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Extra informatie:
Deze scene moet zich hebben afgespeeld in het kasteeltje Eschoten in Eschoten onder Otterlo
rond het jaar 1605. Hector van Delen is kleinzoon van de nog levende oude Brand van Delen,
die heer van Harskamp is. Brand overlijdt in april 1606.
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Wij Richtere end Schepenen der Stadt Zutphen
doen kondt end certificeren, datt voer ons
in den gerichte end schependom1 erscheenen is
Engel Kreijenfenger als volmechtiger
van Jacob de Sille, und hefft naa gichte2 des
geswaaren om kondtschap der waarheit
doen arresteren Meinholt Jacobsson, exhiberende3 naafolgende interrogatoria4 mit
versueck datt d'selve Meinholdt daerop
sijne rechte konde end weetenschap sall
verklaaren end sijne depositie5 mit eede
bestedigen6, bij poene van hondert olde schilden.
1.
Irstlich sijnen olderdom the vragen.
Meinholt Jacobsson hefft naa gewontlicke
erinnerunge van de straffe des meynehdts end ontschuldigunge des peenpennin[ ]
op ten 1en artikel gesacht omtrent 43 jaaren
oldt the sijn.
2.
Off hij nitt bij Sweer end Hector van
Dehlen gewoent hefft voer diender ende hoe lange.
Op ten 2en artikel secht getuige bij Jonckher
Sweer van Dehlen omtrent twaelff jaaren
voer jonge end bij Jonckher Hector van
Dehlen omtrent elff jaaren voer dienar
gewoent t hebben .
3.
Off hij gedurende sijnen dienst nyet een
maall mitt sijn Jonckher Hector van Dehlen
zaliger op een aavendt the gaste offte then eten
was tot Eschoeten bij de Jofferen van Broeckhuisen.
Dieselve getuige secht opten 3en artikel jaa.
4.
Daer kommende off daer nyet praesent
schepenrechtbank
gerechtelijk afgelegde verklaring
3 tonende
4 ondervragingen
5 getuigenis
6 bekrachtigen, bevestigen
1
2
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was ende gevonden hebben tot Eschoeten Daem
van Broeckhuisen mitt sijne susteren end
den Predicant Henrick Schram.
5.
Off hij doemaels7 nitt gehoert datt Daem van
Broeckhuisen mitt sijn susters tegens Joncker
Hector van Delen zaliger seyde: "Wat neeff,
schenckt ons den Boomskamp, ghi sult
doch goedts genoech hebben, het kan u nitt
geschaden, die olden die leven doch noch."
6.
Off sij sijn Jonckher zaliger nyet heel droncken
en maeckten, eer hij haer den kamp schonck,
oock soo dat sij mitt malkanderen op
die mantell8 dansten.
7.
Off hij nyet gesien dat den Predicant mede
dansten, end daer bij over end aen is gewest, doe sijn Jonckher den kamp en wechschonck.
Dieselve bekendt den inholdt des 4, 5, 6 end
7en artikel waar end geschiet the sijn.
8.
Watt voer dienars sijn Jonckher meer bij
hem hadde op dieselve tijdt, end hoe datt
die hieten, off sij tegenwoordich noch in leven
sijn. Op ten 8en artikel deponiret getuige
datt sijn Jonckher Hector van Delen doemaels
noch bij sich gehadt eenen dienar Geerdt
Arndtsson genoempt, tegenwoordich sijnes besten
weetens noch levende end woonende tho Rijsum
in Emderlandt, datt sijn Jonckher oock eenen
fourman9 bij sich gehadt, genoempt Everdt
Rijcksson van Harskamp, maer nitt the weeten
off die fourman mede op die kamer gewest
is daer sijn Jonckher den kamp wechschonck.
9.
Off sijn Jonckers vader Sweder van Delen
doe noch in leven was.
Den 9en
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Den 9en artikel hefft getuige affirmative10 beantwordet, datt oock doemaels sijn Jonckhers
bestevader11 Brandt van Deelen noch leveden.
toen
? houten bekleding van iets ?
9 voerman
10 bevestigend
11 grootvader
7
8

10.
Off hij naaderhandt wel nitt gehoort datt
Sweeder van Deelen seer verstoort was,
doe hij verstonde datt sijn soon Hector
sulcks gedaen hadde, seggende dat sij[e]
den kamp nitt houden soude soo hem Godt
het leven g[o]ste end off hij ondertusschen
nyet qwam the sterven end wat hem
hier wijders12 van bewost is.
Den inholdt des 10en artikels bekennet getuige
durchuth13 waar the sijn, end sulcks offtmaels14 gehoert end verstaen t hebben, end
weet wijders van dese sake nitt the tuigen.
Ditt is d[em] getuige aldus weetich end kondich
end hefft sijne depositie mitt eede bestediget
als recht is. Want men dan schuldich is15,
des versocht sijnde, der waarheit tho
stuir16 getuichnis the geven. Hebben wij
Richtere end Schepenen voornoemt onser stadt
secret siegel17 op t' spatium18 deses doon end
he[ ] drucken. Gegeven tho Zutphen den
9 [ ] [ ]19623.
Ter ordonnantie van oer Edele
[J.] Hoselman
secr.
1623

verder
(= durchaus) helemaal, volstrekt
14 vaak
15 omdat men verplicht is
16 tot ondersteuning der waarheid
17 klein zegel
18 open ruimte
19 door zegel afgedekt
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