
 

 

Stad 73-138. 
 
Processt(ukken) stad Enschede. 
 
1691 
 
van Coesvelt c(ont)ra Grevinck. 
 
Folio 1. 
(in kanltijn:) 
 
Het dubbelt van deesen wordt d(e) e(dele) Peter Grevinck ten handen gestelt om daerop teegens huiden 
over 14 dagen volgens landt(recht) te diminueren, si velit. 
Endscheide, den 21 septemb(ris) 1691. 
Hend(rik) Engelb(ert) Stockman, secret(arius). 
  
Declaratio expensarum voor 
Theodor(us) van Coesvelt, triumphant, 
c(ont)ra Peter Grevinck, succumbent. 
 
Achtbare heeren borg(er)m(eesteren) der stadt Enscheide. 
 
Dat d' triumphant Derck van 
Coesvelt sijn achterhuis den kelder voor eerst 
angaende als niet bouveilich wilde repare- 
ren en naer en op het oude fundament 
wilde doen metselen, en hem sulx 
via facti en met gewelt wierde be- 
lettet van d' succumbent Peter Gre- 
vinck, heeft d' magistraet eerst moeten 
doon roopen tot oculaire inspectie, con- 
sequenter condemnatie moten ver- 
soecken van costen en rustige voort- 
vaeringe in sijn angevangen werck, 
als bij decreet geschiet. Twelck van 
den succumbent in d' wint geslagen 
sijnde, met vuil sprekende woorden en 
dreigementen, sijn gestr(enge) d' heere 
droste van Twente sulx moeten  
bekent maecken en remonstreren, 
d' welcke den succumbent dan belastet 
den triumphant ongemollesteert toe 
sullen laten voortvaeren, # met condemnatie oock van costen, # bij een 
poene van 25 g(oud)g(ulden) boven hoger- 
heits actie sub A. Weswegen 
triumphant genecesciteert 
deese naervolgende costen an te wenden 
 
Folio 2. 
Dr. Wagelaer dan moeten 
consuleren*, soo gerade dat                                         * = raadplegen 
d' magistraet souden werden 
g' convoceert tot oculaire 
inspectie, als geschiet, koomt 
pro consult(atie)                                 2--  0-- 



 

 

voor comp(aritie) in judicio               1--  0-- 
Voor jura van condem- 
natoir decreet hijrbij 
t' ersien, den triumphant be(taelt)      1--  4-- 
dat d' succumbent onan- 
gesien d' magistraets de- 
creet wederom hem 
dede beletten met drei- 
gementen en scheltwoorden 
op d' magistraets decreet, 
dr. Wagelaer wederom 
g' consuleert, soo geraden 
attestatie van d' magistraet 
toe sullen lichten en d'  
metselaer toe sullen laten 
deponeren, alles uit d' 
attestatie manifest, sub oock 
hijrbij voor consultatie                    2--  0-- 
comparitie in judicio                       1--  0-- 
jura be(taelt)                                    1--  4-- 
daerop een regt 
doen formeren en 
naer Stuvelaer gereden, 
om sijn gestr(enge) toe praesenteren 
d' welcke dan den succum- 
bent # wederom # gecondemneert, al hijr- 
bij p(er) copiam authenticam  
cum documentis sub A, B., C. 
Koomt voor formeren en 
munderen en bevorderen  
der documenten                              1--10-- 
 
Folio 3. 
Voor apostille be(taelt)                   0--12-- 
Voor versuim [w] 
en verteringe van den triumphant  2--10--              
Voor dubbelt toe scriven 
cum documentis ad 6 blat              1--  4-- 
Voor autentiseren en 
insinueren be(taelt)                        1--10-- 
Dr. Wagelaer voor 
het bestellen en vacat(ie) 
opt stadthuis                                   1--  0-- 
Voort opstellen van dese                0--12-- 
copieren van documenten 
ad 5 blat                                         1--  0--  
Dubbelt scriven                             0--  8-- 
autentiseren voor secret(arius) bet(aelt)         1--  0-- 
insinueren                                       0--  6-- 
exhiberen                                        0--12-- 
Dr. vacat(ie) in jud(icio)                 1--  0-- 
modereren, dragen en versenden 
pronuntieren reserverende 
Versocht dan vant g'  
eischede adiudicatie. 



 

 

Caetera si omissa suppleat d. mod. 
industria, protesteert de ulteriorib(us) expensis, salvis. 
 
