
 

 

Stad 73-60. 
 
Processt(ukken) stad Enschede. 
 
1657. 
"Die smeede gilde" c(ontr)a ten Damme. 
 
Folio1. 
Bericht voor die smeede gilde 
c(on)tra 
Hindrick ten Damm. 
 
Achtbaere, voorsichtige en(de) seer discreete heeren 
borg(er)m(eistere)n, scheepen en(de) raet der stadt Enscheide etc. 
1. Offwel deeser stadt smeede gilde onnodich achtet 
opt' null en ongefundeerde request van Hind(rick) tenn 
Dam iets t' antwoorden, als hebbende haer oude en 
van ondencklicke jaeren herwarts geobserveerde 
statuit, privilegie en(de) gilderecht bij scheepen en(de) raedt 
deser stats met handen en(de) seegel geconfirmeert ende 
met gedeilt, om haere en(de) derselver transgressoren*            = overtreders 
en delinquanten teegens haere gilde met behoorlicke 
booten te corrigeeren, gelijck voor deesen onder anderen 
borg(er)m(eiste)r Hinrick Smidt, Wessel en Gert Becker ge- 
schiet en(de) nu deesen haeren geweesenen gildebrooder ten Dam. 
2. Evenwel om voor u, e(dele) achtbaere te bethoonen 
(sonder nochtans met den vors(chreven) ten Dam directe 
aut indirecte litem contesteerende) d' orsaeken ende 
reeden van dien. 
3. Seggen en(de) fateren* opentlick waer, dat een iegelick                * = doen?; leuteren 
niet in de gilde gebooren, in deese haere gilde tre- 
dende voor sienen inganck an die stadt schuldich is 
te betalen eenen brandthaeken en(de) eenen lehren emmer. 
4. Ende offwel die magistraet van eenige 
jaeren herwarts haere competentie van (de) vors(chreven) 
gilde niet gefoddert. 
5. So heeft haer achtbaere den geheelen achterstant 
en(de) schuldigen plicht der gildebrooderen haeren older- 
luiden Albert Stroinck en(de) Lodewich Laersunder 
naer verscheidene interpellatien bij accoort ende 
voor dit mael sonder consequentie gelaeten, dat 
haere twe schuldige meisteren met betalinge van 
eenen brandthaeken souden volstaen, blivende daer 
beneffens befrijt van (de) leehren emmer. [met] 
 
Folio 2. 
6. Met expressen last en(de) bedinck, dat d' vors(chreven) gilde  
als doen binnen dieselve weeken eenen der vors(chreven) 
g'accoordeerde brandthaeken verfeerdicht opt stadt 
huiss soude leeveren. 
7. Ende dat bij een poena van dree heeren pondt 
te verbeuren bij missleverantie. 
8. T'welck alsoo van (de) vors(chreven) ouderluiden haere 
gilde genotificeert, so sick daermeede geheel befondt vergenouget. 
9. Hebben d' vors(chreven) ouderluiden den schuldigen meis- 



 

 

teren en(de) gildebroderen # in die kercke bij een ander verboeden en(de) # twe en twe also daerom 
te spolen en(de) den eersten binnen den gedetermineer- 
den tijdt te verfeerdigen g'ordineert.  
10. Maer t' samen koomende heefft d' onbesonnene 
cleeger sulx te doen gerefuseert, seggende alleen- 
lick ironice den selven niet te konnen maeken, 
noch te willen daerover spolen, vermits hij niet 
schuldich was en(de) also van haer affgescheiden 
niet achtende, dat haer luiden binnen so eenen 
korten tijdt den eersten poenalick was g'inponeert 
te verfeerdigen en(de) te leveeren. 
11. Waerover also d' anderen, die geheele gilde geconvoceert 
hebbende ten hoogsten gedooleert. 
12. Is van (de) selve en(de) der selver raetluiden (vermits bij t' 
voors(chreven) accoort haer grote gunst geschiet en(de) also door 
# dese contumacie en(de) refuche* # haere gilde erachteden gekrenckt en(de) geledeert) wee- 
gen sien opstinaat en(de) ongehoorsamheit gecondem-                         * = beschadiging?; weigering 
neert in eene bote van sess fane beers. 
13. Allent conform haer statuit en(de) gildebreeff 
bij u, e(dele) achtbare mede per copiam berustende, 
so men hierbij bedinckt. 
14. Aldiewelcke vors(chreven) bote also cleeger opstinaetlick 
geweigert, is d' geheele gilde, naer voorgaende amicabe- 
le waerschouwinge om d' eerste bote aff te maken 
dess anderen dages ten tweeden mael vergadert, 
en(de) cleeger sulx conform haer gilderecht te doen, 
gecondemneert bij dubbelde boete van 12 fane beers. 
 
