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Apostillen van Campen en haar Jurisdictie. 1624-1809. 

 

 
Deel 26 J.   31 Mei. 1693 – 29 Dec. 1704.  Inv. nr. O.A. 200. 

 

 

 

 

De Apostillen van de stad Kampen zijn een verzameling folianten bestaande uit 21 

delen die zich bevinden in het Gemeente Archief onder Oud Archief [O.A.] inventaris nr’s. 

191 t/m. 211 en behelzen een periode vanaf 1624 t/m. 1809. 

Het werk bestaat uit een groot aantal rekesten – verzoek- of bezwaarschriften – die door de 

inwoners van de stad, alsmede de bewoners van het buitengebied, - wat onder de jurisdictie 

van de stad viel - werden gericht aan de Schepenen en Raad van Campen over iets hinderlijks, 

onbillijks of om derglijke gunsten te verwerven. Ook voor personen wonende buiten de 

jurisdictie van Kampen, die in de stad belangen hadden verworven, was het mogelijk een 

rekest in te dienen. De rekesten werden door  Schepenen en Raad voorzien van een apostille, 

een kanttekening met toelichting als antwoord op het verzoek, wat meestal gunstig uitviel. 

Door het bestuderen van de Apostillen krijgt men een aardige indicatie wat de mensen in deze 

periode van onze geschiedenis zoal bezig hield, en geeft als het ware het leven van alle dag 

weer. 

Het hierna volgende is getranscribeerd met het doel een indruk te geven naar de toen 

heersende schrijfwijze en zinsopbouw en dient mede als naslagwerk voor genealogisch en 

historisch onderzoek. Aangezien men  in het geheel niet konsekwent was in zijn schrijven -  

men schreef een naam of woord wel op twee of drie verschillende manieren in hetzelfde 

verhaal - wordt in dit werk verwezen naar de hierna volgende pagina’s, waar de ontwikkeling 

beschreven wordt van onze standaardtaal. De diverse handschriften zijn te raadplegen in het 

origineel, terwijl de mogelijkheid bestaat deze te kopiëren. Elk deel is voorzien van een index 

op persoonsnamen, alsmede een topografisch- en zakenregister, die verwijzen naar de 

nummering van de rekesten. Ook is opgenomen een reeks met de in deze periode 

voorkomende beroepen en functiën en een verklarende woordenlijst voor de niet alledaagse 

woorden. De woorden in de eerste kolom –in die verklarende woordenlijst- zijn exact zo 

weergegeven, als zij in de rekesten geschreven zijn, dit i.v.m. het zoekprogramma van de 

versie in het computerprogramma.  

Het geheel zou niet verwezenlijkt zijn zonder de inbreng van Wim Huijsmans, Kees Schilder 

en Peter Bakker, die met hun kundigheid dit werk wisten aan te vullen en te voltooien, 

waarvoor mijn hartelijke dank. 

 

          Jan van Hulzen. 
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Nederlandse Taal. 

 

 

In de Middeleeuwen kende het Nederlands nog geen vaste spellingregels. Het Nederlands 

tussen 1150 en 1500, het Middelnederlands, was vooral fonetisch: men schreef de woorden 

zoals men ze hoorde. Het huidige land werd  toen bijvoorbeeld als lant geschreven, door de 

hoorbare t op het eind. Let wel op: het Middelnederlands was geen standaardtaal zoals het 

ABN van nu. Het is ‘slechts’ een overkoepelende term voor de dialecten die op dat moment in 

Nederland gesproken werden. 

Omdat verschillende mensen hetzelfde woord vaak net iets anders uitspreken, was er in de 

Middeleeuwen nauwelijks sprake van vormvastheid. Eenzelfde woord kwam in meerdere 

varianten voor. Het woord jaar spelde men zowel als jair of jar, maar ook als jaar. 

Wie schreef ging uit van wat hij hoorde. En wat hij hoorde werd beïnvloed door de regio 

waarin hij woonde. Er kwamen geen regels aan te pas. Toch was er in de Middeleeuwen al 

een bepaalde conventie ontstaan: schrijvers probeerden zich, ondanks hun regionale 

achtergrond, aan elkaar aan te passen. Ze probeerden het dialect op bepaalde punten te 

ontwijken en ze lieten zich daarbij beïnvloeden door het westen van Nederland. Daar 

bevonden zich de politieke en economische macht. Bij de vorming van een eenheidstaal 

worden zij nu eenmaal als voorbeeld gebruikt: je probeert te schrijven en te praten zoals de 

machthebbers dat doen. 

Pas later in de Middeleeuwen ontstaat er belangstelling voor de volkstaal. Tot dan toe was het 

Latijn steeds het middelpunt geweest: dat was de taal van de geleerden en dus belangrijk. 

Bovendien kon het ‘gewone volk’ zich geen boeken permitteren, die waren op dat moment 

veel te kostbaar. Dit verandert door de uitvinding van de boekdrukkunst. Schrijvers kregen 

steeds meer de behoefte om hun werk te verspreiden, ook onder het volk. Om de werken 

algemeen toegankelijk te maken, moest er nu een ‘echte’ standaardtaal komen. Langzaam 

maar zeker verschijnen er grammatica’s met daarin expliciete aandacht voor de spelling. Deze 

spelling werd echter niet officieel vastgelegd. Daaraan ging nog wat vooraf: de opbouw van 

de standaardtaal. 

De rommelige spelling uit de Middeleeuwen wordt in de eeuwen daarna steeds meer 

eenvormig. Men ziet in dat het gebruik van verschillende woordvormen naast elkaar onhandig 

is en langzaam maar zeker vallen er bepaalde varianten af. Voor een deel verliep dit proces 

vanzelf, voor een ander deel werd er gestuurd. 

Taalgeleerden gingen zich steeds meer bezighouden met de beregeling van zowel de spelling 

als de grammatica. Ze vonden dat de volkstaal de laatste eeuwen zo verwaarloosd was dat de 

taal opnieuwd opgebouwd diende te worden. Als voorbeeld werd het Latijn gekozen, omdat 

dat tot dan toe de belangrijkste schrijftaal was. Daardoor werd bijvoorbeeld het al in onbruik 

rakende Nederlandse naamvalssysteem aangepast aan het Latijnse systeem en werd het weer 

streng toegepast in de schrijftaal. 

Bij de opbouw van de moedertaal speelden vervolgens twee processen een belangrijke rol, 

namelijk de verheerlijking en de zuivering van het Nederlands. 

Door de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) en de Val van Antwerpen (1585) was er in 

Nederland een gevoel van nationaal bewustzijn ontstaan. Dat zorgde ervoor dat steeds meer 

schrijvers het Nederlands verheerlijkten tot een bijna heilige taal. In verschillende werken 

werden de geweldige eigenschappen van het Nederlands beschreven. Taalgeleerden vonden 

de taal zo bijzonder, dat ze niet begrepen waarom ze in het dagelijks leven zo weinig gebruikt 

werd. Om die reden riepen schrijvers dan ook op tot opbouw van de taal. Er moest 

bijvoorbeeld een duidelijke grammatica komen. Het beroemdste voorbeeld van zo’n oproep 

tot verheerlijking is de proloog van de Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst uit 1584, 

een van de eerste uitgebreide grammatica’s. 



Pagina 5 van 180 

Bij een Nederlandse standaardtaal hoorden geen buitenlandse woorden. In de loop van de tijd 

waren er echter steeds meer Franse en Latijnse woorden in het Nederlandse terecht gekomen. 

De taal moest dus worden gezuiverd van deze zogenoemde bastaardwoorden. De woorden 

werden uit de woordenboeken verwijderd of ze werden vervangen door een Nederlandse 

variant. In het naamvalsysteem moest de Latijnse term singularis bijvoorbeeld plaats maken 

voor het Nederlandse enkel ghetal (enkelvoud). 

Ondanks de inspanningen die werden verricht rond de opbouw en beregeling van de volkstaal, 

laat een officieel vastgelegde spelling nog lang op zich wachten. Pas in 1804 krijgt Nederland 

een uniforme spelling: de spelling Siegenbeek. 

In 1804 werd de spelling voor het eerst in de geschiedenis van het Nederlands officieel 

geregeld. In 1801 kreeg de taalgeleerede Matthijs Siegenbeek van de overheid de opdracht om 

een uniforme spelling op te stellen. Deze spelling verscheen onder de naam Verhandeling 

over de Nederduitsche spelling ter bevordering van de eenparigheid in dezelve. Een jaar 

daarna vatte hij deze voor het onderwijs samen in het Kort begrip en kwam hij met het 

Woordenboek voor de Nederduitsche spelling. 

Siegenbeek vond dat de spelling in principe zo veel mogelijk gebaseerd moest zijn op de 

uitspraak en dat er niet te veel afgeweken moest worden van hoe er reeds gespeld werd. 

Bovendien wilde hij rekening houden met de principes als gelijkvormigheid. Dezelfde soort 

woorden moesten op dezelfde manier worden geschreven. Zo spelde Siegenbeek gebrekkig in 

plaats van gebrekig. Het meervoud van gebrek was namelijk gebrekken, vond hij. Het was 

immers ook gesprek naast gesprekken. Gebrekkig werd bovendien ook het meest gebruikt en 

het lag daarom voor de hand om daar niet van af te wijken. 

Een aantal beslissingen met betrekking tot de spelling Siegenbeek werden al genomen in 1777 

door de destijds gezaghebbende geschiedschrijver Jan Wagenaar. Siegenbeek koos in 

navolging van deze schrijver bijvoorbeeld voor de ij en de aa, in plaats van de y en de ae. 

Typische Siegenbeek-woorden zijn: vleijen, gooijen, kagchel, berigt, Junij, Dingsdag en 

Zaturdag. 

De spelling van Siegenbeek werd niet door iedereen even goed ontvangen. De grootste kritiek 

kwam van de schrijver Willem Bilderdijk (1756-1831), maar ook van latere romantici zoals 

Nicolaas Beets (1814-1903). Hun felste kritiek bestond eruit dat ze de ‘eenparigheid’ 

(eenheid) van de spelling, die de overheid juist zo graag wilde, een ‘uitvinding van de duivel’ 

vonden. Ze moesten niets hebben van een van boven opgelegde spelling. Bilderdijk schreef 

daarom niet strooijen maar strooien en niet lagchen maar lachen. Een aantal schrijvers 

volgden Bilderdijk, maar de rest van Nederland hield de spelling van Siegenbeek als richtlijn 

tot het moment van de nieuwe spelling: spelling-De Vries en Te Winkel in 1863. 

In de loop van de tijd was er bij taalkundigen een interesse ontstaan voor het samenstellen van 

een goed, volledig woordenboek. Er bestonden wel al soortgelijke werken, maar deze waren 

eigenlijk nooit populair geworden. Bovendien ontbraken veel woorden. In 1851 werd op het 

Taal- en Letterkundig Congres te Brussel daarom besloten om een gezamenlijk woordenboek 

van het Nederlands en het Vlaams te maken. De twee taalgeleerden Matthias de Vries en 

Lammert te Winkel zouden in de redactie plaatsnemen. Het zou uiteindelijk resulteren in het 

grootste historische woordenboek ter wereld, namelijk het Woordenboek der Nederlandsche 

taal (WNT) in 28 delen. 

