VOORWAARDEN
VOOR EEN HOUTVERKOOPING IN 1697
door

C. STAF.

Vroeger werden in de meeste bosschen jaarlijks publieke
houtverkoopingen gehouden. De verkooping geschiedde bij
inzet en toeslag bij branden van een kaars. In de voorwaarden waren steeds bepalingen omtrent ruimen van het hout
opgenomen.
Hieronder volgen de voorwaarden voor een houtverkoo-

ping in het Edesche Bosch in 1697.
"Conditien en de Voorwaerden na dewelcke Sijn ExcelI.
Den WelEd. Geb. en Gestr. Heere Jac 0 b Baron van
Wassenaer. Hr. van Obdam, Ke rnh.e.im s.s.
als Heere Holtrichter, Sampt H.ren MaaIen en Geërfdens
van 't Edische Hoge Bosch. voornemens zijn. door haer
WelEd. Gecomm.den Gerichtelijck ten overstaen van den
E. Joh a nOt ter s S c h <) I ti s des Ampts Ede, in 't
publijcq bij uijtbrandender Ceerse, den meestbiedenden te
verkopen Voor Eerst: Een Parceel Eijken Ackermael. Hegh"
oH Schelhout, Ten Tweeden Acht Parceelen Dorre Snoeijnge Ende Ten Laatsten: Ses Parceelen Grove en Swaare
Eiijcke Bomen, in ijder Parceel drie Bomen; Alle dese
voorn. de Parceelen in 't voorn.de Hooge Bosch staande en

gelegen Invoegen met de Bosbijl aengeslagen; Ende door
de Boschwaerders Jan E ver t sen of te Her man
van G a I en aengewesen, Ende hiernae breeder gespecHic eert volgende.
Dese Verkopinge die sal geschieden bij gul.ns van XX
Stuyvers, ende sal ijder Hooginge; belangende het Parceel
Eijcken Schelhollt Vier derselver gul.ns zijn; maer van de
Parceelen Dorre Snoeijnge ende Bomen yder Hoginge Een
gul.n en niet minder.
Voorts saI men hierna onder den Teljour schrijven, Ende

soo wie het Hooghste schrijft nae ijder Parcee!. die sal den
Insaet daermeede winnen, Ende dan voorts eerst daerop
moeten hoog hen, soo veeImaels hem believen sal, van welcke
HooggeIt bij het Een vierde Part sal proHiteeren ; wordende
uytgehoogt; Gelijck oock alle andere Hoogers nae advenant
genieten sullen; mits dat die geene die aen den Slagh Ende
Cooper blijft aenstonts soodanigh Hooghgelt sullen betalen,
sonder kortinge van Coopspenningen, Ende WelEd. Heeren
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Verkoperen van alles vrij geIt te leveren;
Cooperen die sullen gehouden zijn al het Hout gelijcx de
Grond aH te houwen ende niets in haer Parceel kleijn noch
Groot te laten staen; Oock alle kleuHkuijlen, eer sij met
het Arbeijtsvolck 't parceel verlaten, toe te slechten, Bij verbeurte van een Schelling voor den Boschwaerder van ijder
kuijl die hij niet toe geslecht sal vinden, vqor het toe maken.
Ende aengaende het Parceel Eijcken Ackermaal dat sal de
Coper eerstkomstigen Midd· Meij van den Stamm ende uijtgaende May Anno prosenti 1697, geheel en al van de Gront
en de Stamplaetse oH uijt 't Bosch weghebben, Bij verbeurte
van al 't hout Eeck oH rijsen, s!l0 naderhant daerin bevon- .
den wort, Oock sal de koper geen Teijen elders in 't Bosch
mogen halen als in haer gekaft parceeI. Bij poene van 25
gul.n, Oock geen Meijbomen elders in 't Bosch halen oH
houwen anders als in haer gekaft Parcee!. Bij poene van
Vijftig gul. n, aen de WelEd. Hrn Verkoperen te verbeuren;
En in val sonder kennis en tegens vermaninge van Coper.

Sulcx bij sijn Arbeijtsvolck gecomitteert; sal de Koper al
het verdient Loon van soodanige Delinquanten inhouden
en aenstonts aen den Subst.t Holtrichter Crolboom door de
Kopers kennis daervan gegeven worden, en de daders uijt.
vinding te maken.
En aengaende de Parceelen Dorre Snoeijinge, Ende Eijcke
Bomen, sullen de Copers mid April eerstkomstig van den
Stamm, Ende uijtgaende April uijt 't Bosch geheel en al moeten weg hebben bij verbeurte als voors, Blijvende, de Copers
niet te min gehouden de volle Koopspenn. te betalen.
De Copers sullen gehouden zijn hare beloofde Coopspenn.
in Twee distincte Termijnen te voldoen; Namentlijck de
gerechte Helfte Eerstkompstigen St. Jan Midd. Somer D'andere helfte op St. Jacob daer eerst aenvolgende beijde. Anno
prosenti 1697 sonder dilai, Bij poene van parate Excecutie,
en onder verbant als naebesn :
De Copers sullen gehouden zijI1 voor hare beloofde Coopspenn. en 't voldoen deser Conditien aenstonds bij den Slagh
te stellen twee suffisante tot genoegen van WelEd. Hren
Verkoperen in desen Ampte Ede Geerfde, Borgen, Die
welcke elex een voor all ende yder als Pincipaal gelijck als"
. voor haer eijgen propere SchuIt verbinden sullen, Gelijck
deselve kracht deses zijn verbindende Hare Gereede goederen aen handen van den E. Johan Otters Scholtis des
Ampts Ede de Parate Excecutie van de kracht van dien wel
onderricht en bewust zijnde, Ende hare Personen ende ErHgronts Goederen de judicatuire des WelEd. Hoves van Gelre,
Ad. Lantgerichte van VIeluwen, Voorts allen anderen Heeren
Hoven richteren ende Gerichten submitteerende, met renumtiatie van allen anderen desen eenigssints Contraireerende
Exceptien, beneficien ende privilegien rechtens, Generale
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ende Speciale. Item Ordinis Divisionis et discussionis.

