Stad 73-54.
Pocesst(ukken) stad Enschede.
1653,1654: "Die semptlicke Schutten" v(an) Enschede c(ontr)a Grevinck.
Folio1.
Extract uijt het protocol der stadt Endscheide.
Anno 1653, den 12 septembr(is).
In pleno senatu.
Die semptlijcke Schutten alhier p(er) Ludovicum
Waegelaer en(de) Joan van Coesvelt doen nae voorgaen(de)
wette opbaed(ing)e op d' panden van Hendr(ik) Grevinck
voor het restant van geadjudiceerde en(de) bij d' borgerm(eistere)n
gemodereerde* kosten, de expensis protesterende.

* = matigen

A(nn)o 1653, den 26-ste (septem)br(is).
In pleno senatu.
D' Schutten p(er) Waegelaer en(de) Coesvelt worden
op haer v(er)soeck geeigent aen Hendr(ik) Grevincks
panden, luijt voorgaende proced(uir)e.
J. Cost, secret(arius).
Folio 1a.
A(nn)o 1653.
Folio 2.
Mijne heeren borgermeesteren der stadt Enschede etc.
1. Hendrick Grevinck seght op het trijplijcq(ue) loco
van straffe den 13 feb(ruarij) lestleeden overgegeven opten
1-ste totten sevensten art(icul)e incluijs, te persisteren
bij sijne gedaene appellatie.
2. Niet alleene van de partiale geinfligeerde* peune
van seven gulden fine aliqua causa vel ordine juris
hem opgeleght.
3. Maer oeck van de oepenbaere ende inexcusabele
nulliteijt bij de sententie a qua gecommitteert.
4. Alsoo daertoe nae landtreght niet alleene wordt
gerequireert submissie van partijen.
5. Maer oeck een termijn van sluijtinghe ende versendinghe aen onpartijdighe reghtsgeleerden.
5. Welckes alles in de selve proceduere is geomitteert
ende tot sententie ex proprio celebro vervaeren.
6. Sijnde spottelijcken die pretense discinctie* in de
selve art(icul)e ten opsiene van heeren bruerken ende
van een gecircumduceerde* schutterije.
7. Daertegens alleene dient id quod in maiore
magistratu permittitur, ab inferiore negari non debet.
8. Sunderlinghe niet in materije van nulliteijt
de welcke dogh naer landtreght niet anders als
bij weeghe van appellatie magh geintenteert* worden.

* = aanslaan, opleggen

* = lichtzinnigheid?
* = om de tuin leiden?

* = bedreigen? aanwenden

9. Op ten 7 ende 8 dient dat de voergeworpen
verniuwinghe van de vorighe schutterije, naer een
termijn van drie of vier jaeren, niet vermoghe
te geschieden in prejudicie van de onwillighe.
10. Sunderlinghe niet van de gheene de welcke bevoerens
bij cessatie van de selve schutterije daeruuijt waeren
gescheijden ut hic in casu proposito.
Folio 3.
11. Als sijnde notoer dat d' appellant, sijnde geaffronteert in het schandaleus affnemen van den hellebaert
naer het gedaene voegelschieten, hij met sijn geweer
is naer huijs getrocken.
12. Ende op het convoceren van mette schutters te
drincken niet heeft willen comen tot driemaell toe.
13. Sonder dat sij hem doen ter tijdt met eenighe
breucken hebben beswaert.
14. Dan ter contrarien in effecte in sijn genoemen
affscheijt geacquiesceert.
15. Om welcker oersaecken die schutterije bij hunne pretense
renovatie niet hebben vermocht hun gelicentieerden
gewesene schutter met hun te doen compereren
of die schutterije te volgen.
16. Veele min denselven voer eenighe opgedronghen
breucke de facto met affpandinghe van
sijn beste melckkoe t' executeren.
17. Alsoo hij van over drie jaeren van de wetten
van de schutterije was ontslaeghen ende sonder
eenighe breucke vrijgelaten.
18. De pretense formaliteijt geallegeert metten 9, 10,
11 ende 12 art(icul)e raeckt dese saecke niet.
19. Dan ter contrarien militeert* voer den appellant
dat hij deur geleden affronte gheen officie onder
dieselve begeerde t' accepteren, veele min daer onder blijven.
20. Daermede als gesolveert passerende den 13, 14, 15, 16
ende 17 art(icul)e tegen dewelcke d' appelant soo veele
noodigh imploijeert de volgende solutien met sijn
eijgen handt tot elucidatie* van de saecke opgestelt.
21. Seght opten 18 dat het inhouden van den 16 facti alieni
hoewel onwaerachtigh soo tselve aldaer geposeert wordt.
21. Ter contrarien ad redimendam vexam* heeft d' appellant
noch gepresenteert aen de schutters te vereeren 3½ gulden
die sij niet hebben willen acce(p)teren, sijnde gestarckt
met passie ende bitterheijt.
Hiernaer volgen die voers(chreven) naeder
berichtinghen op te voers(chreven) art(icul)e.
Folio 4.
Loevet Godt boeven alle ende dat met den
huelppe van Godt hierin maech rechtt gedan
woerden van alle herren ende rechtesgelerden
dee diet in handen krieggen, dat sie liedden diet
soelfer wiellen doer soecken ende wel op leffens
wee van diet wereck dee oer saecke is darovan