Voor zo’n uitgebreid woordenboek was een universele spelling nodig. En daar ontbrak het op 

dat moment aan. Door de conflicten tussen Siegenbeek en Bilderdijk, was er op het gebied 

van de spelling een kloof ontstaan. Het ‘gewone’ volk schreef zoals Siegenbeek hun dat 

voorschreef, maar literaire schrijvers weken daarvan af en spelden volgens Bilderdijk. In de 

nieuwe spelling moest er daarom een balans worden gevonden tussen deze twee groepen. Een 

dergelijke spelling verscheen in 1863. De Vries en Te Winkel presenteerden hun werk onder 

de titel Grondbeginselen der Nederlandsche spelling. Ontwerp der spelling voor het 
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aanstaande Nederlandsch Woordenboek. Ook zij wilden net als Siegenbeek, niet teveel 

afwijken van hoe men nu schreef. Daarom bleven veel regels hetzelfde. In sommige gevallen 

werd er echter voor Bilderdijk gekozen. Het Siegenbeekse blaauw en vleyen wordt 

bijvoorbeeld vervangen door het Bilderdijkse blauw en vleien. Woorden als kaghel en lagchen 

worden in de spelling De Vries- Te Winkel kachel en lachen. Dit paste volgens de 

taalgeleerden beter bij de uitspraak van het woord en bovendien was de g-klank zo op 

dezelfde manier geschreven als de namen Jochem, Lochem en Mechelen. Naast de afweging 

van ideeën van Siegenbeek en Bilderdijk werden er ook nieuwe regels aan de spelling 

toegevoegd. Zo werd er oor het eerst expliciet aandacht besteed aan de scheiding van woorden 

van het afbreken: konin-gen of koning-en? Ook los of aaneenschrijven van woorden komt aan 

bod. 

Opvallend is dat België de nieuwe spelling vrijwel onmiddellijk accepteert. Al in1864 wordt 

de spelling verplicht voor de overheid en het onderwijs. In Nederland duurt dit veel langer. 

Pas na zes jaar wordt de spelling doorgevoerd in het onderwijs, de overheid volgt kort daarna. 

Maar niet iedereen kan zich achter de nieuwe spelling scharen: al snel ontstaat er een heftige 

spellingstrijd met als inzet vereenvoudiging van de spelling. Deze ‘oorlog’ eindigt pas met de 

spelling Marchant in 1934 en het verschijnen van het eerste Groene Boekje in 1954. 

       
        Uit Genootschap Onze Taal, Den Haag. 
 

 

   ______________________________ 
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O.A. 200. 1693 – 1704.  

 

 

1. Den 31 Meij 1693, fol.1. 

Op de requeste van Swaentien, Trijntien, Stijntien, Geertien, Jsaq en Jacomijntien Vlijg, te 

kennen gevende, hoe dat haer grootvader en grootmoeder Michiel Karsten en Stijntien Jans 

wesende overleden, sij erfgenamen voornoemt haer beswaert vonden die selve erffenisse pure 

te adieren versoekende derhalven, dat sij deselve met assumptie van Dirk Albertsen Wijnhout 

en Willem Hermsen Gruter, als meeste geinteresseerdens van gemelte boedel, onder beneficie 

van inventaris mogten aenvaerden en ten meesten voordele der crediteuren helpen redden. 

Was geapost:  Wort den suppleanten dit haer versoek geaccordeert. 

 

 

2. Den 1 Junij 1693, fol.1. 

Op de requeste van Cornelis van Dijck neffens Lambertus Kanneman en Herman Denecamp, 

momberen over de kinderen van wijlen Teunis Geertsen Backer bij Everdina Kannegieters in 

echte verweckt, versoeckende voor een hunner pupillen Margareta genaemt tot het oprichten 

van een winckel tot Amsterdam, te mogen negotieren sevenhondert caroli guldens, en daer 

voor een off meer parcelen van den voorscreven kinderen bewesen vaders goet te mogen 

verhijpothiseren. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen aen suppleanten om voor Margareta Backers, 

tot het oprichten van haer winckel, te mogen negotieren een summa van sevenhondert caroli 

guldens, en daer voor te verhijpothiseren een parceel landt van sevendehalve margen bij 

Grafhorst gelegen, soo de samentlijcke kinderen voornoemt vaders goet was bewesen. 

 

 

3. Den 6den Junij 1693, fol.1vo. 

Op de requeste van de meeste interessenten van den boedel van Johannes Noortbergh, 

versoeckende die noch overige schulden en crediten des boedels, onder de respective 

creditores te mogen verdeelen, om bij een ieder van dieselve nae rade te worden geinnet. 

Was geapost:  Op dat den boedel van Johannes Noorbergen niet langer mochte flucktueren, 

en d’ uijtstaende schulden van tijdt tot tijdt erger worden; Soo wordt verstaen en bij desen  

g’ ordonneert, dat gemelte uijtstaende schulden, ten overstaen en praesentie van de curatores 

en creditores, off volmachters van dien, in alle redelijckheijt sullen worden verdeelt. 

 

 

4. Den 10 Julij 1693, fol.2. 

Op het request van de weduwe van Jacobus van den Bergh, versoekende vermits sij een 

knecht heeft die seer bequaam is om de brantspuijten te smeren en te onderhouden, dat dit oft 

nu in haar moge werden gecontinueert. 

Was geapost:  Schepenen en Raadt begunstigen den suppleante met de continuatie van het 

beneficie deses amptes, soo lange als sij een knecht tot dit werk bequaem sal comen te 

houden, en sulx op het tractement en ordres daer toe staende. 

 

 

5. Den 10 Julij 1693, fol.2vo. 

Op het request van Henrina Greve versoekende curateuren van den boedel van Seger Twent 

de personen van Dirk Wijnhout en Dr. Meijer in plaetse van haer remonstranten. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt authoriseren Dirk Wijnhout en Dr. Wolterus Meijer, als 

volmr. van Henrina Greve tot curateuren over den boedel van Seger Twent. 
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6. Den 31 Julij Anno 1693, fol.2vo. 

Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raden, met de vacante havenmeesters plaetse, alsoo 

d’ oudste soon is afgekoft, wederom begunstight Abraham Janssen, op het tractement en 

emolumenten daer toe staende, mits dat hij de kinderen van den gewesenen havenmeester en 

wel besonderlijck de blinde voorsoon, alsoo hij aen de weduwe nu komt te trouwen, daer voor 

wederom sal hebben t’ onderhouden. 

 

 

7. Den 14 Augusti 1693, fol.3. 

Op het request van Jacob Kijrs en Stijntien Alberts broeder en broeders dochter van wijlen Jan 

Kijrsen Boverhof, versoekende onder beneficie van inventaris te mogen adieren den boedel 

van welgemelten Jan Kijrsen, daer toe te nominerende Henrick Backer en Peter Lucassen 

Touwslager als twe der principaelse crediteuren. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt authoriseren dese genomineerde personen tot curateuren 

over dese boedel. 

 

 

8. Den 22
ste

 Aug(usti) 1693, fol.3. 

Op de requeste van Rensia Veen, huijsvrouwe van Jan Voss; versoeckende op de goederen 

van haer voorscreven eheman 500 guldens te mogen negotieren, om daer mede te betalen een 

vendrighs plaetse, door haer voorscreven eheman gekoft. 

Was geapost:  Dit versoeck wordt toegestaen, sullende die te doene hijpothecatie, door  

d’ huijsvrouwe van Jan Voss, g’ assisteert met Adam Krowel, als gewesene momber over Jan 

Voss voornoemt soo krachtigh en bondigh gehouden wordt als off sij door Jan Vos selver 

mede gepasseert was. 

 

 

9. Den 29
ste

 Augusti Anno 1693, fol.3vo. 

Op de requeste van den Eerwaerde Domine Lucas van der Meer, Helmich van Marle, en 

Claess Lucassen Veltcamp momberen ove de Geeters kinderen, versoeckende approbatie van 

seecker accoort, met der kinderen bestemoeder Anna Wijndelts ingegaen, luijdende als 

volght. 

 Op dach en dato ondergeschreven isser vast en onverbreekelijck accoort beraemt, 

getroffen en uijtgesproocken, op speciael en instantelijck begeerte en aenhouden van Anna 

Wijndels, weduwe en boedelhouster van wijlen Herman Lucassen Veltcamp, in desen  

g’ assisteert voor soo veel nodich, met Willem Vos ter eenre; ende de Eerwaerde Domine 

Lucas van der Meer, Helmich van Marle en Claes Lucassen Veltcamp in qualite als 

momberen over de kinderen van wijlen Femmechien Veltcamps, bij Pieter de Geeter in echte 

verweckt, nae voorgaende communicatie van voorscreven de Geeter, ter andere sijden, en dat 

bereffende en aengaende den voorscreven kinderen bestevaderlijck goet, doch alles op 

approbatie van Schepenen en Raet, als denselven wettige overmombaren, en sulx in voegen 

en manieren  hier vaer beschreven; Eerstelijck is tusschen voorscreven parthijen overgekomen 

en geaccordeert, dat naer doode van haer Anna Wijndelts, desselfs ongehoude dochter 

genaemt Elisabeth Veltcamps, uijt goede consideratieve in het huijs, alhier aen de 

Coornmerckt staende, met alle derselver meubilen en inboedel, en coopmanschap soo en als 

haer moeder Anna Wijndelts het besit en gebruijckt, en met haer doodt sal komen te 

ontruijmen, sal blijven sitten, en het gebruijck van dien haer leven lang behouden. Waer en 

tegens sij Elisabeth Veltcamps, voort naert overlijden van haer voorscreven moeder, aen 

bovengemelte momberen voor derselver kinder bestevaderlijck goet sal ontrichten en 

uijtkeeren een somma van driehondert caroli guldens, die daer ten behoeve van de kinderen, 
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ten meesten oirbaer sullen geemplojeert worden, en vervolgents aen ieder van haer, als tot 

haer mundige iaren, ofte ten huwelijcken state sullen komen, sijn portie daer van sal worden 

uijtgekeert, en naer doodelijcke afganck van voorscreven Elisabeth Veltcamps, als dan sullen 

de kinderen van de Geeter met Henricksen Veltcamps getrouwt aen Lucas Bolts, off derselver 

kinderen in haer plaetse de geheele naelaetenschap, sonder eenigh onderscheijt in twee 

gelijcke deelen participeren en genieten, ten welcken eijnde sij Elisabeth Veltcamps in desen 

g’ assisteert met Dr. Wolfsen, mits desen expresse heeft belooft en aengenomen, in cas sij 

onvermoedelijck souden mogen komen te trouwen, dat sij in sulcken gevall de voorscreven 

kinderen van de Geeter, in geenen  deele, in haer voorscreven erffportie niet en sal 

praejudicieren, off vernaedeelen, welck voorscreven accoort parthijen wedersijts in voegen en 

maten voorscreven haer hebben laten welgevallen, en hetselvige in alle sijne poincten en 

deelen gelaudeert en belooft te sullen  achtervolgen. Alles sonder argelist. Jn waerheijt 

oirkonde sijn hier van twee alleensluidende gemaeckt, en wedersijts onderteeckent, Actum 

binnen campen den 31 Martij 1693. was getekent. 

 

Lucas van der Meer.   Anne Wijndelts. 

Helmich van Marle.   Willem Voss. 

Claes Lucas Veltcamp.  Elisabeth Veltcamps. 

Pieter de Geeter.    me presentes 

     H. Wolfsen secret. 

Was geapost:  Desen ter vergaederinge van Schepenen en Raden wesende geexamineert, 

wordt pro ut jacet g’ approbeert. 

 

 

10. Den 10 October 1693, fol.5. 

Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raden met die door de doodt van Cornelis van Bree 

vacant geworden eijnde sadelmackers plaetse deser Stadt, wederom begunstight Egbert van 

Bree, onder genot van de wooninge daer toe staende, mits dat de weduwe van Cornelis van 

Bree voornoemt de camer voor haer behoude. 

