
 

 

Stad 73-53. 
 
Processt(ukken) stad Enschede. 
 
1653. Kost c(ontr)a Statius. 
 
Folio 1. 
Exhibitum den 11-den julij, a(nn)o 1653. 
 
Borgerm(eeste)r Jan Kost en(de) Henderijck Reecker, 
geassisteert met Herm(en) Meijer, dr. in die rechten, versoecken 
den nichtigen en(de) in genen rechten gefundeerden 
reces, deur Jan Statius offte dessen assistenten Ludow(icus) 
de Waegelaer, den 19 junij 1653 ad prothocollum gebracht, 
als nul en(de) van geender weerden te verwerpen, te  
meer, geconsidereert geen rentm(eeste)r vermagh buijten 
consent offte ratificatie van sijne principalinnen, als frauwen 
abdissinnen tot Meetelen, eenigh van haer goet te versetten 
offte alieneren, gelijck alhier is geschiet: kan deswegen 
gesachter Jan Statius, verweerder, sijnen regres* soecken                              * = verhaal 
op Adrian de Laer ende Henr(ik) Boeckholt, rentm(eeste)re, waer- 
van hij secht schijn en(de) bewijs te hebben, sonder te doen blijcken, 
all waert schon solckes d haer weehre, soo ist anleggeren 
niet daeran gelegen offte oeck hun luijden praejudiceerlijck, 
overmits verweerder nieuwe huijr mit hun gemaeckt, en(de) 
sijck deese vermeende praetensie daerinne niet voorbehouden. 
Aengaende die apostille van (den) 17 (decem)bris 1651 van mijn heern 
landtdrosten, Jan van Ripperda, verkreegen, dieselve 
bestaet in male narratis, ende wert dieselve (van mijn 
frauwe abdissinnen doemaels beter berichtet sijende) niet 
confirmeeren. Veele weijniger kan hieruijt verweerder 
eenige dreejaerige possessie (gelijck er quaelijck den 19 junij 
1653 heefft aengegeven) praetenderen, gemerckt cleger ge- 
niet meer als twee jaer huijr vermoege huijr zeedel 
en(de) landtrechtens konnen praetenderen. Ende volgens selvigen 
landtrechtens pag. 134 § p.ho undecimo wegen sijne misbetaelinge 
van sijn huijr is teenemael versteecken. 
Versoecken desswegen aenleggere gelijck voor deesen 
in heur claege ist versocht, stellende hetselve nochmaels 
ad decretum, met versoeck tegen verweerder in contumaciam 
te procederen. 
                                                Herm(en) Meijer, dr. 
 
Folio 2. 
A(nn)o 1653. 
 
Replijcke van Jan Kost en Henr(ik) Reecker  
tegen den reces den 19 junij 1653  
deur Jan Statius ingebracht.     
 
 
 
Personen: 
 
abdis van Meetelen,   1, 



 

 

Boeckholt, Henrik,   1, 
Kost, Jan, borgermeerster,  o,1,2, 
Laer, Adrian de,   1, 
Meijer, Hermen, dr.,   1, 
Reecker, Henderijck/Henrik,   1,2, 
Ripperda, Jan, van, landdrost, 1, 
Statius, Jan,    o,1,2, 
Waegelaer, Ludowicus de,  1, 
 
Plaatsen: 
 
Enschede,    o, 
Meetelen,    1, 