Soo ymant alsulcke Borgen als voorn. niet stellen soude oH
wilde, Willen de' WelEd. Heeren Verkoperen alsoodanig
Parceel oH. Parceelen opnieuws wederom doen ophangen en
verkopen GeIt het dan meerder sulcx sal WelEd. H.ren Verkoperen proHijt zijn, maergelt 't minder sulden Schaade
Willen de WelEd. H.ren Verkoperen aenstonts en paratelijck
aen den DiHailianten Coper kost" en de Schaadeloos ver;
halen, sonder sijne oppositie.
De WelEd. Heeren Verkoperen willen de Ceerse gevrijdet
hebben in alle manieren, Indien sij omviel, omgestooten oH
uijtgeblasen wierde, oH datse uijtwaeijde, Item oHer in 't
uijtbranden twee oH meer gelijck hooghden sonder distinct
te konnen weten wie 't eerst oH Laetst gehoogt hadde oH
datter dispuit over voorvieIe ; T'welck alles alleen sal staen
ter decisie van Wel. Ed. Heeren Verkoperen haren Gecommitteerendens In alsulcke gevallen salmen de Ceerse toties
quoties op nieuws doen aensteken. Tertijt toe. men onder...
scheijndentl. weten kan wie 't Laetst gehoogt hadd Ende dat
de Ceerse behoorlijck den Slach geve. 't Samen sondereenige
Contradictie.
.
WelEd. Heeren Verkooperen willen haer beraet houden
nae 't uijtbrande vah de Laatste Ceerse den Tijt van Een uijr
oH haer WelEd. Gecomm. de Coop willen toestaen oH niet;
En wat Parceel .0H Parceelen niet tot Contentement van
Haer Ed. gnoechsaem mogen gelden, Aen haer mogen behouden, sonder aen ymant eenig gewin te geven, dan alleen
in 't gelach tot haer WelEd. Discretie, 't s!lmen sonder
eenige Contradictie.
De WelEd. Heeren Verkooperen sullen haer mogen houden aen den Tweeden Derden. Vierden en Laatsten Hooger
tot ten Insetter toe.
Wie den Slach bekomt sal selfs koper zijn en niemant in
sijn plaetse mogen stellen dan met Expres Consent van
H.ren Verkoperen.
De Mont die sal voor de Hant gaen en wie het Hooghste
schrijft sal moeten vast staen nae behooren"
De verkoop werd op de volgende wijze ingeschreven:
"I Parceel : Is 't Eijcken Ackermael Hegh of Schelhout
Ael van Essen Hegg genaemt Schreijdende op de Wiltgraven
en langes de Boulanden Is ingeseth bij Derck Reyerssen met
Tweehondert achtendertig gul.en .............. _ f 238.-:-:
Ende gehooght 5 Slagen .......... _................ f 20.-:-:
Ot Gosenssen 1 slag ................................. f -- 1.-:-:
Derck Reyerssen 1 slag ...................... __ ... f 1.-:-:
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Et Candela H 266.-:-:
b
derck Slophe ~s
urge
Ot Gosens
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Behalve de hierboven reeds genoemde inzet en hooggelden
moesten de koopers nog "onraad" betalen. Dit waren allerlei
kosten en vergoedingen. Bij het voorlezen van de voorwaarde werd ook van deze verplichtingen melding gemaakt.
"Valter verkopingen sal van .'t Eerste Parceel te weten 't
Heg oH Schelhout in 't gelach zijn.. ...... ....... : - 16-:
Voor de Gerichtelijcke belofte ..................... 1-16-:
Voor den Schrijver .................................... :-15-:
Voor den Armen ....................................... : -15-:
Voor de Boschwaerders .............................. : - 15-:
Voor de Weert Een matel karr'
Branthout oH in gelde .... ..................... ........ 1- 10-:
Voor de gezegelde Pampieren tot de Publieatien
en dese Conditien ................. ...................... : - 12-:

H 6-19-:
Ende van de Seven Eerste Pareeelen Dorre
Snoeijnge In 't gelach ............................... .. :-12-:
Voor de Gerichtel. belofte .......................... . :-12-:
6-:
Voor den Schrijver ................................... .
6-:
Voor den Armen ...................................... .
6-:
Voor de Boschwaerders ............................ ..
Voor de Gezegelde Pampieren tot de Publieatien
5-:
en dese Conditien ...................................... .
H 2- 7-:

Van 't Bste Pareeel nihil.
En van de Ses Pareeelen Grove Eijeken Bomen
ijder als de seven Pareeelen Dorre Snoeijnge
yder te weten .......................................... f 2- 7-:
Alle wekken Onraet Coopers aenstonts gereet bij den Slag
sonder kortinge van Coopspenn. sullen betalen ;"
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