 

 

11. Den 10 October 1693, fol.5. 

Op de requeste van Mr. Simon Coen, Mr. Johan van der Linde en Reijnder Reuse, momberen 

over de kinderen van wijlen Dr. Meij en juffrouw de Witt, versoeckende een summa van 400 

guldens onder anderen mede geprocedeert van den verkoften inboedel van Claess Meij en 

sijne huijsvrouwe saligher aen Caspar Lindenman de jonge, essajeur, tot Isselmuiden 

woonachtigh, onder speciael hijpotheecq van sijn huijs en hoff, op interesse tegens 5 ten 

hondert te mogen beleggen. 

Was geapost:  Dit versoeck wordt toegestaen. 

 

 

12. Den 23 October 1693, fol.5vo. 

Op de requeste van vrouw Anna Judith Telckhuijsen weduwe en boedelhouster van wijlen 

Joncker Egbert Morrhe, versoeckende de consent ten opsichte van haer saligher ehemans 

alders woonhuijs en hoff tot Vollenhoo, en seecker erve en goet opt Landt van Vollenhoo in 

de Suijrbeeck gelegen, te mogen verkopen, om de lastige schulden daer uijt te betalen, en dat 

ten dien fine, ad hunc actum, en verder niet Joncker Warner toe Boeckop, Henrick Eeckholt, 

en Mr. Simon Coen, tot momberen over vrouw suppliantinnen kinderen mochten worden  

g’ aucthoriseert. 

Was geapost:  Joncker Warner toe Boeckop, Henrick Eeckholt, en Mr. Simon Coen, worden  
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ad hunc actum en verder niet g’ authoriseert tot momberen over vrouw suppliantinnen 

kinderen, te weten om suppliantinnen wijlen  salighen ehemans olderen huijs en hoff daer 

achter binnen Vollenhoo gelegen, als mede seecker erve den goedt, opt Landt van Vollenhoo 

in de Suijrbeeck liggende, te mogen verkopen, en daer uijt de lastige schulden te betalen, 

edoch alles op nader approbatie van Schepenen en Raden. 

 

 

13. Den 31 October 1693, fol.6. 

Op de requeste van Dirck Berentsen van de Groenouwe versoeckende den boedel van desselfs 

schoonvader saligher Jan Gerritsen, linnewever onder beneficie van de wett en inventaris te 

mogen aenvaerde, met assumptie van de grootste creditores, daer toe nominerende Adam 

Krouwel d’ olde, Seigneuren Koolart en Leones Coopluijden tot Haerlem, dewelcke Dr. 

Wolfsen sullen volmachtgen, met assumptie van Jan Gerritsen Bleker, als des verstaende. 

Was geapost:    Dit versoeck wordt toegestaen. 

 

 

14. Den 29 Octob(er) 1693, fol.6vo. 

Op de requeste van Peter Dircksen Swanenburgh, als momber over de kinderen van Gerrit  

Wernelman en Annechien Schuckincks saligher versoeckende aen sijn mede momber d’ Ed. 

Adam Krouwel d’ olde, in qualite als momber over Thijs Janssen Worst kinderen, een 

obligatie ende  hijpotheca over der kinderen olderlijcke huijs, in de Buijten Nieuwe Strate 

staende, ter summa van 250 gulden capitael tegens 5 ten hondert, te mogen passeren. 

Was geapost:  Dit versoeck wordt toegestaen, en Peter Dircksen Swanenburgh geauthoriseert 

om de versochte gerichtsacte cum hijpotheca te passeren. 

 

 

15. Den 9 Novemb(er) 1693, fol.7. 

Op de requeste van de creditores van den boedel van Seger Twenth, remonstrerende, hoe dat 

tot curatores over den boedel van van Twenth sijn geauthoriseert geworden Dirck Wijnhout, 

en Hendrina Greve huijsvrouwe van Seger Twenth voornoemt. Dat Hendrina Greve 

voorschreven creditores wel hadde uijtgekoft, doch tegenswoordich haer eijgen boedel 

desolaet verclaert, invoegen den boedel van Seger Twenth in sijn voorige staek was komen te 

relaberen, en de contracten van uijtcoop met Hendrina Greve ingegaen vervallen: 

versoeckende derhalven dat in plaetse van Hendrina Greve, tot een mede curator over 

Twenths boedel, Dirck Wijnhout mochte werden toegevoeght, de persoon van Hermen van 

Haerst, dat geseijde curatores mochten worden geauthoriseert om de gemelde goederen van 

Seger Twenth te doen inventariseren, en aenstonts te verkopen als mede om de behuijsinge, 

erven en weerhen, soo spoedich als doenlijck is, publijck te mogen distraheren en verkopen. 

Was geapost:  Dit versoeck wordt toegestaen. 

 

 

16. Den 9 Novemb(er) 1693, fol.7vo. 

Op de requeste van de momberen over de kinderen van wijlen d’ Heer Burgermeester Frans 

van Jngen versoeckende seeckere obligatie van 1200 guldens capitael staende tot laste van 

wijlen Gerrit Eckelboom doch onder seecker renversael aen Cornelis van Dijck wederm 

verstreckt, te mogen veranderen, en stellen tot laste van Cornelis van Dijck voornoemt alsoo 

hij van Dijck de renthen daer van altoos hadde betaelt. 

Was geapost:  Dit versoeck wordt toegestaen, en de momberen g’ authoriseert, om  

d’ obligatie in desen vermelt ten laste van Cornelis van Dijck te mogen brengen. 

 



Pagina 11 van 180 

17. Den 20 Novemb(er) 1693, fol.8. 

Op  het request van Andries, Arent, Lucas, Marrechien en Cunne Cuijks nagelatene kinderen  

van salighe Jan Andriessen, versoekende desselfs vaders boedel onder beneficie van 

inventaris te aenvaerden, nominerende tot curateuren Jan Dirksen Bos en Berent van 

Tongeren als twe der principaelste crediteuren. 

Was geapost:  Duit versoek wordt toegestaen en Jan Dirksen Bos neffens Berent van 

Tongeren worden hier over geauthoriseert als curateuren. 

 

 

18. Den 7 Decemb(er) 1693, fol.8vo. 

Op het request van de vrou weduwe wijlen Jonker Egbert Morre, versoekende dat tot afdracht 

en betalinge van hare schulden, welke sij noch verplicht is te betalen aen vrou Machtelt 

Stuirman weduwe van wijlen docter Arentsen, haer mochte werden geaccordeert in selutum 

over te geven sekere obligatie van lijfrente liggende ten lijve van vrou Catarina Elisabeth 

Morre ten laste van dese Stadt, en de selve over te schrijven ten lijve van Anna Theodora 

Arentsen. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt den inhout deses requeste hebbende geexamineert, en 

daer en boven verstaen, dat juffer Catarina Elisabeth Morre is van gesonde lichamelike 

dispositie en stature, ook van den ouderdom van omtrent de veertigh jaren, vinden goet om 

redenen in desen requeste vermelt, suppliante gratieuselik dit haer versoek toe te staen en te 

accorderen, gelijk sulx aen haer wordt geaccordeert cracht deses. 

 

 

19. Den 29 December 1693, fol.9vo. 

Op de requeste van Gijsbertijn Hendricks naegelatene weduwe van Gerrit Hendricksen van 

der Perssen, versoeckende tot reddinge van hare saecken een summa van 400 guldens te 

mogen negotieren, onder verbant van haer huijs, erve ende weerhe, staende alhier achter het 

Raethuijs, aen de Stadts Muijre, waer toe Dries Janssen, op het Eijlant woonachtigh, en 

Egbert Janssen van den Mosselenbergh, als momberen, sich offereren, om geseijde 400 

guldens te verstrecken onder verbant als vooren; met versoeck dat haer Wel Edele Hoogh 

Achtbare als overmomberen, het eene en het andere wilden approberen, en consenteren. 

Was geapost:  Dit versoeck wordt toegestaen. 

 
[In marge]: NB: dat dit niet is voortgegaen.     

 

 

20. Den 30 December Anno 1693, fol.10. 

Op de requeste van Wilhelmus Smitt, remonstrerende hoe dat hij bij resolutie van Schepenen 

en Raden van den 2den Maij 1692 is aengestelt tot Mr. Chirurgijn int’ Arme Kinderhuijs 

deser Stadt, op soodanich tractement, als haer Wel Edele Hoogh Achtbare naederhandt nae 

redelickheijt daer toe souden stellen, dat hij geduijrende den tijdt de arme kinderen int’ 

voorscreven kinderhuijs zijn geweest, hij veele sware patienten heeft gehadt, en in de maent 

van November laestleden noch 25 soo groote als kleijne, aen alle welcke veele kosten, 

moeijte, oppassen, en sorge heeft moeten besteden, versoeckende derhalven, dat haer Wel 

Edele Hoogh Achtbare hem een redelijck tractemant believen toe te leggen, waer mede sal 

konnen bestaen. 

Was geapost:  Suppliant wordt begunstight met een tractement van eenhondert en veertich 

caroli guldens jaerlijcks, in te gaen met den 2den December 1692, en te betalen uijtte 

revenues vant’ Arme Kinderhuijs. Sullende bij versterff van de Stadts Meester Chirurgijn off 

Pestmeester worden besorght, dat dit tractement, daer uijt, ten deele wederom worde  
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gevonden. 

 

 

21. Den 29 Januarij 1694, fol.10vo. 

Hermannus Bogert en Willem Bitter sijn tot curateuren geauthoriseert over Gerrit van Hasselt, 

welke in den gerichte dese curatele hebben aengenomen. 

 

 

22. Den 1 Februarij 1694, fol.11. 

Op het requeste van de kinderen van Willem Arentsen Cluijver versoekende den boedel van 

haer salige vader te mogen adieren onder beneficie van inventaris, mits dat sij tot redders en 

mede redders ses selves adsumeren, (terwijl de principaelste crediteuren in Hollandt 

woonachtigh sijn) de personen van Conraet Conraetsen Betzenen en Wijnant Henriksen 

Oedekerk. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt accorderen den supplianten dit hun gedane versoek. 

 

 

23. Den 1 Febr(uarij) 1694, fol.11. 

Op het request van Jonkheer Jacob van Rijswik als erfgenaem sub enere fideicommi van sijn 

ohem Jonkheer Wolter van Rijswik versoekende dat hij tot reddinge van des boedels, 

schulden moge vercopen een obligatie van duijsent guldens capitael ten laste van het comptoir 

van Sallant. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt consenteren den suppliant ten desen eijnde dese 

vercopinge te sullen mogen doen. 

 

 

24. Den 1 Febr(uarij) 1694, fol.11vo. 

Op het requeste van de crediteuren van den boedel van Wijcher Overbosch, versoekende dat 

over de selve curateuren mogen werde gestelt. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt authoriseren tot curateuren over desen boedel de personen 

van Dr. Wolfsen en Dirk Hosebeen ijder in hare qualiteijten. 

 

 

25. Den 1 Febr(uarij) 1694, fol.11vo. 

Hebben Schepenen en Raden op het versoek van het Turfdragers gilde, het selve g’ accordeert 

dat sij in plaetse van 2 stuijvers nu voortaen van ijder turf praemschipp van ijder prame turf 

sullen genieten drie stuijvers. 

 

 

26. Den 3 Febr(uarij) 1694, fol.12. 

Op het request van Mr. Krul, kleermaker, versoekende den boedel van sijn schoonmoeder 

Geertien Peters gewesene weduwe van Gerrit Wanink te mogen adieren onder beneficie van 

inventaris ten overstaen van twe der principaalste crediteuren. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt accorderen den suppliant dat hij desen boedel onder 

beneficie van inventaris adiere ten overstaen van Jan van der Linde en Egbert Eckelboom als 

curateuren in desen. 

