
 

 

Stad 73-137. 
 
Processt(ukken) stad Enschede. 
 
1691 
 
Biesink c(ontr)a Nijhoff. 
 
Folio1. 
(in kantlijn:) 
Sij gestelt in handen van Jan Nijhoff om te diminueren binnen de(n) tijdt nae landt(recht), si velit. 
Endscheide in curia, den 4 jan(uarii) 1691. 
Hend(rik) Engelb(ert) Stockman, secret(arius). 
 
Designatie* van kosten voor                              * = aanwijzing, aanduiding; betekening 
d' wed(uwe) wijlen Ber. Bie- 
sink, in sijn leven koopman 
en factoor tot Zwolle, 
designante ter eenre 
op ende tegens 
Jan Nijhoff, gedesigneer- 
de ter anderen sijde. 
 
Achtbare heeren burger- 
meesteren der stad Endscheijde. 
1. 
Indien er oijt off oijt iemant 
nolens* is gedwongen geworden                         * = niet willend; niet wetend 
om te dienen van designatie                                  
van kosten.  
2. 
Soo is het sekerlik die designante 
in desen. 
3. 
Dewelcke door haar bediende [dr.] 
 
Folio 2. 
dr. Muntz an die gedesigneerde 
niet alleene den 18 g(ulden) des afge- 
wekenen jaers van die door sijn 
ed(ele) g'exbourseerde gerigtskosten 
en verdiend salaris specifiq(ue) reke- 
ninge heeft doen overgeven. 
4. 
Nee, maar ook daar nae die gede- 
signeerde door de stadsdienaer 
tot voldoninge van dien verscheij- 
den malen in der minne heeft 
doen versoeken (waarvan in cas 
van inficiatie* bij desen het bewijs                      * = besmetting?; loochening 
word inbedongen.) 
5. 
Al hetwelcke van die gedesigneer- 
de smadelik in die wind geslagen sijnde. 
6. 



 

 

Daardoor die designante ten  
allerhoogsten heeft genoodperst 
bij desen volgender gestalte 
te doen dienen van designatie 
van kosten. [a(nn)o] 
 
Folio 3. 
(in kantlijn:) 
A(nn)o 1692 den 22 (septem)br(is) wijlen Ber. Biesink 
tot Enscheijde sijnde g(eme)lte dr. 
Muntz, ten huijse van Bernh. Hel- 
mich doen versoeken, ende aldaar 
sijn ed(ele) geconsuleert ende angeno- 
men omme hem te bedienen te- 
gens die gedesigneerde Jan Nij- 
hoff, daar over de reken(ing) g'exa- 
mineert, voorts t' samen bij  
de heer richter Cost gegaen 
en ten voors(chreve)n fine volmagt 
doen verveerdigen etc., pro vacat(ie) 
en(de) consult(atie) doct(oris), alhowel nae 
land(recht) 2 g(ulden), soo word nochtans 
om redenen alhier niet meerder 
gedesigneert als 1 g(ulden)                    f      1-- 
voor de volmagt bet(aelt) 
24 stu(iver), stelle alhier 
maar de halfscheijd ad                           f        --12-- 
Den 26 dito, g(eme)lte bediende die  
gedesigneerde Jan Nijhoff 
doen citeren, daarvoor 
an de dienaer betaelt                              f        --  1-- 
pro vacat(ie)                                          f        --  6-- 
Den 28 dito, an t' gerigte gecom- 
par(eer)t en die geciteerde 
Jan Nijhoff teste prothocollo [gerigt-] 
 
Folio 4. 
 gerigtelik angesproken, 
waarop deselve de schuld 
bekend, wien ten gevolge 
anpandinge an desselfs 
mobilia gedaen, voor d' an- 
sprake betaelt                                                f       --  6-- 
voor d' anpandinge bet(aelt)                         f       --10-- 
pro compar(itie) doct(oris) nae land(recht)  f     1--  
den 12 (octo)br(is), in termino an t' ge- 
rigte gecompareert 
en opbadinge met 
decreet van aneijchenin- 
ge an die panden van  
die gedesigneerde 
g' obtineert, daarvoor 
an t' gerigte bet(aelt)                                f        --18-- 
pro compar(itie)                                       f      1-- 
den 2 (novem)br(is), denuo* an t' gerigte                               * = opnieuw 



