
 

 

Stad 73-85. 
 
Processt(ukken) stad Enschede. 
 
1667. 
 
Buirrighter c(ontr)a Derckink c.s. 
 
Folio 1. 
Andtwoordt exceptioneel voor 
 
Hendrick Derckinck en(de) Jan Claesen qqa., voorts 
Henderick Becke en(de) Jan Roberts, mede in haere 
bekande qualiteijt, neffens borgerm(eeste)r Gosen ten 
Bouwhuijs, Christina Cost, Harmen Helmighs, 
borgerm(eeste)r Jan Becker, Lucas Becker en(de) Engelbert 
ten Tie, gedaeghde excipienten*,                                       * = tegenwerpingen maken 
op en(de) tegens 
Hendrick Buirrighter, geexcipieerde impetrant. 
 
Mijn heeren borgermeesteren der stadt Enschede. 
1. 
Die voors(chreven) exceptienten g'examiniert 
hebbende, die bij die g' excipierde [op]  
 
Folio 2. 
op den 12-den augusti laestleden tegens 
haer ten prothocolle gebraghte anspraecke. 
2. 
Bevinden met bevreemdonge, dat sij al- 
daer worden aengesproocken, om voor 
den impetrant te intervenieren in een 
saecke, waertoe sij in t' gerighte niet 
zijn geholden. 
3. 
Ende nogh voel vreemder, dat hetselve 
wordt gedaen, door eigen patroon, welc- 
kers patrocinium* sij in dese saecke hebben g'emploiert.          * = beschermheerschap  
4. 
Dewelcke daeromme in desen haer niet 
hadde behoren te verlaten, voel weijniger 
haer tegen partije te dienen, als well 
expresselijcken bij landtr(echt) part. 1, tit. 
2, § 14, paenaliter verbonden, cuius actio 
contra patronum expresse reservatur. 
5. 
Te meer aldewijl hem well bewust, 
dat dit huijs bij den gerighte inge- 
wonnen sijnde, niet anders is, als het reght, 
t' welcke sij, excipienten, door hetselve 
verwin op t' selve huijs hadden verkregen. 
6. 
Sonder dat sij daerdoor het [reght]            {zie p.11} 
 
Folio 3. 



 

 

Extract uijt het prothocol der stadt Endschede. 
 
Anno 1667, den 1-en julij. 
In pleno senatu. 
 
Compareren d' saementlijcke crediteuren 
van wijln Wessel Becker, en(de) desselffs 
weduwe Truijcken Hampsinck, wesende 
dieselve weduwe geassisteert met haeren 
oudsten soone Gerrit, als haeren hiertoe 
gerequireerden en(de) toegelaetenen mombaer, 
te weeten de provisoren alhier, Hendr(ick) 
Boesewinckel, d' volm(achtige)r van Heijno Roije, 
Hendr(ick) Becker en(de) Jan Roberts, als 
mombaeren van sae(lig)e Geert Beckers 
erffgenaemen, Herman Helmich, Christina 
Cost, geassisteert met Ludovico 
Waegeler, haeren hiertoe v(er)sochten ende 
geadmitteerden mombaer, borgermeister 
Bouwhuijs, Lucas Becker, borgermeister 
Joan Becker, Coert ter Hulsick, 
Hendrick Holschers, no(min)e matris, 
Engelbert ten Thije, uijt den naeme van   {zie p. 5} 
 
Folio 4. 
NB. Dat alhijr uijt het prothocol van de 
stadt Enschede sub C moet bijgevoeght 
worden het reces, waerbij Jan Becker die 
verhoeghonghe heeft doen ten prothocolle 
brenghen, als mede indien Bourrighter van die 
magistraet mughte.sijn verboden sigh het huiss 
niet verner te sollen kroedighen*.                                     * = aanmatigen 
 
Folio 5. 
{vervolg p. 3} 
van Lambertincks erffgenaemen, en(de) 
Reeffs erffgenaemen, wesende t' saemen 
geassisteert met Ludovico Wageler, seggen 
eendrachtich geconsenteert* te hebben, gelijck                 * = goedkeuren 
sij oock consenteren mits deesen, dat tot 
voorkoominge van vordere kosten van 
publicatien off anders naer lantrechte 
gerequireert, en(de) meerder vordeel van 
d' jongste crediteuren (onder expresse 
voorbeholt nochtans van een ieeder 
sijn recht van praeferentie,) op den 10-den 
julij eerstkumpstich alhier publicq(ue) 
op het stadtshuijs, onder vorwaerden 
als dan te praefigeren, die naergelaeten 
goederen van haeren voors(chrev)en debiteur 
Wessel Beckers sael(iger) en(de) desselffs 
erffgenaemen aen den meestbiedenden 
moogen worden v(er)koft, sonder dat teegens 
alsulcke distractie bij d' een off ander 
ieets directe aut indirecte sal worden 



 

 

gedaen ofte voorgenoomen. Sijnde bij 
deselve verders ingewilliget, dat ten [sel-] 
 
Folio 6. 
selven daege nae gedaene distractie 
een iegelijck van haer sal hebben in  
te brengen, bewijs, schijn en(de) bescheit 
van sijn schult, waerdoor dat hij 
sustineert te sijn gepraefereert, 
mits dat bij een ieeder die wil, van 
d' een off d' anders inbrengen, oock als 
dan copie, om t' selve te straffen 
sal moogen worden gelichtet en(de) gedaen 
op den 14-sten dach daer aen volgende, 
en(de) dat eens voor al, bij poena van 
v(er)steck, om dienvolgents als dan 
voorts, renunciatis* feriis**, daerover                        * = melden    ** = vakantie 
te sullen moogen erkant worden. 
 
Folio 7. 
 