* = dienen

* = opheldering
* = kwelling?

soo groette suende voer Godt is geschedet ende groetten
kostten, schaedde ende verdriet, ende hert seer dat
diet salfe maech beleret woerden van uenpaertiddiege
dien in desse saecke nit bedienet en sien, jae saecke dat
het den hoege aechtbaer aeppelant heeren van
Deventer moeggen in handen krieggen umme
hier op rechet tee doen nae behoeren innomine domini.
1.
Tot slot. Memoereijae en in gedaechticheg toe hoeldden
en dee waerheit toe verclaeren beij min
hoegeste saelliechheiet en min froeuwe van geliecken
wat uns doer groette piecantiecheiet ende bietterheiet
is an gedaen, als foelget groetten smaet,
schaedde ende schiemep geschedt anno 1653 den 1 auguesti
en dat allenne uem dat ick nit hebbe met dee
schuettereije wiellen sueppen, teeren ende smeren,
waer toe see mij hebben groette reddenggeven in het
jaer van anno 1649 oef daeruemtrent # suelcks toe laetten # met een smaeddelik
aeffrunet in het kiessen van een serjandt toe wessen
uender dee schuetterreije ende foert op stande foet
wedder gecaesseredt* ende oef gesaedt op manneren als foelget. * = te niet doen, afdanken
2.
Toe wetten op wat mannier sael ick met edde
vercloeren dat dee saementtelieck oeffieseren
hebben mij, Grevienck, serjant gemaeck neffens weel
10 of 12 oef 14 van dee schuetten broedders daerbeij,
sindde met dee oelderloedde van geliecken soender min
versoecken oef enniegen wettenschaep daer van toe
hebben oef oersaecke daertoe gegeven oemme sersaendt
toe weesen, waer op dient dat daer uemtrent wel
10 oef 12 min oef mer hebben anghescheledt, dee nit
presendt waeren van dee lieven schuetten als see
mij serjant mackten dee het nit wieldden toe [staen]
Folio 5.
staen ende soo op staende foet wedder gecaesseredt soender
daerin in dee mienestte redden toe hebben van enniege op
spraecke van ueneher oef dergeliecken, jae dat meher is,
heft Grevienck sieck meherder versoechet in dee heeren staetten
dienst in den kriechg in Wesstiendejen, Brasielleijen,
Goene, Angoellen ende meher andere plaessen, als
beij eenne eherliecke paspoerette kan bliecken ende
goedt bewies, jae foelle merder als eenne oef alle dese
deseleve schuetten hebben gedaen, oef versoehet buettenslandes waet meher foelget hier op met floecken ende
sweren tegen maelcanderen ende dee haennen
oeffer toe haellen soeldden liechette doet slegge van hebben
gecoemmen, soo dat die offieseren seiedden nu sael Grevinck
serjant wessen fraeggende tegen dee andere, wet ghij
waet op hem toe seggen, nen, maer hee is noch toe
juenck, also gecaesseredt sinde, seggen dee offieseren,
nuw wielle wij hem verschriefen beij uemme stemmen,
waer op ick segge, ick voel dat hem dee hande lammeden,
dee mij wedder schrieft, ick bien genoech geaeffrunettert,
soo bessen see doen een ander serjaent waes noch een knechet,

