
 

 

Stad 73-63. 
 
Processt(ukken) stad Enschede. 
 
1658. 
Leusinck c(ontr)a ter Braeck. 
 
Folio1. 
(in kantlijn links): 
Dat deese citatie huijden ahn Geert te Braeck geinsinuirt iss, sulcx betuijge hiermeede meede 
Lichtenvoorde den 27-e junij 1658. 
G. v(an) Anssum, richter. 
 
Wij, Joan Cost & Henr(ick) Derckinck, borgerm(eistere)n 
in der tijdt der stadt Endscheide etc., doen u, Geert 
ter Braeck, boerschap Level, gerichts Lichtenvoerde 
ingeseetene, in qualite als man & voorstander van u, l(ieve) 
huijsvrouwe Geesken Govertinck, neffens onsen groet 
mits deesen te weeten, hoe dat d' eersaeme Henr(ick)  
Leusinck, borgerm(eiste)r & coopman binnen Delden met drije 
arresten van 14-en daegen tot 14-en naer stadtrechte 
geprocedeert heeft op alsulcken penn(ingen) als u, l(ieve) ofte 
desselffs huijsvrouwe van eenen Klaes Hoedemaecker, onser 
stadts borger, competeren*, & sulx om betaelinge te                                * = schuldig zijn 
hebben van drije en dartich Car(oli) gu(lden), d' welcke u, l(ieve), 
huijsvrouwe ter saecke van geborgde kleedinge 
soude ten achteren weesen, als breeder bij d' justificatie 
sal blijcken, daervan alsoo den dach dienen sal op den 
5-en julij eerstkoomende. Soo wort u, l(ieve), daerteegens 
mits deesen geciteert & gelaeden, om(m)e op den voorn(oemde) 
vijffden julij, soo weesen sal maendach des voormiddaegs 
voor onsen schependom t' erschijnen, des arrestants 
anspraecke t' anhooren & daerop te doen nae r(aed)e. Met 
inthimatie u, l(ieve), comparere ten daege voors(chreven) ofte niet, 
dat evenwel etc. Ende alsoo d' gecit(eerd)e in persoon 
onder onse jurisdictie niet geseseten, wort d' h(eer) richter 
tot Lichtenvoorde v(er)socht deese voor d' gebeur in subsidi(um) 
juris te doen insinueren. Ons in gelijcken willich offereren(de). 
Oerkont ons stadt seegel. Actum Endscheide, den 22-en 
junij a(nn)o 1658. 
                              Jann Kost. 
                              Henderech Derckenck. 
Folio 2. 
Citatie voor borgerm(eiste)r Leusinck. 
 
A(nn)o 1658. 
 
Dat Hendrick Bicker voor deese gedaene citatie 
voor gerichts jura uitgeleit en(de) betaltf heefft 
achtijn st(uive)r betuijge hier meede. 
G. v(an) Anssum. 
 
Personen: 
 
Anssum, P. van, richter,    1,2, 



 

 

Bicker, Hendrick,     2, 
Braeck, Geert te/r, x Geesken Govertinck,  o,1, 
Cost, Joan, borgermeister,    1, 
Derckenck = Derckinck, Hendereck,   1, 
Derckinck, Henrick, borgermeister,   1, 
Govertinck, Geesken d', x Geert ter Braeck,  1, 
Hoedemaecker, Klaes,    1, 
Kost = Cost, Jann,     1, 
Leusinck, Henrick, borgermeister/coopman te Delden,  o,1,2, 
 
Plaatsen: 
 
Delden,     1, 
Endscheide,     1, 
Enschede,     o, 
Level, boerschap,    1, 
Lichtenvoorde,    1, 


