Stad 73‐29.
Processt(ukken) stad Enschede.
1627.
Alstede
c(ontr)a
v(an) Berchum en Beijer.
Folio 1.
Voor u, die erentachbare vromme voorzichtige
unde seer discrete heren borgemeisteren, schepen
unde raedt der stadt Enschede, erschijnnett die
e(dele) Johan van Alstede, unde spreckt alhijr omme eenne
kundtschap unnde getuichenisze der Godtlicher
waerheit bij eede unnde ziellen zalicheit ter ewiger
gedechtenisze toe verklaren aen den erbaren undt
vrommen Michael van Berchum # u, e(dele) medeschepen alhijr # unde Harbert
Beijer wes hem getugen van nafolgenden articulen
unde poincten bewust wittich unde kundich sij, unde
daerbaven toeverzicht genoembte deposanten hijrtegens
ennige verweigerunge deden, wolde gemelte produce(n)t
van eennen ijderen niett lijden omme die poena van
vijfftich olde schilde baven den schaeden mit rechte.
Eerstelichen getugen hoor older offt toe fragen.
Ten anderden hem beijden toe fragen offte sie niett
alhijr binnen Enschede mennige lange jaren verkeert
unde alsz borgers hijr gewoont hebben, item woe men‐
nige jaren sie alhijr binnen Enschede gewoont hebben.
Ten derden offte sie niett alhijr eenner oick een borger
geweest sijnde, genoembt Leennardt Scheffens gekent,
woe lange jaren sie denselven wal hebben gekent,
voor sijn versterff unde offte dselve niet verstorven
is in anno 1602 offte drie ongefeer.
Ten vijrden Michael van Berchum toe fragen offte
hie zalige Leennart Scheffens landtzman niett sij gewesen.
Exhibitum denn 30‐st(en) aprilis 1627 bij
borgerm(eijstere)n der stadt Entscheide.
Folio 2.
5. Ten vijfften hem getugen, alle beijde, toe fragen,

offte sie niett sinnen gewest gefadderen van zalige
Leennart Scheffens, also datt sij alletijdt gedurende
sijn levent grote conversatie unde frondtschap met
hem geholden hebben.
6. Ten sesten offte voors(chreven) Leennart Scheffens zaliger
oick niett een vrouwe gehadt Anna genoembt, die na
hem verstorven is.
7. Ten sevenden offte die zalige vrouwe niet een
meecken, wesende hoor susters enige dochter, Griette
genoembt, bij oren unde oor zalige mans levent bij
hoor hadde wonnen.
8. Ten achten offte zalige Leennart Scheffens oick niett
een ennige, wesende sijns susters ennige sonne bij
tijden sijnnen levende unde desselven vrouwe, Quirijn
van den Birgden genoembt, bij hoor hadden wonnen.
9. Ten negenden Michael van Berchum allene toe fragen
offte zalige Lenart Scheffens so voor sijn kranckheit
mennichmael niett wal tegens hem, producent, gesecht:
Siet gefadder woe ick het wall in mijnnen sinne hadde
omme datt onsze goetien bij den anderen mochte verbliven
unde niett versplittertt worden. Siett daer is Quirijn,
dewelcke is mijn ennige susters oick enige sonne
unde daet en sinnen noch ick en weett tot mijnnen
goede geen naerder erffgenhaemen unde mijn vrou‐
wen susters dochter # Griettien # den medeken. So wolde ick wall
geerne sien, datt sie bij den anderen mochten kommen,
sie solden onsse werck doen unde mijn frouwe unde
ick wollent huis regiren # ontfangen unde uuthgeven # so lange wij leveden, na
onszen doott mochtent sie dan maecken woe sie best konden.
Folio 3.
Ten tijnden Harbert Beijer den negenden oick
gefraget toe worden, wie denselven Michael van
Berchum gefraget is.
Ten elfften Harbert Beijer insunderheit toe
fragen offte hie niett in zalige Leennart Scheffens
(alsz sijn gefadder unde naber) kranckheit, niet dach
unde nacht den tijdt van negen weecken bij hem
geweest, unde hem handtreickenunge gedaen, unde
bij hem gewaeckt. Unde offte Michael van Berchum
hem oick niett mennichmael quam aensproken,
seggende: Lieve gefadder woe ist, unde hem ge‐