was weel uemtrent haest twe jaer oeldder als ick,
heft nit ens toe degge nit van sin vaedders moespoet
geweest, hier met uet maesserende nae den moelle,
oemme den paepegoeij of foeggel toe schietten ende ick
mede uemme mij nit quaet toe toenne, maer nit toe
schietten, uemme dat men mij nit met fiengeren soeldde
nae wiessen ende mij tee begecken, seggende nu is hee quaet,
dat hee geen serjant gebleven is, nu gaet hee wecheg, soo
bien ick siempel met gegaen nae den molle tot den
weddercoemstten ende also nae huess gegaen met min roer en
gebleven, waer op see mij laetten foedderen bij haeren
dender, dat ick soeldde coempereren, daerop antwoerdt
gevende die ick nit goedt genoch bien voer een serjant,
dien bien ick oick nit goedt genoch bien voer een schuette,
laet see haer luesttiech en froellieck maecken, ick
en coemne nit, ten twedden mael den dender gesant
dat ick soeldde coemme, geve anwoeret als voerverhalt
uemne dat see mij soo smaeddelieck haedden
gecaesseredt*, waer op see mij haedden doen ter tiedt
Folio 6.
tiedt bechoerden toe broecken, als ick haer waer broecke
schueldiech geweest ende daer geen 3 jaeren moestten
medde hebben gewaechet, als see hebben gedaen met het
penden van mine bestten koe, geschedt anno 1653 den
erestten auguesttie met oever laest mij an gecoemmen
in dee foecanseije* den staedtes dender ende Hermen Bansienk
ende Hindriek Taembuer in naemme van den boergemeiestters mij toe panden, dat ick nit weet waer uemme
oef waerfoer haer iet schuldiech toe sien, daer men soo
met roeuwer hant voer penden maech soender anspracke
oef verwuennen toe sien nae lant rechet, soo doe ick min
beclaeg mietes desen dat men mij mach wedder
resttietueren mine oef gepande koe buetten schaedde
ende koestten, oef ich sael het op een ander versoecken an
hoegger oeferichheiedt daer beij presenteren is bij aldien
dat eemaent wat heft op mij toe seggen, stae hem
tot goedden rechette ende antwoeret voer schueldt ende
anderssiens als met eijes van costten, diet hebbe ick
versochet an uense boergemeiesteren, hef uit moeggen helpen,
maer sint met bietterheiedt voerst gefaeren, deewiellen het
min paerteije en riechetters sien.
3.
Als sael bliecken beij dee aeppoestielle van den heren lantdroest.
4.
Dee boergemeiestteren van Enschede soellen weel doen ende
schiecken dat Hendrieck Grevienck sienen koe sael daetteliecke
woerdden geresttieteueret koestloes ende schaeddeloest
ende soerge draeggen dat soodanniege klaechetten aldoer
woerden aef gedaen anno 1653, den 11 auguesttie.
Jan Riepperdaen ten Weldaem.
5.
Desse aeppostielle nit aechtende gaet tegen miennen dancken
ende wielle hierop dieckcretteren, dat ick sael geven 7 g(ulden)
toe broecke ende met den koesten van dien aet 18 g(ulden)