 

 

gecompar(eer)t en tot 
pandhalinge ten pro- 
thocollo geconcludeert, 
waarop die gedesigneer- 
de gecompareert 
appoinctement* van                                   * = beschikking, beslissing 
surcheancie* en condemna-                       * = uitstel 
tie van kosten van [sijn] 
 
Folio 5. 
sijn welgel(eerde) gestr(enge) de heere 
verwalter landdroste 
van Twente vertoent, 
in conformité en tot pari- 
tie van het welcke, met 
die te doene pandhalin- 
ge gesupersedeert*,                                 * = nalaten 
an t' gerigte pro reces- 
su betaelt                                              f        --   6-- 
pro comparit(ie)                                   f      1-- 
Voor het instellen 
van dese designatie 
van kosten nae land(recht) 
van ieder blad, 6 stu(iver), 
facit van 4 fol(ia)                                 f      1--  4-- 
voor deselve tweemael 
te munderen, omme p(er) dub- 
belt g' exhib(eert) en die eene 
daarvan an die gedesigneer- 
de ad diminuendum g' in- 
sinueert te worden, van  
ieder blad 4 stu(iver), facit 
van 8 fol(ia)                                        f      1--12-- 
op die 14-ste dag van diminutie 
moet de bediende we- 
derom an het ger(igte). 
1692, den 4 jan(uarij), g(eme)lte bediende an 
t' gerigte gecompar(eer)t 
en dese p(er) dubbelt [ten] 
 
Folio 6. 
ten prothocollo g' exhib(eer)t, 
decreet en appoinctement 
g' obtineert, voor welcken 
allen an het gerigte bet(aelt)            f         --12--  
voor d' een daarvan an 
die gedesigneerde ten 
fine voors(chreve)n t' insinueren 
en daarvan behoerlik 
te relateren, betaelt                          f         --10-- 
pro compar(itie)                              f       1-- 
op die 14-ste dag van diminutie 
moet die bediende we- 
derom an het gerigte com- 
pareren, en hetgeene nodig 



 

 

als dan ten prothocollo 
dicteren, voor jur(ia) vandien         f         --12-- 
pro compar(itie)                              f       1-- 
in termino van sluijten en in- 
ventariseren deser, gelijk 
uijt die subscriptie van 
den inventaris sal komen 
te geblijken, insgelijxs pro  
compar(itie)                                    f       1-- 
Ten dage van openen ende pronuntieren 
der taxatoire sententie, moet 
die bediende denuo an t' gerig-                              
te erschijnen, pro illa com- 
paritione, als voren                        f        1-- 
voor copie der taxatoire sententie f                  [Het] 
 
Folio 7. 
Het gerigte competeert, voor 
t' sluijten van dese                         f 
voor d' extracta prothocollaria      f 
voor het versenden en wederom 
halen                                              f 
voor citatien ten fine van ope- 
nen ende pronuntieren                   f 
D' heer taxator voor sijn labeur     f 
Alle welcke advis en sportu- 
len, men versoekt, dat de h(ee)r 
moderator expresselik wil 
gelieven te reserveren, om 
door het gerigte gesuppleert 
ende g'addeert te worden. 
 
Voorts soo concludeert  
die designante tot volle ad- 
judicatie van dese oprechte  
en necessaire kosten, onder 
expresse reserve van alle  
vordere kosten, soo bij opposi- 
tie ofte andersints nog te  
doene, ende niet hier ge- 
specificeert staen. 
Ofte concludeert tot alsulken anderen 
fine, als idq(ue) omni meliori modo, salv(is). 
 
Folio 8. 
Designatie van kosten voor 
d' wed(uw)e wijlen B. Biesink 
c(ontr)a 
Jan Nijhoff. 
 
A(nn)o 1691. 
 
     
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
personen: 
 
Biesink,      o, 
Biesink, Ber., +, x weduwe, koopman en factoor te Zwolle,        1,3,8, 
Cost, richter,      3, 
Helmich, Bernh.,     3, 
Muntz, dr.,      2,3, 
Nijhoff,      o, 
Nijhoff, Jan,      1,3,8, 
Stockman, Hendrik Engelbert, secretarius,  1, 
 
plaatsen: 
 
Endscheide,     1, 
Endscheijde,     1,3, 
Enschede,     o, 
Zwolle,     1, 