vende andere troosteliche woorden, woe men den
krancken t' doenne schuldich is.
Ten twelfften unde ten lesten hem beijde ge‐
tugen toe fragen offte sie niet in die kranck‐
heit dez saligen mans niet van hem gehoort,
dat hie sechte: Ick weett niett waar die jonge
bliven mach, ghij weetten wall, watt ick voor desen
u gesecht, woe mijn meenninge wall weer. Ick sage
mijn vrouwe sall hem niet ontbaden hebben, unde
dat sij solches verzumdt hefft, unde offte sie oick
niett gehoort, datt hie mennichmael sijn zal(ige) huisfrou‐
we anriep: Anna, hebt ghij den jongen (daermede
mede Quirijn van den Birgden # sijn zalige enige susters ennige sonne meennende, #) oock ontbaden.
Ghij segget ja, dan ick sage neen.)
Hijrfan die waerheit toe zeggen omme Godt
unnde recht, so wal gefraget alsz ongefraget
allent bij poenna voors(chreven), met bittlichen verzeuck
dat mijn heren gelieven wollen goede acht toe geven,
datt getugen depositien mochten perfect angeteikent
worden, ten fine nijmantz in sijn goet hebbende recht
mochte worden geprecipitert*.
* = overijlen
Folio 4.
Ingelijcken toe examineren Derrick Geerliges,
die derde getuge.
Eerstelichen toe vragen woe olt van jaren
hie is.
Ten anderden hoe toe fragen offte hie niett
met zalige Harmen ter Hulsick eenne wedde‐
schap geholden, so hie van voors(chreven) Harmen
gewonnen, also dat in producenten huis
alsz nembtlichen Johan van Alstede verteert
worden negen vaenne* bijrs, sich bedraegende
* = vaenne = meestal 8 pint
drie gulden unnde drie stufers, offte zalige
= pint = ruim een ½ liter
Harmen ter Hulsick dselve niett hefft angenha‐
men toe betaellen.
Alsz oick noch toe examineren Henderick
Koopman Egbertz, die vijrde getuge.
Toe vragen woe olt van jaren hie is.
3. Ten anderden hem toe fragen offte hem in‐

dechtich unde bewust, datt Harmen ter
Hulsick zaliger van hem, producent, gekofft
unde gekregen hefft een vijrdell van een ossen,
t pont gerekent op twee stufers, gewagen
hebbende 102 pont, facit 10 g(ulden), 4 st(ufer)
4. Ten derden hem toe fragen offte hem meerder
niet indechtich, datt gemelte Harmen zaliger
van hem, producent, oick gekofft hefft een vet
beest schone an den haeck voor tijn daeller
unde hie getuich hem deposant producent
Folio 5.
producent Harmen ter Hulsick zaliger, datt
voors(chreven) vijrdel van den osse unde het ander
geheelle beest niett ingesolten.
5. Ten vijrden hem toe fragen offte voors(chreven) Harmen
ter Hulswijck niet een huispot offte smoorpott,
(woe men dat noemen sall,) van voors(chreven) beest,
nadem hij datt gesolten hadde, vereert hefft.
6. Ten vijfften offte hie getuge niett gewest is
met hem, producent, ten huse van Harmen ter
Hulsick zaliger, alsz hie gesteken offte ver‐
wondet was, waeran hij kortz daernha gestorven,
omme met denselven toe rekenen.
7. Ten sesten offte gemelte producent tegens
hem, getuge, niet gesecht, wedderomme uuth het
huis gaende Henderick Harmen secht tegens
mij: ick hape het sal met mij beteren. Ick wolde
niett geernne hebben, datt mijn vaeder van die
beeste offte het vleis wuste, hie sol daer quadt
omme worden.
Hijrfan die gerechte waerheit toe verklaren
bij poena voors(chreven) met begeert alsz vooren,
verzocht unde begeert is worden etc.
Folio 6.
Op anspraecke voers(chreven) bedaeget ende
flitich geexaminiert Michaell von Berchum,
die eirste getuich, tuiget op denn 1‐st(en)
ar(ticu)l ombtrindt 70 jaren oldt t' sijn.
Op den 2‐d(en) ar(ticu)l deponiert getuich

alhier umbtrindt 6 offte 7 ende viertig
jaren gwoendt tho hebben.
Op den 3‐d(en) deponiert getuich denselven
well 46 jaren gekendt tho hebben, het
jaer van sijn versterff isz hem eigentlich niet bewust.
Den 4‐d(en) ar(ticu)l wahr.
Den 5‐t(en) ar(ticu)l oick wahr.
Den 6‐st(en) inszgelijckenn wahr.
Op den 7‐d(en) deponiert getuich solches
well gehoert tho hebben.
Den 8‐st(en) ar(rticu)l wahr.
Den 9‐d(en) dorch uth wahr.
Denn 12‐t(en) inszgelijckenn wahr, schluitet.
Incontenenti juravit.
Hervest Beijer, die anderde getuich, tui‐
get op den 1‐st(en) ar(ticu)l ombtrindt 50 jae‐
ren olt t' sijnn.
Op den 2‐d(en) ar(ticu)l deponiert getuich
umbtrindt 43 jaren alhier gewoendt
t' hebbenn.
Folio 7.
Op den 3‐d(en) ar(ticu)l deponiert getuich densel‐
ven gekent tho hebbenn soe lange alsz hie,
getuich, alhier borger gewest sij ende dat hie verstorven
sij in anno 1602 ongefehr.
Den 5‐t(en) ar(ticu)l wahr.
Den 6‐st(en) ar(ticu)l oick wahr.
Den 7‐d(en) ar(ticu)l inszgelijcken wahr.
Den 8‐st(en) dorch uth wahr.
Den 9‐d(en) ar(ticu)l wahr.
Den 11‐t(en) ar(ticu)l oick wahr.
Den 12‐t(en) dorch uth wahr, schluitet.
Incontinenti juravit.
Folio 8.
A(nn)o 1627.
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