* = afdanken

* = vakantie

als sael bliecken dat haedden dee boergemeiestter weel tee
doenne, deewielle het min paertteij ende riechters sien,
wieldt haer soelfes nit coendemenneren.
6.
Folio 7.
Den 12 auguesttie diet wedder claeggende an den heeren
lantdroest, van soo danniegen decret geft wedder een
verseggelden bref oef aeppoestielle an Jannes Coest, dat
hee sael macken, dat ick soel geven een haelfe tuenne bier
ende betaellen dee koestten van dee koe, toe wetten het
foer ende daermedde alles vueldaen toe sien ende
dat dee boergemeiestters weren altoe persies foeret gefaeren met
haer decret mij wer of toe nemmen, als oiedt is
gebruecklieck gewest ende als een ander, toe wetten
dee met moetwielle hier wielt uetscheiedden, dat ick nit
hebbe gedan soender geven oersaecke, daer ick suesttienere gene
brecke schueldiech toe sien, als fedder sael b[l]iecken, fraegget daer all
wedder nit nae, wielt van mij 7 g(ulden) hebben ende 18 g(ulden) van
dee koestten, gedenckt of dat goeddelieck is van soo een
paepegoeij schuettereije, daer min froeu alle bereiettes den
4 auguesttie al 3 g(ulden), 10 st(uiver) heft geboedden, uemne alle
uenheiel ende moeiette voer toe coemmen ende het voer
oef dee koestten van dee koe oick toe betaellen, daer ick beij den
11 aertieckel kan beijbrengen, dat ick nit schueldich waes nae
luet den schuettenbref is miennes eheraechtienge ende
dat voer all soo danniege 3 g(ulden), 10 st(uiver), als den soen van
Berent Paessen soeldde geven, dee doch met moetwielle oeff
soenderg(e)geven oersaeck is ueth dee schuettereije gescheiedden,
dee doech tot dese tiedt noch nit een doiet heft g(e)geven oef
beloevet diet wiel min froeuwe ende ick weel met
edde verclaeren ende uense beste pant daervoer
setten, dat diet soo geschedt is, wiel min paeretteije, toe
wetten, dee boergemeiestters ende Loeddewich toe Waeggeler
als Fendrick en Jan van Coesfeledt ende Jan Huels en
Geriedt Cost suelckes met edde uenkenne, dat dee
presentaesseij van 3 g(ulden), 10 st(uiver) ende het foer van dee koe
nit is gepresenteredt, uemme merder uenheiel voer toe
coemmen, wieldde ick Grevienk dese sentenseij gerenne,
ick segge gerenne verlessen met alle koestten vandien
ende gheve Godt dee fraecke, dee alles sael richten tot
sienne tiedt, in geliecken Dereck Gerlieges is oick
uet dee schuetterreije gescheiedden ende heft nit een doiet
g(e)geven, maer mij met alle biedtterheiet angetaest.
7.
Folio 8.
Wat behoerde ick meher toe geven als den soenne van
Berent Paesschen, daer see sieck soo opberoeppen dat hee
sien broecke heft betaeledt, dat doech eenne groette loeggen
is, dee doch broecke schueldich waes, dee soender reddene oef oersaeck
is ueth dee schuettereij gebleven.
8.
Ins geliecken van Joergh Meijner, luettenhandt, siende een
oeffieseer, is oick van geliecken moetwielleger wiessen
ende soender redden ueth den schuettereij gescheiedden, strieddende
tegen den 11 aertieckel van den schuettenbref, waes broecke

schueldich, dat soendder teggen seggen, maer hebben hem
noch soo foelle nit oefgenoemmen voer sienen panden, toe
wetten voer sinne poette ende kanne, als men mij
heft opgelechet, suelckes koent sien nit bewiessen oefte
enniechsiens waermacken.
9.
Maer men heft mij gesoeget tee leiedden in groetten
soende koestten, schaedde ende verdriet, dat beij menschen
leven nit maech geschedt sien van den groettesten
tierannen in den wereldt ende dat doer boesse
groette opstienaetheiedt, dee met geen menschen tuenge
is ueth toe sprecken van soo eenne foeddereijen, als men
hier kan an merecken het waer genoch, dat daer lant
oef luedde angelegen waer oefte eherre, dat jae dat meher
is, bienen Oelddensael is oick een schuetterreije, daer en
gaedt het soo nit toe, wie daer coempt, dee coempt, dee daer
uth blieft, dee blieft ueth, daer woer nit uemgedaen
als hier, staedt toe bemercken, dat men mij heft
eenne koe, van 24 daelder weredt siende, oef gepandet
ende dee soelle vercoeft voer 10 daelden en 15 st(uiver) ende
alsoo uet den handen gebraechet ende dat nae Delden
vercoeft, alle deese miesdaedden sien geschedt uemme
dat ick nit met haer hebbe wiellen sueppen
ende teren ende smeren, soo men seget wien hef van
sien leven van suelcken moetwielle gehoeredt.
Folio 9.
10.
Ten tienden waer op ick mij verfoegge an den hoechaechbaer heeren van Deventer met mein froeuwe met een
oetmoeddelick request van alle angedaenne uemheiel,
soo mij waes wedderfaeren, waer op den heren van
Deventer schrieven an uense heeren boergemeiestters,
dat see soo nit met haerre medde boerger behoerden
toe handelen oef toe leven, als se met mij hebben
gedaen, ende noch doende siendt, waerop see soeldden an
den heren van Deventer bescheiedt schrieven, dat wieldden
see nit doen, seget Jan Coest weij fraegen nae den
heren van Deventer nit dee verwarren het hoerren
weij soeldt het uense weel verwaeren, als ick met
aeddestaesseij weel kan bewiesen, jae seget schiedt
heren van Deventer, dat is waer geschedt.
11.
Ten elften is waer, dat dee leve schuetten sieck soo
seer beroeppen op het bennefiesseije van waeppen is een
doeckesken voer het bloen ende haer noemmen dee
saementenlieck dat doch nit waer en is, dat
see alto maelle tegen mij sien oef aegeren, ende
koennen het oeieck nit waer macken, want daer foelle
uender siendt dee daer seggen, dat see mij tot koe[n]dt
doen wieldt daer genn doen met hebben, seggen het
gaedt uns nit an, soo tee penden ende toe leven,
jae noemmen haer dee bellenbienders, dee tegen
mij sien, dee saementtelick schuetten daer staedt
Enschedden oef het waeren dee ganse boergereije toe

