communicatoir tusschen
opgemelten partijen daerop gefolcht, sampt24
den kundtschappen ende stucken daerbij
gefuecht en op alles gedelibereert ende
rijpelick gelet, verclaert id Hoff dat
die partijen oire25 supplicatien ende stucken respective zullen worden gerestitueert. Ende dat
Evert van Delen Wijnantzoon in der voorschreven
qualiteyt zijnen eysch, belangende die bij hem
gepretendeerde quoten des goets Zegler
in questie in pleno possessorio26 ter eerster
gelegener tijt overgeven zal. Daerop
dan Evert van Delen Brantzoon oick
in der voorschreven qualiteyt binnen drye weken
beslist is (in de kantlijn geschreven)
schrijven, terugschrijven
24 samen met
25 hun
26 in volle eigendom, bezit
22
23

nae ontfanck der copien respective sullen
repliceren ende dupliceren, alles met bijfueginge
sullickes originales schijns, bewijses
ende certificatien ader kundtschappen voir
commissaris deses Hoiffs geproduceert,
off copien autentyck bij den Greffier
desselffs Hoiffs geautentiseert, als hem
guedtduncken sal. Om dan allet gesien in der
zaecken in pleno possessorio erkant to
worden, nae behoir administrerende middeler tijt
scan 4879-0214 (folio 209 verso)
Everden van Delen Brantzoon in der qualiteyt als
boven die recredentie des voorschreven goets Seggler
in questie. Ordonnerende ex officio Everden van
Delen Wijnantzoon oick sich middeler tijt te onthalden van yetwes wijders datelicx27 aen to
richten in den anderen vrijen allodialen guederen
bij der partijen vader ende moeder achtergelaten
ende bij den maechgescheyt28 in questie den anderen
kinderen toegedeylt. Reserverende alnoch die
kosten. Aldus uuytgesproecken tot Arnhem den
xxiiien julij xvc lxxv

27
28

van enig verdere daden
boedelscheiding