(in kantlijn:) 
Het duebbelldt deses hebbe ick, Peter Greiven, ten handen geseldt. 
1691, den 22 september. 
Jan van Dam. 
 
Folio 4. 
(in kantlijn:) 
Beclaegde wordt mits desen bij een poene van 25  
goltg(ulden) gelast supp(lian)t in sijn begonnen timmerage, 
als vorders ongemolesteert te laten, # ende de hierover aengewende costen aan den selven refunderen, # 
voorbehouden de 
hoogheijts actie wegens het gepasseerde, waerover beclaegde 
mits desen wordt geciteert, om tegens aenstaende 
maendagh, sijnde den 7 deser, te comen 
sigh verantwoorden. 
Actum Stoevelaer, den 2 september 1691. 
B.A. v(an) Coeverden. 
 
(in kantlijn beneden:) 
Geristreert fol(io) 46. 
G. Nilant q.q. 
 
Welg(e)b(oren), gestr(enge) heer, mijn heer 
Borchardt Amelis van Coverden, heer tot Hengelo, 
verwalter droste des landes Twente etc., etc., etc. 
 
Seer oodtmodelijck en onderdinstschuldige re- 
verantie remonstreert Derck van Coesvelt, borger 
tot Enscheide, hoe dat hij en(de) sijn voorsaten costes 
schijr van ondeinckelijcke jaeren herwaerts, hebben in 
eigendoom altoos rustelijck gepossideert haer achter haere 
behuisinge achterhuis, nue an het daerin gemaeckde 
kelderken als anders, reddeloos en(de) niet langer bouvelich, 
t' selve dan (het kelderken voor eerst angaende) reparen- 
de willende, op en(de) naer sijn olde fundament, sich 
Peter Grevinck via facti hebben laten gelusten t'  
selve teegens alle rechten tot beleten, jae naer 
oculaire inspectie van d' achtbare magistraet, daer- 
toe versocht sijnde, om toe judiceren off remonstr(ant) [Grevinck] 
 
Folio 5. 
Grevinck in sijn reparatie toe  
nae was comende teegens haer achtbare 
decreet; Grevinck condemnerende remonstr(ant)  
onder refusie van costen ongemollesteert toe 
sullen laten metselen en(de) op sijn olde funda- 
ment sub A laten bouwen, en(de) voortvaren 
in een lant van goede justitie 
den metselaer dorven verdreven en(de) dreige- 
menteren sub B adderende salva venia*                              * = verlof, toestemming 
ick drijt wadt op d' borg(er)m(eesteren) haer 
decreet; daerenboven tot totael ruijn 



 

 

en(de) bederf van sijn behuisinge om te 
drencken als anders toe verderven, des 
avendes off snachtens, naer affgegeven 
decreet doon graven, brevitatis ca(us)a sub C. 
 
Wile dan nue sulx in bona re- 
publica intollerabel, soo versocht sijn 
welg(e)b(oren) gest(renge) wil den beclaegden 
bij marginale appoinctement geliven 
te manderen en(de) bevelen remonst(rant) 
ongemollesteert toe sullen laeten 
in sijn angevangene werck en(de) reparatie, 
den gemaeckden graven dempende en(de) 
maecken in statu quo, en(de) dat met 
refusie van alle costen, schaden en(de) in- 
teresse; geconsidereert sijn an een 
ander verhuirt en(de) nu bewoont huis 
sonder reparatie niet kan bewoont  
worden; beveldende d' achtbare ma-[gistraet] {zie p. 7} 
 
Folio 6. 
(in kantlijn:) A 
 
Anno 1691, den 31 augustij. 
In pleno senatu. 
Dicretum. 
 
Die magistraat v(er)staat dat Derck 
van Coesvelt het olde fondement van 
sijn achterhuis sal mogen wederomme 
optrecken, soo als hetselve van te 
vooren geweest is en wort Peter 
Grevinck wel expresselijck gelast om 
Derck van Coesvelt in sijn metselen 
ofte timmeren ongemollesteert te 
laeten, of ten waare dat Peter Grevinck 
schriftelijck bewijs konde bijbrengen, 
waarom dat sulckx niet mach geschiede 
en wordt Peter Grevinck in die kosten ge- 
condemneert, soo hijer over gevallen sijn. 
Ter ordonnantie. 
Gerrit Schimmel, borg(er)m(eeste)r. 
 