 

 

27. Den 5 Febr(uarij) 1694, fol.12. 

Hebben Schepenen en Raedt Titia Hilarus weduwe van wijlen Jan Molter op haer versoek  
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Begunstight, dat haer soon in plaetse van sijn vader het glasemakerschap van de Stadt en 

Kerke in diervoegen sal hebben als het sijn vader gehadt heeft, mits dat hij sijn moeder en sijn 

susters en broeder door sijn arbeijt adsistere en helpe groot maken. 

 

 

28. Den 5 Febr(uarij) 1694, fol.12vo. 

Op de requeste van Joncker Jacob van Rijnvisch erfgenaem van Joncker Joan en Wolter van 

Rijnvisch remostrerende dat den boedels met vele schulden sijn beswaert, bedragende 

volgents opstal 1029 – 5 – 4 en dat die erffenisse van Joncker Wolter van Rijnvisch 

fideicommis is subiect gemaekt, versoekende over sulx, dat tot reddinge van de boedel 

schulden van obligatie tot laste van ’t comptoir van Sallant staende, verkoft hebbende 

behelsende een summa van omtrent  duisent caroli guldens gemelte coop bij haar Edele 

Hoochachtbare mogten geratificeert. 

Was geapost:  Schepenen en Raden den inhout van dit requeste bijgevoegde rekeningen van 

schulden van wijlen Joncker Joan en Wolter van Rijnvisch gesien en naeukeurig geexamineert 

hebbende, hebben te versoeken van Joncker Wolter van Rijnvisch sijn Edele geconsenteert, 

dat tot voldoeninge van deselve schulden bedragende 1029 – 5 – 4, een obligatie staende tot 

laste van ’t comptoir van Sallant ter summa van duisent caroli guldens, en waer van breder in 

dit request vermelt wort, te mogen verkopen, of die verkoft sijnde, hebben haer Edele 

Hoochachtbare goetgevonden gemelte koop te approberen ren te ratificeren, approberende en 

ratificerende deselve kragt desen. 

 

 

29. Den 14den Febr(uarij) 1694, fol.13. 

Op het request van Thomas Willemsen, versoeckende vermits het overlijden van Willem 

Sijbrants, in sijn leven dickebiervoerder deser Stad, in desselffs plaatse met de bierwaagen te 

moogen werden begunstiget. 

Was geapost:  Remonstrant Thomas Willemsen; word door Scheepenen en Raad in plaats 

van Willem Sijbrants, begunstiget met de dicke bier voerders plaatse. 

 

 

30. Den 19 Februarij 1694, fol.13. 

Hebben Schepenen en Raedt aen Beeltien Wolberts wonende op het erve van het Geesten 

Gasthuijs op Camperveene, om dat het huijs verbrant is geremitteert een jaer pacht mits dat sij 

de overige pachten tot Martini 1693 verschenen aen de Kerkmeester promtelik betale neftens 

de ordinaris en extraordinaris laten tot die tijdt vervallen. 

 

 

31. Den 20 Febr(uarij) 1694, fol.13vo. 

Op het request van Gerrit Berent Mostertman versoekende onder beneficie van inventaris te 

mogen adieren den boedel van sijn vrouwen suster Aeltien Gerrits en sulx ten overstaen van 

een á twe de principaelste crediteuren. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt accorderen den suppliant dit versoek, mits nominerende 

twe der principaelste crediteuren. 

 

 

32. Den 3dens Meert 1694, fol.13vo. 

Op het request van Joanna Pottie huijsvrouw van Secretaris Clamor ter Heijde, versoeckende 

dewijl bij het ingaan van haar huwelijck bij huwelixe voorwaarden was geconditioneert, dat 

ten wedersijden soude opgesteld werden een oprecht inventaris der wedersijts aengebrachte 
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meubile als immeubile goederen alsoo de gemeenschap van goederen bij voornoemt huwelixe 

voorwaarden was uijtgeslooten die sij aen haare sijde hadde gepareert aen naagekoomen; Dat 

insgelijcks daar voorgenoemte man Clamor ter Heijde mochte werden geordonneert, om ilico 

insgelijcken annotatie van sijnen imboedel en huijsraadt geteikent over te geven, off dat bij 

widere tergiversatie van dien jmand mochte werden genominert die haaren naasagh off die 

niet was, als sij gesteld hadde en dat die dan casu quo van werden mochte werden erkent. 

Was geapost:  Sij gesteld in handen van parthij advers, om hierop binnen den tijd van acht 

daagen te berichten. 

 

 

33. Eodem [3 Meert 1694], fol.14. 

Op het request van de Heeren Burgermeesteren Hugo ter Burgh, en Adriaan Willem van der 

Merwede, mombaren over Roeloff en Boldewijn Gerhard van Langen, kinderen van Jan Arent 

van Langen, versoeckende approbatie van soodanige naedere deilinge en maaghscheit, als op 

den 8tens Februarij 1693 tusschen haar requestranten qqa. voornoemt en de Welgeboorne 

Heer Steven Arent Blanckvoort ingaan is. 

Was geapost:  Desen ter vergaaderinge van Scheepenen en Raadt sijnde geexamineert en 

gelesen, wordt pro ut jacet geapprobeert en geratificeert. 

 Luidende de deilinge en Maaghscheit van woordt tot woordt als volght. 

Alsoo bij maaghescheit, tusschen de respective erffgenamen van wijlen de Heer 

Burgermeester Roeloff van Langen in dato den 14den October 1691 daarvan opgericht eenige 

goederen gemeen en ongedeilt, tusschen de Welgeboorne Steven Arent Blanckvoort, en de 

kinderen van wijlen Jan Arent van Langen waaren verbleeven; soo ist dat gemelde Joncker 

Steven Arent Blanckvoort, In huwelijck hebbende vrouw Maria Elisabeth van Langen; En  

d’ Heer Burgermeester Hugo ter Burgh, en de Welgeboorne Adriaan Willem van der 

Merwede, als momberen over de naagelaatene kinderen van Jan Arent van Langen, tot een 

naedere deilinge sijn getreeden; En daarover een speciaal behaagen ten opsichte der 

onmundigen van haar Edele Hooghachtbare naa dat de goederen soo veel doenlijck  

g’ aegaliseert waaren lootinge gehouden; Bij dewelcke de Welgeboorne Steven Arent 

Blanckvoort toegevallen is, het erve op Camperveene met een jaar pacht op Petri 1693, 

verscheenen, te saamen  

g’ aestimeert op f.1876 - : - : 

Een halff mudde rogge met 3 guldens, tijn stuijvers, sijnde een jaarlijckse uijtganck tot Eerde 

gelegen (halff desolaat wordende g’ oordeelt) met een jaar uijtganck Anno 1692 vervallen, te 

saamen gesteld op f.104 - : - : 

Een obligatie tot Noorthorn, groot in capitaal f.1200 - : - : met alle nogh resterende interesse 

tot dato deses toe, te saamen gewardeert op f.1050 - : - : 

Neffens een huijsjen op de Burgel, sijnde het twede huijs, naast Borgermeester Lemker met 

de huijshuijre van Michiel 1691 aenvangende, te saamen gepriseert op f.320 - : - : 

Soo dat het loth van de Heer Steven Arent Blanckvoort uijtmaackt een somma van f.3350 - : -  

Hiertegens, is Roeloff en Boldewijn Gerhard van Langen toegedeilt het erve de Blesse met 

een jaar pacht, verscheenen op Martini 1692, te saamen gewaerdeert op f.1880 - : - : 

De landerijen in den Blanckenham gelegen met de Kleine Meente voor Blockzijl, met een jaar 

pacht op Martini 1692 verscheenen, te saamen gepriseert op f.940 - : - : 

Een 1/8 booter jaarlijcks met de pacht op Allerheiligen 1692 verscheenen, te saamen gestelt 

op f.250 - : - : 

Een huijsjen op de Burgel, naast Borgermeester Lemker, met de huishuire, die op Michiel 

1692 sijn aenvanck heefft genoomen, g’ aestimeert te saamen op f.320 - : - : 

Uijtmaackende alsoo een gelicke somma van f.3350 - : - : 
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Blijvende de voorige onbetaalde pachten beneffens alle ordinaire en extraordinaire als oock 

particuliere lasten van de voorige goederen wat naame die oock souden moogen hebben tot  

1691, int gemeen. Voorts terwijl dies naavolgende goederen effectivelijck leenhgoederen sijn, 

als het erve op de Poll in Mastebroeck, onder Genemuiden gelegen; waarvan de respective 

erffgenamen Langens die vierde parten toecompt; wordende g’ aestimeert op f.1700 - : - : 

Daarnaa de landerijen gelegen int Boerscap Olst d’ Heeren Erffgenamen Langen 

toebehoorende gewaerdeert op f.2100 - : - : 

En eindelijck nogh een stuck landts int voornoemte Boerschap Olst hebbende gelegen dogh 

bij wijlen Jan Arent van Langen verkofft voor f.500 - : - : 

Sulx dat de leengoederen uijtmaacken f.4300 - : - : 

Edogh, terwijle van dees booven gespecificeerde lheengoederen van de kinderen van Jan 

Arent van Langen, de derde voet, aen de Welgeboorne Steven Arent Blanckvoort, en de Heer 

Niendam in huwelijck hebbende, Geertruid Gudela van Langen, moste uijtgekeert werden; En 

gemelte Niendam bij voorige maagescheit was uijtgekofft, sulx dat desselffs aenpart, de Heer 

Blanckvoort, en de kinderen voornoemt aegalijck accreceerde, en dient halven de 

Welgeboorne Arent Blanckvoort in gemelde goederen, voor een gerecht vierde part was 

gerechtight, en vervolghlijck daarvan moste profiteren een somma van f.1075 - : - : 

Soo ist dat de Heeren momberen in voldoeninge van die f.1075 caroli guldens, aen de Heer 

Blanckvoort hebben getransporteert, en overgegeven soodaanige landerijen met de maate voor 

Blockzijl g’ aestimeert op f.900 - : - : caroli guldens als sij in den Blanckenham sijn 

hebbende, en haar pupillen waaren toegevallen; beloovende tot suppletie van dien in gelde te 

betaalen, de resterende honderd vijff en seventigh caroli guldens, off deselvige doen verrenten 

á dato deses tegens vijff ten hondert, tot dat deselvige sullen sijn aengetelt; sonder argelistten 

waaren oorconde, sijn hiervan twee alleens luijdende maeghscheits brieven opgericht, en 

wedersijts beteikent Campen den 8ten Februarij 1693. En alsoo boven dees gespecificeerde en 

verdeilde goederen, nogh eenige andere vaste goederen in den boedel waaren geweest, soo 

dient daarover tot naaricht; Eensdeels, om dat de Heer Steven Arent Blanckvoort in contante 

penningen hebbende versteckt, een capitaal van duisent caroli guldens in betaalinge van dien 

is toegedeilt de hoff aen de Stadt Bergh met het Wortel boers land daaraen gelegen, 

anderdeels, dat daar en boven de boedel nogh sijnde beswaart met eenige andere schulden; 

gemelde Heer Blanckvoort heefft overgenoomen deese posten; als een stuck bouwlandt 

genaemt Juffer Truiden Campjen voor een somma van f.126 - : - : 

Een hooijmaatjen tot Eerde gelegen voor f.91 - : - : 

Vijff mudde rogge sijnde Sloppe Thijnde uijt t’ erve Smeinck tot Versen voor f.420 - : - : 

En eindelijck een stuck landts, de Bewesten genaemt, gelegen op de Voorst tot Vollenhoo 

voor f.520 - : - : welcke penningen tot afflossinge van andere lasten sijn g’ emploijeert; Dogh 

het heefft de contrahenten behaaght, dat de posten desen maeghscheide souden worden  

g’ insereert. Actum ut supra. 

