Stad 73-57
Processt(ukken) stad Enschede.
1656
Pilas c(ontr)a Schouwinck.
Folio 1.
(in kantlijn linksboven:)
Exhibitum den 17-den apr(ilis). A(nn)o 1656.
(in kantlijn:)
Termin(us) totten eerstkompstigen rechtsdach.
Jan Pilas senior secht, als coniuncta persona
nomine filii, hem verleden maendach aengesecht toe zijn binnen dreij daegen zijn
huijs toe ruijmen, soo de mombaeren
van sijn soen Jan Pilas, cheruchien, aen Davit
Schouwinck v(er)coft, hetwelcke hij niet
gesinnet, uijtt volgende reden: 1. om datte
soene, onlanges hier wesende, voor uw
achtbare wel expresselijcken daertegens
geprotesteert, geenessinnes in die coop
toe willen consenteeren, 2. datte mombaeren sonder volmacht van de soene die
ten tijde van de coop al oover de negen
twintich jaeren maiorennis was, geen
macht hadden het huijs toe v(er)coopen,
3. te min omdat wan hij al minderjaerich noch was, evenwel de coop niet, nae
destrict van onse lantrecht, p. 2, tit. 4,
§ 8 et 9 gepasseert, oeversulx nul
ende van onweerden, 4. dat de
tijt om toe loesen die aenstaende julij
noch eerst vervlooten, oeversulx in
allen geval niet toe ruijmen voor deselve
man sal schuldich wesen, ende als dan
noch aen comp(aran)t vrijstaet de lossen # niet tegenstaende de coopcedel de ipso iure nul, # met [meer]
Folio 2.
met meer andere reden, die in cas van
oppositie ten processe breeder sullen gededuceert worden; daeromme presenteert comp(aran)t qq. sick rechtens, cum
quod nullum est nullum potest sortiri effectu(m)
ende v(er)wachtet des coopers anspraecke
waerentegens hem dan wijtloopige ende
meer reden sullen voorgebracht worden,
uijtt cracht van dewelcke comp(aran)t sustineert niet geholden toe wesen totte
ruijmonge, onder protestatie van hieroever toe willen met ordentlijck manniere van rechte sententie v(er)wachten,
ende dat hij niet eer in eenige dinge

meer sal worden gemolesteert, daervan
nochmaels protesteerende instanter et
instantissime ofte, contendeert tot
alsulcken anderen sijn als etc.
Folio 3.
Protestatie ofte reden van Jan Pilas
senior waeromme hij niet schuldich sal
wesen het huijs toe ruijmen.
A(nn)o 1656.
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