Folio3. 
15. Maer t' selve voor als na ten tweedemael repudi- 
eerende*, is d' vors(chreven) gilde daerna ten derdenmael ver-       * = verwerpen, verstoten 
gaddert, en d' obstinate cleeger t' selve te doen g'iniun- 
geert* bij verliess van sien gilde.                                                      * = opleggen 
16. Sonder dat d' vors(chreven) gecondemneerde ten Dam alnoch 
in t' geringste heefft konnen noch weeten te doceeren, 
offte gedoceert van (de) brandthaeken te maeken 
befriet te sien. 
17. Is alsoo dien volgens met consent u, e(dele) 
achtbaere, en(de) thotreckinge van onsen stats dienaer 
daervoor gepandet. 
18. Dat nu cleeger bij requeste voorgeefft den gilde- 
meisteren bij haeren gildeknecht ontbooden t' hebben, 
dat hij vermeende NB. daar een accoort met 
d' heeren borg(e)m(eistere)n allen plicht weegen die gilde  
voldaen te hebben en(de) so anders beweesen worde 
uit stats boock, weere bereit solffst NB. offte 
door eenen anderen # den selven # te laeten maeken offte met 
gereet geldt te betalen.  
19. Sien meer nude dicenten cum putare* sit errare**.       * = rekenen  ** = zich vergissen 
20. Ende so hij voldaen hadde, als niet (vermits 
op sien versoeck bij u e(dele) achtbaere t' prothocoll 
geopent, ende sonder also dat daer uith die minste vol- 
doninge niet gebleeken, sij gecondemneert voor sien 
hovet alleenlick te maken en(de) te betalen eenen 
vollen haeken. 



 

 

21. Daer hij anderssins bij d' vors(chreven) haere gilde  
met d' halffscheit hadde mogen volstaen. 
22. Ende indien hij reedenen offte bewijss hadde 
gehatt, waerdoor hij van t' mede spollen en(de) lotten weere  
befrijt geweest, als niet. 
23. Hadde dieselve ten tijden van (de) lottinge en(de) 
vergadderinge in de kerken behooren bijgebracht 
te hebben, als niet geschiet, noch geschieden kan. 
24. Angesehen cleeger geen ignorantie kan preten- 
dieren, dat lange te vorne d' vors(chreven) haere gilde daerom 
niet starck van (de) magistraet angelangt. 
 
Folio 4. 
Ende niet contumaciter daer affgeloopen, als ge- 
schiet, en(de) sienen anderen gildebrooderen gelaeten 
in den steecke en(de) plicht. 
 
Waerdoer dan d' vors(chreven) smeede gilde  
(rejecterende alle des cleegers vordere onwaere alle- 
gaten* per generale impertinentie, denegatie en(de)                       * = aanwijzigingen 
irrelevantie, dewelcke in specie niet mochten sien 
getucheert) sustineert in observantie vann 
haer goet hebbende gilderecht den obstinaten 
en(de) wedderspanigen geweesenen gildebrooder  
ten Dam recht en wel gepandet t' hebben, 
en(de) voor u e(del) achtbaere reeden vandien 
genochsam te hebben g'manifesteert. Bid- 
dende en(de) versoekende van u e(del) acht- 
baere daerinne maintenentie, en(de) dat bij  
deselve den affgepandeden blaesebalch 
voor d' opgeloopene breucken en(de) verschei- 
dene costen van comparitien, als andere der  
vors(chreven) gilde interesse moege werden ver- 
klaert executabel en(de) als daerbij verstaen 
indien cleeger te sien versteeken van sien  
gilde recht en(de) gehouden (indien t' hem be- 
liefft) wedder de novo te gewinnen, sonder  
te gedoogen, dat d' vors(chreven) haere smeede gilde van (de) 
temeraire* opposant met vordere schriven en                             * = onbezonnen 
omleiden moege werden g'inquieteert*, sin                                * = verontrusten 
secus quid fiat, sullen sien genootsaekt an 
hoger overicheit daerover te doleeren*, de                      * = bezwaren inbrengen, klagen 
expensis et interesse p(ro)testerende. 
Cum submissione nisi. 
Lud(ovicus) Wagelaer, volm(achtige)r. 
 
Folio 5. 
A(nn)o 1657.                                             A(nn)o 1657. 
 
Gericht voor die smeede gilde  
c(on)tra 
Hindr(ick) ten Damm. 
 
Exhibitum in peno senatu den 2-den martij a(nn)o 1657. 
 



 

 

Termin(us) 14-en daegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personen: 
 
Becker, Gert,     1, 
Becker, Wessel,    1, 
Dam, ten,     3,4, 
Dam, Hindrick tenn,    1, 
Damm, Hindrick ten,    1,5, 
Damme, ten,     o, 
Laersunder, Lodewich, gildebroeder, 1, 
smeede gilde,     o,1,5, 
Smidt, Hinrick, borgermeister,  1, 
Stroinck, Albert, gildebroeder,  1,  
Wagelaer, Ludovicus,    4, 
 
Plaatsen: 
 
Enschede,    o, 
Enscheide,    1, 