Was onderteikent 

Steven Arent Blanckvoort. H. Terburgh. A.W. van der Merwede. 

 

 

34. Den 8ten Maart 1694, fol.17. 

Op de requeste van Otto de Pieper versoeckende, dewijl door het overlijden van Marten 

Biesterbosch de vis-houwers plaatse was gekoomen te vaceren, dat hij met voornoemt vis-

houwers plaatse mochte werden begunstiget. 

Was geapost:  Suppleant Ottho de Pieper, wordt door Burgermeesteren, Scheepenen en 

Raadt, in plaats van Marten Biesterbosch begunstight met de vis-houwers plaatse. 
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35. Den 8ten Maart 1694, fol.17. 

Op de requeste van Jan Elcker en Jan Jacobsen van Dijck, momberen over de kinderen van 

wijlen Anna Jans Scuters, versoeckende in haar voornoemte qualiteit, approbatie van 

soodaane aenkoop, van seker halff huijs, arve en wheere met den aenkleve van dien staande 

tot Wilsum, Rutger opt Ende toebehoorende ter somma van 850 caroli guldens, oordelende 

sulx haar pupillen oorbaar te sijn. 

Was geapost:  Schepenen en Raadt hebben naar examinatie, deses gedaane aenkoop  

g’ approbeert, gelijck die g’ approbeert wordt cracht deses. 

 

 

36. Den 8ten Meert 1694, fol.17vo. 

Op de requeste van Jan Jacobsen Bovenhoff, versoeckende vermits, het overlijden, van 

Merten Bijssterbosch, de calck draagers plaatse, was koomen te vaceren; hij suppleant met 

voornoemt calck draagers plaatse mochte werden begunstiget. 

Was geapost:  Wordt Jan Jacobsen Bovenhoff, in plaats van Merten Bijsterbosch, door 

Schepenen en Raadt begunstiget met de calck draagers plaatse. 

 

 

37. Den 10den Meert 1694, fol.17vo. 

Op de requeste van Hermen Lamberts Kaij, versoeckende met sijn volle sustertingh, Aeltjen 

Oloffs te moogen trouwen. 

Was geapost:  Dit versoeck wordt g’ accordeert door Scheepenen en Raadt. 

 

 

38. Den 10den Meert 1694, fol.18. 

Op de requeste van Joncker Christiaan van Lennip en consorten, versoeckende dat die ter 

secretarie overgegevene reken boecken van de wijlen Heer Borgermeester Henrick Voorne 

der remonstranten respective vaeder en grootvaeder, een geringen tijt daeruijt mochten 

gelicht,  om bij remonstranten naargesien te kunnen worden. 

Was geapost:  In dit versoeck kan niet werden getreden, wordende de remonstranten nogh 

vergunt, den tijt van veertien daagen, om d’ overgegevene boecken ter secretarie te kunnen 

naasien. 

 

 

39. Den 13den Meert 1694, fol.18. 

Op de requeste van Dr. H. Wolffsen, versoeckende, dat hem remonstrant voor soo veel haar 

Wel Edele Hoogh Achtbare aengaat mochte toegestaan werden een oudt wagentien, soo in 

den boedel van Peter de Gieter nog onverkofft was gebleven voor een somma van 36 caroli 

guldens ingevolge de taxatie van de Stadts Raedemeester daarop was getaxeert in minderinge 

van sijn verdient salaris, soo hem remonstrant van Peter de Gieter voornoemt nog was 

competerende, bij provisie mochte trecken, onder aenneminge in cas haar Edele mog. Sulx 

niet mede mochten accorderen, dat suppleant als dan in contanten de waardije van dien promt 

sal betaalen en erleggen. 

Was geapost:  Remonstrant word dit sijn versoeck g’ accordeert, op de conditien in desen 

vermelt. 

 

 

40. Den 23tens Meert 1694, fol.18vo. 

Op de requeste van Claas Crouwel, versoeckende dewijl sijn vaeder Adam Crouwel en Dirck 

van Dijck, den opslagh buiten de Carper Poorte haar tot beneficie van haare coopmanschap in  
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floeren en steenen vergunt, hadden affgestan, dat hij remonstrant daarmede weder mochte 

werden begunstiget, en daar en boven nog toegestaan, om een opslagh tot bewaaringe van 

steen en floeren buiten de Louwen Poorte te moogen setten. 

Was geapost:  Suppleant word dit sijn versoeck g’ accordeert, onder conditie nochtans, dat 

een loose opslaande, daarvan als dan en thinse, ten profijte van de Stadt, sal hebben te 

betaalen. 

 

 

41. Den 28tens Meert 1694, fol.19. 

Op de requeste van Gerrit Musche, Jan Tijmensen, en Menso Gerrits, in qualiteit als 

momberen over het onmondige kindt van wijlen Dirck Thijmensen Gooij, versoeckende 

dewijl haar remonstranten pupillen boedel met eenige schulden is belast, en tot betaalinge van 

dieselve geene penningen voorhanden sijn, daartoe moogen negotieren twe hondert en 

vijfftigh caroli guldens, en tegelijck g’ authoriseert werden om daarvoor haare pupils huijs, 

hoff en landt tot Brunnepe gelegen te moogen verbinden en hijpothiseren. 

Was geapost:  Schepenen en Raadt hebbe naa rijpe examinatie van de inhoud deses, 

remonstranten qqa. dit hun versoeck g’ accordeert, gelijck het selve g’ accordeert werdt cracht 

deses. 

 

 

42. Den 28tens Meert 1694, fol.19. 

Op de requeste van Jan Haagewold en Jan Tangena, versoeckende te moogen hebben 

vergoedinge van soodanigh peert, als bij d’ eerste schouwe van Mastebroeck opt versoeck van 

de Heeren Cameners en Rentmeesters aen de Heere Dijck Greeve hadde geleent hetwelcke 

opt einde van de schouwe omtrent Hasselt, was gestruickelt gevallen, en soodaanigh 

beleedight, dat het cort daaraen was koomen te sterven. 

Was geapost:  Remonstranten word voor het peerd in desen vermeld, g’ accordeert vijfftigh 

daelders, door de Heeren Cameners en Rentmeesters van den jaare 1693 te betaalen. 

 

 

43. Den 4 April 1694, fol.19vo. 

Op het request van Jan van Tongeren en Arent van Loo versoekende dat tot curateuren over 

den geaufugieerden Jan Elckers boedel neftens hem supplianten mogen werden gestelt Dr. Jan 

Sabé nomine principalis als principaelste crediteuren en dat den inboedel moge werden 

vercoft. 

Was geapost:  Dit der supplianten versoek wordt toegestaen en dese genomineerde personen 

tot curateuren over dese boedel geauthoriseert. 

 

 

44. Den 10den Meij 1694, fol.20. 

Op de requeste van Deëthardus Reijninck, versoeckende uijt de cooppenningen te procederen 

vant verkoffte huijs van Jan Kijrsen Bovenhoff, wegens sijn vrouwen beweesen goet te 

moogen lichten een somma van eenhondert goltguldens. 

Was geapost:  Hierop kan niet werden gedisponeert; maar sal suppliant met deese sijne 

praetensie hebben te supersederen, tot ter tijd over desen boedel, over de praeverentie en 

concurrentie sal sijn gedisputeert. 

 

 

45. Den 10 Meij 1694, fol.20. 

Op het versoek van de momberen der kinderen van Mr. Krul cleermaker versoekende den  
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boedel te mogen adieren onder beneficie van inventaris met adsumtie om twe der 

principaelste crediteuren tot curateuren. 

Was geapost:  Dit versoek wordt toegestaan, en tot curateuren over den boedel geauthoriseert 

de weduwe wijlen Saris Jansen van de Grunde en Engbert Eckelboom als twe der 

principaelste crediteuren. 

 

 

46. Den 14 Maij 1694, fol.20vo. 

Henrik Michielsen en Berent Woltersen sijn tot momberen geauthoriseert om voor de 

kinderen van Grietien Balthasars bij wijlen Jan Lubbertsen in echte verwekt de scheijdinge en 

deijlinge der eftenisse van Femmechien Lubberts waer te nemen welke sulx hebben 

aengenomen. 

 

 

47. Den 14 Maij 1694, fol.20vo. 

Petrus Homma J:U:Dr. is bij Schepenen en Raedt geadmitteert om advocando voor Stadt en 

Landtgerichte alhier te mogen practiceren. 

 

 

48. Eodem die [14 Maij 1694], fol.20vo. 

Is Jan Carsten op sijn versoek geaccordeert vrij geleijde voor hem en sijn goederen voor den 

tijdt van ses achtereenvolgende maenden van nu af aen beginnende. 

 

 

49. Den 19 Maij 1694, fol.21. 

Op het request van Henrik Cornelissen om van wijlen Cornelis Govertsen muntersgeselle, 

versoekende te mogen obtineren veniam aetatis twe en twintigh jaren out sijnde. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt hier op hebbende gehoort het rapport der momberen, 

accorderen den suppliant het versochte veniam aetatis. 

 

 

50. Den 22ten Meij 1694, fol.21. 

Op de requeste van Jan Dircksen, Stadtsmeijer op het Eijland, versoeckende dat Grietjen en 

Rokes Jans sijne geweesene dienstmeijden, uijt de penningen geprocedeert van sijne verkoffte 

goederen haar, haar verdient loon mochte werden voldaan. 

Was geapost:  Suppliant wordt gelast, aen sijn geweesene meijden haar verdient loon te 

betaalen, als sijnde sijne goederen niet bij executie, maar vrijwilligh en uijt de hand verkofft. 

 

 

51. Den 23 Meij 1694, fol.21vo. 

Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt aen Willem Teunisen en Henrikkien Henriks 

echteluijden geaccordeert dat sij aen Dries Lulofs wegens de penningen door hem verstrekt, 

om twe van suppleantens stiefkinderen met namen Gerrit en Henrik Cornelisen Coijman 

wegens haer vaderlike erftenisse te bevredigen sodanigh voorrecht sullen mogen geven als 

voornoemte kinderen in de bewijsinge althans hebben. 

 

 

52. Den 7 Junij 1694, fol.21vo. 

Hebben Schepenen en Raden op de requeste van Simon Coen, versoeckende betalinge van 96  

guldens 4 stuijvers hem wegens gelevert holt en spijckers, gebruikt tot het repareren van een  
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nieus getimmert huis in plaets van het verbrande huis tot Campervene competerende 

Was geapost:  De Heer Burgermeester ter Barchorst wort versogt en geordonneert, om uit het 

superplus dese ses en negentig caroli guldens vier stuivers aen den remostrant te voldoen, 

welcke betalinge sijn Ed. in rekeninge sullen worden gevalideert. 

 

 

53. Den 16 Junij 1694, fol.22. 

Op het request van de weduwe van Adam Kempe versoekende te mogen continueren in het 

maken van glasen voor de Stadt en Geestelikheijt. 

Was geapost:  De suppleante wordt bij provisie, mits houdende een bequaam knecht, 

geaccordeert te continueren in het glasemaken van de Stadt en Geestelikhuijsen, onder 

speciale conditie dat niets sal onderneen te maken of te hermaken als naa voorgaende ordre en 

kenisse der respective camenaers en rentmeesters. 

 

 

54. Den 23ten Junij 1694, fol.22.  

Op de requeste van Henrick Nienburgh en Mr. Simon Coen, momberen over Dirck van 

Dursten, versoeckende dat Haar Wel Edele Hoogh Achtbare de verkoopinge van een seste 

part van eenigh landt gelegen omtrent Putten haare voornoemte pupil mandeligh met de 

kinderen van Desemer Peters, en Peter van Dursten, hebbende toebehoort gelieffden  

t’ approberen en te ratificeren. 