saemmen schuetten waeren tot een ferbloemmen,
dee doech niet meher en sien in het getael, uengefer
28 oef 29 in het getael, daer dee ganse staedt bestaedt
wel in 19 roet en jiedder roet van 10 maen, oef daer
uemtrendt, dat daer siendt uemtrendt twe huendet
boergers, dee haeren toechten wachten, als het dee
noet vereiest tot staedttes vaefoer moetten ende
doen all uemmers soo weel als dese leve schuetten
Folio 10.
schuetten, als in alle steddekes gebrueckelick
daer geenne schuettereijen en sien, jae, dat meher is
sien weel verscheiedden roetmeiestters, dee niet
eennen schuettenbroeder uende haer gehelle roet
of caerperaelschaep hebben ende oick dee prienseepaelle boergeres nit an een gaedt, daen alle eenne
paepegoeij schuettereije ende fedder nit streckeden.
12.
Ten tweleften is waer, ende kaen mij nit genoech
verwoenderen, dat see het noemmen tot
bennefiesseije oef exsersiesseij van waeppen is een
groetten miesslaech, maer tot bennefiesseij van
sueppen en maelcanderen aerem toe maecken,
want see van sueppen nit hebben waechten koennen
dee lestledden Suent Jacoep het waeppen gewer in
den hant toe krieggen, oemme in den schieve toe
scheietten, aergoe is het een sueo gieldden ende een
paepegoeij scheette, dat hier in den Nedderlanden van
hoegger oeferich verboedden woeret.
13.
Tot merder bewies voer het jaer anno 1646 heft uengefer
20 oef 24 of 25 jaer lanck dese schuettereije in den slaep
gewest oef langer, doerdien dat een man doer een
uengeluecke sin eiggen froeuwe heft doet geschoetten, dat
het verboedden woeret den goeije toe schetten, dee fraegge
is waer dat doe siendt dee waeppens gebleven, daer see
see soo oproemmen of nit wel is gebueret van
enniegen paerteijen oefte foeleck, dat dee gansen
boergereije mostte in het gewer wissen ende op
haer waechetten toe Paessen soender ansien van
enniege schuetten oefte iemant, maer maelcandere
beij toestaen in der noet tot ter doet toe,
diet soelfe is oick waer.
14.
Folio 11.
Tot merder bewies het roemmen van exserseij is
uem toe laechgen van den bellen bindders
tegenwoerdiech in den schuettereije oef haer nit
is bewuest, dat see nit hebben vermoechet van het
jaer van anno 1649 bes op meije anno 1653 op het
waeppen geweer weel ens in den hant toe nemmen
daer see doch soo op roemmen, ick segge, nen is nit
geschedt dee enne klaegge ick hebe geen schoe, dee andere
geen poelfer oef kruet, dee derde geen lont, de 4 geen
broet, dat en seggetet nit wael als daen is noet.

