Stad 73-143.
Processt(ukken) stad Enschede.
1692
Jorrissen
c(ontr)a
Brix.
Folio 1.
In saecken quastieus ende ongedecideert
hangende tusschen burgem(eiste)r Jorrissen
ter eenre ende de wed(uwe) Brix ter anderen sijde, waerbij gem(elte) burgem(eiste)r
Jorrissen quam te voor te geven eerstelick
dat hem van voors(chreven) wed(uwe) Brix was competerende een summa van 72 - 13 - st(uiver), soo sijn e(dele) bij compromissoriale uitspraecke soude wesen
geadjudiceert, ende dan noch een vierde part van 16 Car(oli) g(ulden), 17 st(uiver), soo
wijlen Carel Brix van hoeve Claesen soude hebben ontfangen, als mede
een vierde part van 16 g(ulden), 4 st(uiver)
door Werner Jalinck an gem(elte) Brix
uitgetelt, vorder een vierde part
van 19 Car(oli) g(ulden), 4 st(uiver), ende dan noch
van 2 g(ulden), 5 st(uiver), beijde posten door
meergem(elte) Brix van Jan Hartgers
ontfangen, versoeckende vorders restitutie van een vierde part van
5 g(ulden) door Jan Beckerinck an [voors(chreven)]
Folio 2.
voors(chreven) Brix betaelt, tot betalinge van
alle gem(elte) posten bij desen was contenderende.
Waertegens an sijde van de wed(uwe) Brix
wierde voorgedraegen, dat noit geweigert
hadde an gem(elte) burgem(eiste)r Jorrissen de gelibelleerde
72 g(ulden), in soo verre bij liquidatie mochte
bevonden worden schuldigh te sijn te betalen, mits dat haer wederom haer quota moste worden gevalideert en van gem(elte) 72 gedecorteert*, van t' geene burgem(eister) Jorrissen meer als
* = korten
haer sal(iger) man uit de gemeene goederen
mochte ontfangen hebben, namentlick de
halfscheit van 46 g(ulden) door burgem(eiste)r
Jorrissen van hoeve Claesen ontfangen, dan noch de halfscheit van
8 g(ulden), 13 st(uiver) door Jan Boeckerinck
betaelt, als mede noch van 17 g(ulden),
4, soo door gem(elte) Jorrissen mede ontfangen off gekortet soude sijn an voors(chreven) Boeckerinck,
als mede een paer schoenen van Jan
Sijdthoff ad 2 g(ulden), ende dat haer noch moeste

worden goetgedaen een derde part van
10 g(ulden) - 2 - 4 pann(ingen) wegens kosten an
Hamkotten landt angewendet, welcke
Folio 3.
welcke posten van gem(elte) 72 g(ulden) affgetrocken sijnde, dat als dan veerdigh was t'
resterende te betalen, mits dat haer
van Hamkotten lant behoorlicke cessie
en opdracht soude worden gedaen, daertoe omni meliori modo contenderende.
Hierover bij mij ingevolge auctorisatie
van de heer verwalter droste van
Twente, de dato den tweden sept(embris)
1692 en de submissie van wedersijts partijen, gesien de overgegeven stucken, alsmede gehoort haere mondelicke propositien. Soo hebbe nae voorgaende deliberatie ende overweginge van wedersijts consideratien verstaen ende uitgesproocken,
gelijck versta bij desen, dat de wed(uwe)
Brix affgetrocken haer overgegeven praetensien, an burgem(eiste)r Jorrissen sal hebben uit te keren ende te betalen de
summa van 49 Car(oli) g(ulden), 4 st(uiver), mits
dat gem(elte) burgem(eiste)r Jorrissen ende de
wed(uwe) Brix beijde met solemnelen
eede off handtastinge in eedes plaetse [sullen]
Folio 4.
(bovenaan:) A(nn)o 1692.
(links boven: Borgerm(eister) Jorrissen heefft geeximeert* die ¼ van 16 g(ulden), 17 st(uiver), en een ¼
van 16 g(ulden), 4 st(uiver). En heefft dan die sententie voldaen.
En is die vrouw Stenvers meede gecomp(areert) en heefft die sententie voldae(n).
Endscheide, den 11 april 1692.
* = vrijstellen; uitzonderen
In pleno senatu.
sullen hebben te verclaren alle de
voorn(oemde) posten, soo een ieder heeft
ingebracht deugdelick te sijn, ende geene
van de selve an de voorige compromissarien
overgegeven off van de selve affgedaen te
sijn. Bij verweigeringe van sodaene verclaringe sullen die posten soo met eede niet worden gejustificeert, niet worden gevalideert, sullende vorders burgerm(eiste)r Jorrissen bij ontfanck van voors(chreven)
penn(ingen) gehouden sijn van Hamkotten
lant behoorlicke cessie ende opdracht
ter competenter gerichte te doen.
Sullende vorders partijen vrijstaen de
andere, noch onverdeelde uitstaende schulden ieder pro quota te innen.

Aldus uitgesproocken op Scherpenzeel den 26 febr(uarij) 1692.
G. Nilant, dr.
Op partijen versoock g'pronuntirt den 14 martij 1692.
In pleno senatu op het stadthuis van Endscheide.
Borgerm(eister) Jorrissen versocht copie en voldoninge
van d' sententie.
De wed(uwe) Jan Christoffer Gewin als conjuncta
persona van de hijr soo genoomde wed(uwe) Brix versogt
mett assistentie van borgerm(eister) Gerhard Schimmel copie
en voldoninge van de sententie onder beloffte an haere
sijde deselve te voldoen, wanneer sij weeder uijt die kraem gegaen is, # die partijen hebben bij die
pronunciatie haere stucken en bewijsdommen weeder nae sig getrocken #.

personen:
Beckerinck, Jan,
1,
Boeckerinck, Jan,
2,
Brix,
o,
Brix, Dirk Carel, + < 1692, x2: 1678 Ootmarsum x Anna Sophia Staverman, * ± 1650 Ootmarsum, weduwe,
1,2,3,4,
Gewin, Jan Christoffer,
4,
Hartgers, Jan,
1,
Jalinck, Werner,
1,
Jorrissen, burgermeister,
o,1,2,3,4,
Nilant, G., dr.,
4,
Schimmel, Gerhard, borgermeister,
4,
Sijdthoff, Jan,
2,
Staverman, Anna Sophia, * ± 1650 Ootmarsum, x1: 1674 x Jan Christoph Gewin, x2: 1678 x Dirk Carel
Brix, x3: ± 1680 x Helmich Stenvers,
Stenvers = Anna Sophia Staverman, vrouw, x3: ± 1680 x Helmich, * ± 1645, burgemeester van Gronau,
4,
verwalter droste van Twente,
3,
plaatsen:
Endscheide,
Enschede,
Claesen, hoeve,
Hamkotten lan(d)t,
Scherpenzeel, (bij Goor),
Twente,

4,
o,
1,2,
2,3,4,
4,
3,