Was geapost:  Deese coop word naa rijpe examinatie, bij Scheepenen en Raaden  

g’ approbeert, voor soo verre dieselve der remonstranten pupil is betreffende. 

 

 

55. Den 23ten Junij 1694, fol.22vo. 

Op de requeste van Henrick Jansen van Dartelen, en Gerrit Berentsen van de Weteringe in 

qualiteit als momberen soo over de vier kinderen van het eerste bedde van Lubbighjen 

Egberts bij wijlen Gijsbert Jansen in echte verweckt als oock van de twe kinderen van het 

twede bedde van Lubbighjen Egberts, bij wijlen Dirck Dircksen in echte geprocreeërt, 

versoeckende in haare qualiteit; aen haar voornoemte pupillen vaederlijcke bewijs te moogen 

corten soodaane cooppenningen van twe koenen en eenigh hoij, soo voornoemte momberen 

onlanghs in den boedel van Lubbighjen Egberts hadden gekofft. 

Was geapost:  Deese coop word van Schepenen en Raaden, als overmomberen g’ approbeert, 

en de momberen toegestaan, deese cooppenningen aen haar bewijs te moogen corten. 

 

 

56. Den 2 Julij 1694, fol.23. 

Op het request van Helmich van Marle en Dries Henriksen Brink versoekende als momberen 

over Evert Twents kinderen den boedel van der selver ouderen te mogen adieren onder 

beneficie van inventaris ten overstaen van Gerrit Backer en Peter Lucassen Lijndrajer als de 

principaelste crediteuren, neftens Dr. Wolfsen als Wesevader. 

Was geapost:  Dit wordt geaccordeert. 

 

 

57. Den 9 Julij 1694, fol.23vo. 

Op het request van de dicke biervoerders deser Stadt, versoekende terwijl sij bij desen slechte 

tijdt niet connen subsisteren, dat sij alleen als biervoerders het Boven Gasthuijs mogen 

bedienen sonder dat de dunnebiervoerders daer toe mede werden geadmitteert. 

Was geapost:  Dit versoek wordt den suppleanten geaccordeert en sal sulx de brouwer van  
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het Geertruijden Gasthuijs en de dunnebiervoerders worden geinsinueert, om sigh daer nae  

mogen reguleren. 

 

 

58. Den 6ten Augusti 1694, fol.23vo. 

Op de requeste van Wijcher Overbosch, versoeckende voor sekeren tijd vrijheit om hier in de 

Stadt te moogen terugh koomen, ten einde om met sijne crediteuren te accorderen. 

Was geapost:  Suppleant wordt van Borgermeesteren, Schepenen en Raaden vergunt en  

g’ accordeert, den tijd van ses weecken, om immiddels met sijne crediteuren t’ accorderen. 

 

 

59.  Den 6ten Augusti 1694, fol.24. 

Op de requeste van Marrichjen Willems, borgersche deser Stadt, versoeckende, dat haar 

momber Berent Willemsen Stoetjen, mochte werden g’ ordonneert om op sekere 

paeremptoiren dagh van sijne momberschap ten overstaan van de Heeren Hoofftluiden te doen 

rekeninge, bewijs, en reliqua. 

Was geapost:  Berent Willemsen Stoetjen, wordt g’ ordonneert binnen den tijt van veertien 

daagen van dese sijne momberschap, ten overstaan van de Heeren Hooftluiden van t’ Broeder 

Espel, te doen rekeninge, bewijs en reliqua. 

 

 

60. Den 8sten August 1694, fol.24. 

Op de requeste van Dr. Wolffsen, in qualiteit als Weesemeester in tempore deser Stadt, 

versoeckende te moogen werden g’ authoriseert, ten fine, om ¼  in twe kleine huijsjes tot 

Amsterdam in de Nieuwe Lelien Straate staande toe behoorende Egbertien Everts de Stomme, 

althans in Weesenhuijs vepleeght werdende, te mogen verkoopen. 

Was geapost:  Dr. Wolffsen in qualiteit als Weesenmeester in tempore deser Stadt, wordt  

g’ authoriseert en gevolmachtight, ten fine om dese verkoopinge te moogen doen. 

 

 

61. Den 14 Augusti 1694, fol.24vo. 

Op het request van Jan van de Wende chirurgijn als momber van Jannechien en Hermen van 

Borkelo, kinderen van Jan van Borkelo bij wijlen Aeltien Smits in echte verwekt, 

remonstrerende hoe dat geseijde pupillen hadden een vierde part van 5 koeweijden op den 

Noort en twe koeweijden op de Meente waer van een vierde part Wilhelmus Smit toebehoort 

en de twe overige Peter Elbertsen van Dijk en Henrik en Hermijntien Smit kinderen van 

Henrik Jansen Smit, en dat de voorschreeven 5 koeweijden op de Noort en twe op de Meente 

in t’ geheel waren beswaert met 1325 guldens waer over het de eijgenaers gaerne wilden 

transporteren, te weten 400 guldens aen Wilhelmus Smit en 525 guldens aen suppliantens 

pupillen, welke 525 guldens Wilhelmus Smit  aen de supplianten voor sijn pupillen soude 

tellen bij aldien sulks bij haer Edele Hoog Achtbare mochte werden geapprobeert, en dat die 

penningen op lijve der pupillen aen de provincie mochten werden verstekt. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt accorderen dit versoek pro ut jacet. 

 

 

62. Den 16den August 1694, fol.25. 

Op de requeste van Jan Teunissen van de Marienburgh, Steven Pos, en Aart Wolters, in 

qualiteit als momberen van de onmondige kinderen van Geert Stevensen salligher, 

versoeckende soodaane een hondert caroli guldens, soo van haar pupillen rentheloos hadden 

liggen te moogen liggen op seker huijs, hoff, erve en wheer tot Brunnepe gelegen, Geert  
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Stevensen en Aeltjen Jans sijn huijsvrouwe toebehoorende. 

Was geapost:  Borgermeesteren, Scheepenen en Raaden, accorderen naar rijpe examinatie 

van den inholt deses suppleanten dit hun versoeck. 

 

 

63.  Den 16den August 1694, fol.25vo. 

Op de requeste van Cornelis Jansen Haan, momber over Jannes Jansen naagelaatene soon van 

Jan Reindersen op wien bij het overlijden van Henrick Hermsen was gedevolveert twe 

hondert en vijfftigh caroli guldens, soo geleght sijn op de verkoffte moltmeule bij de Celle 

Broers Poorte; sijnde hij Jannis Jansen voornoemt voor eenige jaaren in den oorlogh 

getrocken; en het overschott der penningen van voornoemte moole nu verkofft, getrocken bij 

Geertjen Henricks, onder praetext van de naaste erffgenamen van Jannis Jansen meergemeld; 

en daarvoor alleen ten onderpande gesteld seker huijsjen staande op de Kalver Hecken Wegh; 

versoeckende hij remonstrant beneffens desselffs broeder Reinder Jansen, als halve broeders 

van Jannis Jansen; dat Geertjen Henricks voor die gebietete penningen beter onderpand 

mooge stellen. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden den inholt deses hebbende g’ examineert, vermeinen tot 

securiteit der remonstranten niet verder hieromtrent te konnen doen, als het geene op gisteren 

gedaan is. 

 

 

64. Den 16den August 1694, fol.26. 

Op de requeste van Hermen Claassen van Haarst, en Gerrit Coetsier, (loco de vrouw weduwe 

van wijlen de Heere Capitain Brunick): curateuren over den boedel van Henrina Greven, 

versoeckende dewijl de momberen over Govert Meulemans en Henrina Greven 

kinderenderen, hadden doen arresteren soodaanige penningen als de boedel van Henrina 

Greve onder de haren boeckholderen vant Bestiaal te goede hebben; om redenen dant 

voorschreven momberen, uijt voorschreven boedel praetenderen een obligatie van 

sevenhondert caroli guldens, haare pupillen bij het hertrouwen van Henrina Greve met Seger 

Twenth bewesen; daar nochtans soodaane obligatie in den boedel niet waare te vinden; dat 

eenige Heeren uijt het midden van haar Wel Edele Hoogh Achtbare mochten werden 

gecommitteert, ten fine om parthijen naa verhoor hierover t’ ontscheiden, off andersints 

daarvan te rapporteren, en om diennaa bij haar Wel Edele Hoogh Achtbare daerinne naa 

bevindinge te werden gedisponeert. 

Was geapost:  De Heeren ter Barghorst en Bentheim werden g’ authoriseert om 

remonstranten beneffens de momberen in desen vervatt, voor sigh t’ ontbieden om soo 

doenlijck dieselve in der minne t’ ontscheiden, bij ontstentenisse van sulx ter vergaaderinge 

van Borgermeesteren, Scheepenen en Raaden, daarvan te rapporteren, ten fine om daarinne 

als dan anders te werden gedisponeert. 

 

 

65. Den 21 Aug(usti) 1694, fol.26vo. 

Op de requeste van Jan Dirxen Slotem versoekende, dat aen hem remonstrant door de 

momberen van sijne voorkinderen Jan de Haen en Jacob Struis gevolgt moge worden sodane 

iaerlix renten van penningen als van verkofte klederen van sijn overleden vrou sijn 

geprovenieert. 

Was geapost:  Schepenen en Raden verstaen en ordonneren de respective momberen in dit 

request vermelt, dat dat hij aen suppleant de iaerlixe renten van penningen van der kinderen 

moeders goet geprovenieert, des iaers sullen hebben te ontrigten en uit te keren. 
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66. Den 22 Augusti 1694, fol.27. 

Op het request van Clamer ter Heijde en Jan Willemsen momberen over de kinderen van 

Frerik Jansen, versoekende aen der kinderen vader te mogen langen 62 á 63 guldens capitael 

den kinderen bij testamente aenbestorven van haer moeje Femmechien Dirks, waer van de 

vadersche opcomsten hadde. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt accorderen dit versoek mits dat de vader hier voor 

verbindt sijn persoon en goederen, en in specie sijne meubilen en gereetschap. 

 

 

67. Ongedateert: [22 Augusti 1694], fol.27. 

Op het request van de Gildemeesters van het St. Lucas gilde, versoekende dat hare gildebrief 

moge werden geinterpreteert, en verstaen dat alle leerjongeren die in dese Stadt ofte desselfs 

vrijheit niet alleen leeren schilderen of contrefaicten (gelijk de gildebrief vermelt) maer ook 

die leren teijkenen, niemant uijtbesondert, aen het gilde sullen betalen eene goltgulden. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt verstaen dat uijt cracht van de gildebrief soo wel de 

leerjongeren die leeren teijkenen, als de welke leeren schilderen of contrefauten gehouden sijn 

aen het gilde te betalen eene goltgulden. 

 

 

68. Den 15 Sept(ember) 1694, fol.27vo. 

Op het request van Jan Delmenhorst versoekende approbatie van de vercopinge van de 

treckschuijte en het veer op Zwolle, soo als Jan Clasen het gehadt heeft. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt approberen dese gedane vercopinge en begunstigen den 

suppleant met het veer  van de treckschuijte op Zwolle in diervoegen als het den vercoper 

gehadt heeft. 

 

 

69. Den 27 Sept(ember) 1694, fol.28. 

Hebben Schepenen en Raedt Samuel Faes geaccordeert sijn leven langh geduijrende te 

continueren als chirurgijn van het Weeshuijs op een tractement van 42 caroli jareliks. 