15.
Noch sockende fedder loef van den fredde is eenen groette
foeuette, dat see woellen duedden oef see alenne haedden
fiecktoereije geschoetten in Enschede, als het fredde woerdde,
is geschedt van dee gaense boergereije, dat woellen see soo
foelle als ist en [k]loemcken bruecken jedoch kan
weiennich macken, maer dient weel tot een hoelpe
redden, dee anders nit en wet toe seggen.
16.
Ten sestiende is dee fraegge end oef oieck nit waer
is, dat Grevienk sieck hef gedraeggen als een eherlieffenden # ende bequaem # persoenne beij dee schuetterreije ende alles
ten bestten an gewendet, befoerens hiee is serjant
gemacket doer doen dee oeffieseren oersaecke van sien
van deese questtieije toe macken, daer see schrieven,
dat see nit hebben vermoechet tee bennefieseren
iemant met dee hellebaerdde, gelieck see mij alle
haedden gedaen ende ende oieck tot
Deventer dee mannier is, dat dee oeffieseren dee kleienen
oefieseren macken toe serjantten, als see enne van
doenne hebben soender wette toe doen van iemant van
dee gemenne ander boergeren ende schrieven soo
Folio 12.
teieggen haer eiggen woerdden, dat is daen nit
anders gewest, als oeften see met mij hebben
den geck geschoeren ende den spoedt gehaedt ende mij
hier medde in alsoedaenniege groette suende,
schaedde ende verdriet gebraechet, soender minnen
wette oef oersaeck daer toe geven, dat ueth deesen
leve schuettereije is geresen, als Godt ende alle
dee wereldt is haest becendt, ick segge nochmaels
wil diet min paerteije met edde uenkenen, dat
diet soo nit geschedt en is, wiel gerenne den sentenseij
met alle den koesten verliessen, dat
ick met edde wiel becennen, dat diet soo geschedt is,
daer see doch geen bewies noch hebben beijgebraechet,
dat dee meijer soo foelle heft geven, als see van mij
wieldden hebben enden soenne van Paesschen noch
nit enne doiet gebroecket op dese en hueddiegen dach, als
toe wetten den 9 merettie, diet wiel ick oick met edde
becenne, dat see nit waer coenen macken.
17.
Maer diet is altoe maelle geschedt doer haet ende
nit ende groette piecantiechheiedt, wie heft sien
leven gehoeredt van soo een uengeregeldt rechet,
maech beij menschen leven nit geschedt oef gebueret
wessen, soo toe penden en toe tenden, als mij is
geschedt, toe wetten eenne koee, van 24 daeller wert
siende, ende dee soo voer een kleien ueth den
handen toe brengen ende den soenn van Berent
Paesschen het bedde van het # stroe # doer hee met sien froeu
en kinder op woes ruesttende moest, als
doe in het stroe slaeppen ende dee meijer sien
poetten ende koen hierop versocke, ick uender

geschrevien nae Godt ende dee hielliege
juestiestije rechet.
Hendrieck Grevienk.
Folio 13.
{vervolg van p. 3}
22. Hieruuijt blijcket met wat bitter vervolgh
d appellant van sijne vijanden is ener hoopt
tot gheen ander eijnde als om hem den bedelstaff in de handt te geven.
23. Hetwelcke een eerbare magistraett tanquam
pater civium in plaetse van te sijnen behoerden
te weeren, om haere borgerije in eenigheijt te bewaeren.
24. Ende gemerckt d excipienten over all de saecke
ten principale mede hebben gemoveert ende
daerdeur oersaecke aen den appellant # gegeven # van gelijcken
te doen.
25.Soo magh hij lijden, dat het geheelle warck aen de
appellant heeren van de stadt Deventer (de saecke
bereijts bekandt) magh worden gedraghen, om
in het eenne, soo wel in marterije van devolutie,
als het andere in materije van appellatie
conjunctum vel divisem reght te doen naer behoeren.
26. Voer dewelcke bereijts nogh overgegeven is
een designatie van de pretense costen tot
omtrent duijsent guldens geextendeert,
raeckende het bijgeleght misv(er)stant
tusschen den appellant ende die heeren borgermeesteren voor desen geresen.
Mits allen den welcken persisteert d appellant
tot admissie van de angeleghte appellatie cum
expensis of dat anderssints etc.
Implorerende etc.
Folio 14.
A(nn)o 1654.
Contrastraffe
voer
Henderick Grevinck, borger der stadt Enschede, appellant,
tegens
die Schutten derselver stadt, excipienten in appellatione.
Exhibitum den 13. martij 1654.
14.

Personen:
Bansienk, Hermen,
Coesfeledt, Fendrick,
Coesfeledt, Jan van,
Coest, Jan,
Coest, Jannes,
Coesvelt, Joan van,
Cost, Geriedt,
Cost, J., secretarius,
Gerlieges, Dereck,
Grevienk, Hendrieck,
Grevinck,
Grevi(e)nck/s, Hend(e)ri(e)ck,
Huels, Jan,
Paesschen, Berent, met zoon,
Paessen, Berent, met zoon,
Rieperdaen ten Waldaem, Jan,
Schutten,
Taembuer, Hindriek,
Waegelaer, Ludovicum,
Waeggeler, Loeddewich toe,

6,
7,
7,
9,
7,
1,
7,
1,
7,
7,11,12,
5,
o,1,2,4,5,6,14,
7,
8,12,
7,
6,
o,1,14,
6,
1,
7,

Plaatsen:
Delden,
Deventer,
Enschedden,
Enschede,
Endscheide,
Nedderlanden,
Oelddensael,

8,
4,9,11,13,
9,
o,2,6,11,14,
1,
10,
8,