Folio 7. {vervolg van p. 5) 
magistraet in cas van soodane 
verdere mootwillige oppositie 
suppl(iant) die starckere handt toe 
sullen bieden om sijn angevange 
te mogen voleinden; malitiis*                                    * = mv streken; sluwheid, slechtheid 
hominum non est indulgendum*                                * = toegeven, toestaan 
L 38 ff de rei vindicatione*                                        * = handhaving van eigendomsrecht 
sijn gestr(enge) tota civitas hac de 
re loquitur*.                                                                * = (be)spreken  
Sulx g(econtendeer)t*, met condemnatie van costen, scha-                  * [?] 
den en(de) interesse, verwachtende. 



 

 

 
Dat dubbelt van deesen is door mij, 
ondergesch(revene), mett die copie van die 
documenten den 3 septemb(er) 1691 omtrent 
10 uijren voormiddaags geinsinueert. 
Jan van Dam. 
 
Folio 8. 
(in kantlijn:) B. 
 
Wij, burgermeisteren, schepenen ende raedt der stadt 
Endscheide, attesteeren ende certificeren mitts deesen 
hoe dat voor ons ter requisitie van Derck van 
Coesvelt gecompareert is Hendrick Kottinck en heefft 
bij handttastinge verklaert, hoe dat hij van Derck van 
Coesvelt is gekreegen om die muiren van d' kelder 
van sijn achterhuis wederum te repareren, en als 
hij het fundament van de muiren wilde wederum 
mettselen, als die voor deesen geweest sijn, is hij van 
Peter Grevinck in sijnen aerbeit belettet, en heefft hem die 
binneste kandsteenen terugge gesmeeten, ende hem 
gedreigt, soo hij het niet wilde laeten, dat hij hem, 
Kottinck, mett een spaen wilde stooten, dat hem die 
dermen om den balg solden hangen, en dat hij, Grevinck, 
seide, hij dreet wat op die burgermeisters haer 
decreet, het welcke hij, Kottinck, heefft aenbe- 
loofft, ten allen tijden mett solemnelen eede soo 
nodig te becragtigen, welcke attestatie om te 
strecken nae behoren, niet hebben konnen verweige- 
ren, mede toe deilen, in waerheits oerkundt 
hebben wij deese mett onse secreet seegel ende 
secretaris subscriptie bevestiget. Endscheide, den 
31 augusti 1691. 
Ter ordonnantie. 
Hend(rick) Engelb(ert) Stockman, secret(arius). 
  
Folio 9. 
(in kantlijn:) C. 
 
Wij, ondergescrevene, attesteren voor 
d' oprechte waerheit, hoe dat wij huiden 
smorgens omtrent 9 uiren hebben 
gesien en bevonden, hoe dat Peter 
Grevinck gisteren avent een 
groten graven omtrent een 
voot breet, onder Derck van Coes- 
velts druppenval en sijn huisposten 
tot ruin en onderganck van het 
geseide Derck van Coesvelts achter- 
huis heeft doon graven, jae noijt 
geweeten dusdanich werck tot 
onderganck en verderff van  
een borger sijn behuisinge geschiet 
toe sijn. Oorkundt ons handen. 
Enscheide, den 1 (septem)br(is) 1691. 



 

 

 
Jan ten Doetkatte als getuge. 
Corneles Pijlas als getug. 
 
Folio 10. 
A(nn)o 1691. 
 
 
personen: 
 
Coesvelt/s, Derck van,     o,1,4,6,8,9, 
Coesvelt, Theodorus van,     1, 
Coeverden, B.A. van,      4, 
Coverden, Borchardt Amelis van, * ± 1668; + 1710 Markelo, ongehuwd, 1685 lid van ridderschap, want in 
1678 van zijn moeder huis van Hengelo gekregen, heer te Hengelo, verwalter-droste van Twente,           
        4, 
Dam, Jan van,       3,7, 
Doetkatte, Jan ten,      9, 
droste van Twente,      1, 
Greiven, Peter,      3, 
Grevinck, Peter, * ± 1648; + ± 1703,    o,1,4,5,6,8,9, 
Kottinck, Hendrick,      8, 
Nilant, G.,       4, 
Pijlas, Corneles,      9, 
Schimmel, Gerrit, borgermeester,    6, 
Stockman, Hendri(c)k Engelbert, secretarius,  1,8, 
Wagelaer, dr.,       2,3, 
 
plaatsen:  
 
Endscheide,      1,8, 
Enschede,      o,     
Enscheide,      1,4,9, 
Hengelo,      4, 
Stoevelaer,      4, 
Stuvelaer,      2, 
Twente,      1,4, 
 
 
 
 
 