 

 

70. Den 29sten September 1694, fol.28. 

Op de requeste van Hermen Jansen Bleecker, versoeckende dat die hem ingevolge annexe 

rekeninge competerende f.68 - 15 - : uijt den boedel van salligher Willem Arentsen Cluijver, 

in sijn leven fijnreder alhier, wegens koocken, bleecken en droogen van gaaren door desselffs 

curateuren, met naamen Coenraadt Coenraadtsen, en Winandt Oedekercken al spandbaare 

schuld te betaalen geweigert wierdende; daaronder echter mochten werden gerengeert. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden den inhoud deses hebbende geexamineert, verstaan dat 

den suppliant met dese 68 (guldens) 15 stuivers onder de pandbaare schulden, deses boedels 

sal werden gerengeert, en alsoo oock betaalt. 

 

 

71. Den 13den October 1694, fol.28vo. 

Op de requeste van Albert Jansen Laarhuijs, linnewever alhier, versoeckende om redenen in 

de requeste vervatt, dat op aenstaande sondagh, sijn twede en derde huwlicx proclamatien met 

Engeltjen Baltus, des voor en achtermiddaghs, haar voortganck moogen gewinnen. 

Was geapost:  Dit versoeck, wordt naa examinatie van saacken bij Schepenen en Raaden 

toegestaan. 
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72. Den 23 Octob(er) 1694, fol.28vo. 

Op het request van Reijntien Henriks weduwe van Gerrit op den Noort versoekende consent 

en approbatie van een gedane vercopinge van een sesde part van een mate buijten de Broeder 

Poorte gelegen ter somma van 330 caroli gulden onder conditie dat sij die penningen tot 

aencoop van een winkeltien emplojere om haar en hare kinderen daer uijt te alimenteren. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt desen hebbende geexamineert approberen dese gedane 

coop en consenteren de suppliante dat sij nae ontfanghst der cooppenningen en emplojeringe 

der selven in diervoegen als hier in wordt vermelt, dit aenpart aen den coper moge cederen en 

transporteren. 

 

 

73. Den 29sten October 1694, fol.29. 

Op de requeste van Jan Tijmensen en Pietertjen Jaagers op de Modderkoele; versoeckende dat 

haar soon mooge treden in de huijre van eene Kornelisjen Jans (onlanghs in de memorie 

geslaagen) vant erve op de Stuirop, en sulx onder sufficiente borgen voor de huijrpenningen. 

Was geapost:  Doordien Schepenen en Raaden goetgevonden hebben, het erve in dese 

vermeld, int obenbaar, en aan de meestbiedende te verpachten soo kan in dit versoeck niet 

werden getreden. 

 

 

74. Den 12 Novemb(er) 1694, fol.29vo. 

Op de requeste van Ed: Nicolaes Sluiter, essaijeur en Mr. Joan van der Linde, chijrurgijn, 

versoekende approbatie in naeme van haer pupil Hermannus Pos, soon van wijlen Joan Pos en 

Mechteltien Herms, wegens een vierde part in een verkoft huis, erve en were tot Amsterdam 

gelegen, luidende de conditien als volgt. Toenis Sigilti. 

 Op dato ondergeschreven hebben Jan van der Linden tabakvercoper tot Campen als 

getrout hebbende Niesie Frans Pos, Joost de Haen, wonende tot Naerden, als man en voogt 

van Ermptie Franco Pos, Johannes van Loon t’ echte hebbende Emerentia Franco Pos en 

Nicolaes Sluiter, essaijeur tot Campen als bij den Hoochstachtbare Raedt aldaer gestelt tot 

momboir over Hermannus Pos, nagelaten soon van Jan Pos in dien qualité voor hem selven 

ende daer en boven instaende en hem sterkmakende voor Mr. Johan van der Linde chijrurgijn 

tot Campen sijn medevoogt ’t samen verkogt en Mr. Jan Baptista de Haen chijrurgijn alhier 

heeft van deselve gekogt een huis en erve, staende en gelegen op de Haerlemerdijk op de hoek 

van Binnenbrouwersstraet hier ter Stede Bekent en streckende, mitsgaders met sodanige 

servituiten ende geregticheden als de verkopers het selve van haer nigte Annetie Vegters 

geerft hebben, ende de oude brieven daer van sijnde, mede brengende daer toe mits desen 

wort gerefereert, ook in sulken voegen, als ’t  voorschreven huis en erf tegenwoordig behoirt 

en betimmert staet, ende dat voor de somma van vijfduisent guldens, te betalen vierduisent 

guldens contant neffens de opdragte, die nu eerstdaegs sal moeten geschieden, ende de 

resterende duisent guldens sal den koper in plaets van borgen tot sijne securiteit voor eige 

opkomende lasten onder sig mogen blijven behouden voor den tijt van drie jaren ingegaen 

sijnde den eersten van desen lopende maent November, mits daer van interesse gevende 

tegens 3 ½ ten hondert in’t jaer dog sal den koper wel eerder de gemelte duisent guldens ’t sij 

in’t geheel of ten dele mogen aflossen, maer naer ’t verloop van voorschreven drij jaren sal 

die ten vollen opgebracht moeten worden metten verlopen interesse van dien, sullende den 

koper alle onkosten, die inde opdragt gedaen moeten worden, metten verlopen interesse van 

dien, sullende den koper alle onkosten, die in opdragt gedaen moeten worden, so van 40
ste

 en 

50
ste

 penning ’t schrijven van koopcedulle ’t maken van quijtscheldinge ende zegels daer 

toebehorende alleen en in’t geheel moeten betalen, sonder dat de verkopers daer inne iets te 

dragen sullen hebben, gelijk en het van koper mede tot sijne lasten neemt alle de 100
ste

 en 
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200
ste

 penning, die van nu voortaen iaerlix reelijk vant’ huis voorschreven betaelt sal moeten 

worden, van alle ’t welke den koper de verkopers sal moeten bevrijden, dog geschiet dit in’t 

reguard van voorschreven voogden op approbatie van de Hooghagtbaren Raet der Stadt 

Campen t’ oircond dese gepasseert in Amsterdam den 9
e
 November 1694 ten overstaen van 

mij Reinier Loenius openbaer notaris als hier ter praesentie van Pieter Vink en Lucas 

Roelofsen Strikeveen als getuigen hiertoe versogt. 

 Quod attestor onderstont R. Loenius Notaris Publicus 

Was geapost:  Dit request en bijgevoegde koopbrief van ’t verkogte huis tot Amsterdan 

gelegen, wort voor so veel het de requestranten pupil aengaet bij Schepenen en Raden der 

Stadt Campen als overmomberen geapprobeert. 

 

 

75. Den 15 Novemb(er) 1694, fol.30vo. 

Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt Gerrit Witte begunstight met de 

orgelblasers(treder) plaetse in de Buijtenkerke op het tractement daer toe staende, in plaetse 

van de overledene. 

 

 

76. Den 20sten Novemb(er) 1694, fol.30vo. 

Op de requeste van Jan van Barcum, in huwelijck hebbende Helena Brinckhouwers last 

weduwe van wijlen Jacob Rietbergen, mitsgaeders Helmich van Marle, en Lambertus Keppel, 

momberen over voornoemte Rietbergens kinderen; versoeckende approbatie van een verkoffte 

morgen landt gelegen achter Herxen, soo verkofft was voor 500 guldens, en sulx voor 

sooverre dese pupillen was raackende. 

Was geapost:  Dese verkoopinge voor soo verre de minderjaarige in desen vermeld, is 

betreffende, wordt naa rijpe examinatie van Schepenen en Raaden g’ approbeert. 

 

 

77. Den 24 Novemb(er) 1694, fol.31. 

Hebben Schepenen en Raadt Dries Hermsen begunstight met het turfvoerderschap te 

Brunnepe in plaetse van de overledene Jan Simonsen. 

 

 

78. Den 15den December 1694, fol.31. 

Op de requeste van Wijgmoedt Stevens, weduwe van Peter Polleman, versoeckende, dat haar 

Wel Edele Hoogh Achtbaare haar suppleantinne favorabel gelieffden te dispenseren van die 

nogh niet vervlooten tijt welcke sij sedert het overlijden van haar man salligher nogh voor 

haar hertrouwen aff te wachten. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raaden hebben naa rijpe examinatie de 

suppleantinne, van die nogh aen dit halff jaar deficierende tijt favorabel gedispenseert. 

 

 

79. Den 24sten December 1694, fol.31vo. 

Op de requeste van Willem Frericksen Vos, versoeckende dat hem de plaatse tusschen de 

Karper en de Bottervatts Poorte alleen mooge werden vergunt en toegestaan, ten fine om sijn 

twijgh aldaar te plaatsen. 

Was geapost:  Suppleant wordt van Schepenen en Raaden dit sijn versoeck g’ accordeert; 

mits echter dat hetselve niet en strecke tot praejudicie van een derde. 
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80. Den 28sten December 1694, fol.32. 

Op de requeste van Henrick Rabberinck (Rabberting), getrouwt aen Aeltjen Cannemans, 

versoeckende om sijns vaeder salligher Wolter Cannemans boedel ten overstaan van twe 

desselffs grootste crediteuren onder beneficie van inventaris te moogen aenveerden. 

Was geapost:  Suppleant wordt sijn versoeck g’ accordeert om ten overstaan van Henrick 

Jansen van Heerde en Lambertus Canneman desen boedel onder beneficie van inventaris te 

moogen aenveerden. 

 

 

81. Den 28sten December 1694, fol.32. 

Op de requeste van Titia Hilarius weduwe van Jan Molter salligher en Jacob Keijser, 

versoeckende beijde vermits het overlijden van de weduwe van Adam Kempe salligher te 

moogen werden begunstiget met de glaasemaackers plaatse, soo van stadt als Geestlijckheit, 

in dier voegen als dieselve bij Adam Kempe voornoemt waaren waargenoomen. 

Was geapost:  Schepenen en Raden begunstigen des suppleantinnes soon beneffens Jacob 

Keijser, met de vacante glaasemaackers plaatse soo van Stadt als Geestlijckheit, in dier 

voegen als het de weduwe Kempe salligher heefft bedient gehadt, tot soo lange dieselve het 

wel sullen koomen te bedienen; mits dat hij sijne moeder de suppleantinne, sijn susters en 

broeder door dese arbeijt adsistere, en helpe groot maacken. 

 

 

82. Den 12den Januari 1695, fol.32vo. 

Op de requeste van Gerrit Bantjes, carviel schipper deser Stadt; versoeckende alnogh, voor 

desen jaare 1695, vant veer deser Stadt te moogen werden gelicentieert; en hem toegestaan, 

sijn fortuin in Holland te soecken. 

Was geapost:  Suppliant wordt voor desen jaare 1695, vant veer van dese Stadt van Kampen 

gelicentieert en toegestaan sijn fortuin voor die tijt in Hollandt te moogen soecken. 

 

 

83. Den 7den Febr(uari) 1695, fol.33. 

Op de requeste van Jacobus Stellinck nomine uxoris, Cornelis van Dijck en Bernhardus 

Curtenius, als momberen over de kinderen van Govert Meuleman en Henrina Greve in echte 

verweckt; versoeckende dat d’ uijtspraacke bij de Heeren ter Berghorst en Bentheim over 

sekere obligatie ter somma van 700 caroli guldens, door Henrina Greve bij haar hertrouwen 

aen voornoemte haare kinderen bewesen en in rerun natura niet sijnde; gedaan op vijff en 

seventigh guldens, mits dat haar niet soude moogen affgetrocken werden all t’ geene van haar 

voor de kinderen was betaalt, mochte werden g’ approbeert en g’ aggreërt. 

Was geapost:  D’ uijtspraacke bij de Heeren Ter Berghorst en Bentheim, over d’ obligatie in 

desen vermeldt, wordt van Schepenen en Raaden g’ aggreërt. 

 

 

84. Eodem die et Anno [7 Februari 1695], fol.33. 

Op de requeste van Jacobus Stellinck nomine uxoris, en die E: Cornelis van Dijck, en 

Bernhardus Curtenius, als momberen over d’ onmondige kinderen van Govert Meuleman, 

versoeckende, dewijl de noodtsaacklijckheit compt te vereijschen dat eenigh goed, haar 

pupillen bewesen werde verkofft, dat derhalven haar hoff in de Groene straate gelegen tot 

haar grootste voordeel soude kunnen werden verkoft, daartoe consent en approbatie van haar 

Wel Edele Hoogh Achtbaare. 

Was geapost:  De versochte verkoopinge van de hoff, in desen vermeld, wordt van 

Schepenen en Raaden g’ accordeert mits dat dieselve geschiede, ten overstaan van de Heeren 
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Hoofftluiden vant Broer Quartier. 

 

 

85. Den 11den Febr(uari) 1695, fol.33vo. 

Op de requeste van Jan Scheppinck en Henrick van Heerde momberen over Jan en Griete 

Herms; versoeckende consent om aen Claas Staal en Magdalena Herms, uijt harer pupillen 

penningen op interesse te moogen geven twe (hondert)caroli guldens capitaal, onder verbandt 

van haar Magdalena Herms aengeërffde vaederlijcke crediten en ongereede goederen. 

Was geapost:  Remonstranten wordt g’ accordeert en toegestaan om aen Claas Staal, en 

Magdalena Herms uijt de penningen van haare pupillen, onder verbandt van haar Magdalena 

Herms vaederlijcke aengeërffde actien, crediten en ongereede goederen, op interesse te 

moogen geven, een capitaal van twe hondert caroli guldens. 

 

 

86. Den 18den Febr(uari) 1695, fol.34. 

Op de requeste van Arent van Gaalen, versoeckende dat de Kerckmeester van t’ Geesten 

Gasthuijs, werden toegestaan, in solutum van sijne gekoffte proveniers plaatse te moogen 

accepteren, twe assignatien d’ eerste ad f.150 caroli guldens, hem door Dr. van de Grunde in 

minderinge van sijne resterende huijs coopspenningen waaren getransporteert op Michieli 

1692 verscheenen, de twede ad f.300 caroli guldens op Paessen en Michieli 1694 vervallen. 

Was geapost:  De Kerckmeester vant Geesten Gasthuijs, wordt toegestaan d’ assignatien van 

desen suppleant in solutum van sijne gekoffte proveniers plaatse te moogen accepteren. 

 

 

87. Den 21ten Febr(uari) 1695, fol.34vo. 

Op de requeste van Lubbert van Rechteren; versoeckende dat hem als pachter van deses 

Stadts IJssel Brugge, vermits den laagen IJssel, sleghte negotie, en lanckduirige vorst voor 

den jaare sijn avanck nemende met Petri deses jaars 1695, en eindigende met Petri 1696, van 

sijne belooffde pachtpenningen jetwes mochte werden geremitteert. 

Was geapost:  Suppleant voor aenstaande Meij, het restant van den jaare 1694 betaalende, sal 

(in soo een vall) over den jaare Petri 1695 sijn aenvanck nemende, en eindigende met Petri 

1696 van sijne belooffde pachtpenningen werden affgeschreven, hondert rij(x)daelders. 

 

 

88. Den 25sten Febr(uari) 1695, fol.34vo. 

Op de requeste van Cornelis van Dijck en Bernardus Curtenius, als momberen over de 

kinderen van wijlen Govert Meuleman neffens Jacobus Stellinck, ver [vide opt volgende bladt 

fol.35vo. het vervolgh deses] soeckende verhooginge en den slagh niet hadden kunnen 

verkoopen; dieselve echter naader handt uijt de handt hadden verkofft aen Dr. Franciscus 

Hanius, voor acht hondert caroli guldens, dat gemelde coop van Schepenen en Raaden soo als 

die was geschiet mochte werden geratificeert en g’ approbeert. 

Was geapost:  De verkoopinge van de hoff in desen vermeld; wordt invoegen dieselve is 

geschiet, naa rijpe examinatie bij Schepenen en Raaden, g’ approbeert en geratificeert. 

 

 

89. Den 21 Febr(uari) 1695, fol.35. 

Op de requeste van de Secretaris Albert Hoff, remonstrerende hoe dat hij tegenswoordigh tot 

den ouderdom van ongeveer een en sestigh jaren sijnde geklommen, en in het vijf en 

dertighste jaer de Stadt als Secretaris bedient hadde dat hij sijn soon Jan Maximiliaen Hoff in 

het studium juridicum sijn tijdt hadde doen besteden, en tot Doctor Juris doen promoveren, 
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dienthalven considererende sijnen hogen ouderdom en andere ongevalligheden die ordinaris 

van den gewissen doot worden gevolght, en voor soo een fatael ongeval vresende overvallen 

te cunnen worden, voor en aleer hij de welstant van sijn soon hadde behartight weshalven hij 

reflexie was nemende op de goetgunstigheit welke hun Wel Edele Hoog Achtbaare 

praedecesseuren aen de voorige Secretarisen als wijlen Secretaris Hooghstraten volgens 

resolutien van de 17 November 1623 den 8 November 1631 en den 18 October 1634 

Secretaris Breda den 4 Martij 1645, Secretaris Hoff den 2 Maij 1645 en Heer Griffier Breda 

sulx den 10 Februarij 1666, soo met hare soons haer te adjurgeren, acten van survivance of 

resignatie aen de selve te verlenen om welke redenen hij versochte met d’ eene of andere 

actien ten respecte van sijn soon te mogen werden gebeneficeert. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt hebbende geëxamineert den inhoudt van desen requeste 

begunstigen den suppleant bij provisie om in de tijdt van een jaer aut interem de Secretaris op 

sijn soon te mogen resigneren. 

 

 

90. Den 21sten Meert 1695, fol.36. 

Op de requeste van Adam Crouwel en Hermen Kock, momberen over Cornelisje Jans 

weduwe van Willem Jacobs op de Stuurhoop, versoeckende te kunnen gevende dat sijn 

voorige vrouw salligher genaemt Geertjen Gerrits, gewesene weduwe van wijlen Albert op 

den Stuirhoop van voor 4
e
 á 10 jaaren aen de Stadt een aensijnlijcke somma gelds, wegens 

landtpacht van verscheijdene jaaren verschult is gebleven; versoeckende om redenen in den 

requeste vervatt van haar achterstant eenige remissie. 

Was geapost:  Dewijl bij examinatie is bevonden dat aen suppleanen reets op deese haare 

achterstedige landtpacht is geremitteert f.350 - : - : soo kan geen verdere remissie werden  

g’ accordeert, en sullen widers remonstranten sorge hebben te draagen, ten einde dit restant 

ten eersten werde voldaan. 

 

 

91. Den 25 Martij 1695, fol.36. 

Op de requeste van Cornelis van Dijk en Bernardus Curtenius momberen over de twe 

onmondige kinderen van Govert Meuleman, versoekende om approbatie ten sijnde sij van 

haer swager Jacobus Stellinck getrouwt aen Magdalena Meuleman voor een somma van 

vierhondert guldens voor geseijde twe onmondige kinderen mogen copen het geheele aenpart 

in de vaderlike erffenisse van geseijde Magdalena Meuleman. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt hebbende geëxamineert den inhoudt van desen requeste 

authoriseren de suppleanten in hare qualiteijt desen uijtcoop in manieren als in desen requeste 

is vermelt te mogen perfecteren. 

 

 

92. Den 1 April 1695, fol.36vo. 

Op het request van Arent Jansen, linnewever, versoekende sijn boedel te mogen cederen aen 

sijn crediteuren mits verclarende geene goederen te sullen verswijgen tot nadeel der 

crediteuren. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt accorderen den suppleant sijn versoek en stellen tot 

curateuren over desselfs boedel Jonker Tengnegel neffens Hermen Denecamp. 

 

 

93. Den 15den April 1695, fol.37. 

Op de requeste van Christina Scheen weduwe wijlen de Lieutenant Henrick Scheen; 

versoeckende dat tot momberen over haare onmondige dochter met naamen Sara Scheen 
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mochten werden g’ authoriseert die E: Joan van der Linde chirurgijn, en die E: Henrick 

Backer ten fine om van wegen voornoemte hare minderjaarige dochter, het openen van seker 

besloten testament soo met haar man salligher hadde gemaackt te moogen bijwoonen. 

Was geapost:  Dese genomineerde persoonen werden tot momberen over Sara Scheen  

g’ authoriseert, ten fine om harentwegen d’ openinge van het testament bij te woonen. 

 

 

94. Den 19 April 1695, fol.37vo. 

Op de requeste van Teunis Jacobsen en Jan Snel als momberen over de beijde kinderen van 

wijlen Gerrit Henriksen Velthuijs bij Trude Willems Vogel in echte verwekt, versoekende 

approbatie van het gemaakte accoort aengaende de scheijdinge en deijlinge over het 

kinderlike moederlike goet soo als bij het selve breder was te ersien. 

Was geapost:  Burgermeestere, Schepenen en Raedt dit accoort van scheijdinge hebbende 

geëxamineert approberen het selve ten opsighte van de onmondigen pro ut jacet. 

 

 

95. Den 27sten April 1695, fol.37v. 

Op de requeste van Hendrina van Caamen, te kennen gevende hoe dat haar man Dirck 

Bastiaanssen haar suppleante in den jaare 1678 malitieuselijck hadde verlaaten, dat van 

denselven geen taal of teiken als ruim twaelff jaaren geleden hadde gehoort, versoeckende 

derhalven dat voornoemte haare man per edicta ad valvas mochte werden geciteert ten einde 

sij suppleante bij desselffs non comparitie, haar nieuw geslooten huwelijck mochte 

voltrecken. 

Was geapost:  Suppleante wordt g’ accordeert haar man per edicta ad valvas te moogen 

citeren welcke binnen den tijt van ses weecken niet comparerende, soo sal suppleante 

toegestaan werden haar geslooten huwelijck te moogen voltrecken. 

 

 

96. Den 6ten Meij 1695, fol.38. 

Op de requeste van de Heer Reijner Lodewijck Ganseneb genaemt Tengnegel uijt naame van 

de Juffer. Tegnegel van Volhoo, Jan Roese voor hem selffs, neffens Jan Rijcksen van de 

Wende, en Lubbert Dijck momberen over de kinderen van . . . . . . . . van Wijnvoorden; 

versoeckende dat over den boedel van Helmigh Berentsen, die dieselve ten profijte van sijne 

crediteuren heefft g’ abandoneert, twe der voornaemste crediteuren tot curateuren daarover 

mochten werden g’ authoriseert om dieselve ten meesten dienste der daarop recht hebbende 

crediteuren te redden. 

Was geapost:  De Heer Reijner Lodewijck Ganseneb genaemt Tengnegel qqa. neffens Jan 

Rijcksen van de Wende; worden tot curateuren over desen boedel g’ authoriseert. 

 

 

97. Den 8sten Junij 1695, fol.38vo. 

Op de requeste van Dr. Wolffsen in qualiteit als voorstander van Hille Rijt Vergaaderinge; 

versoeckende te moogen erlangen approbatie van soodaane vercoopinge van opgemelde 

Vergaaderinge, als aen de Heere Borgermeester van Romondt voor een somma van 

elffhondert caroli guldens vrijgelt, door tusschen spraacke van eenige Heeren hadde gedaan. 

Was geapost:  De coop van die in desen gementioneerde Vergaaderinge wordt (naa rijpe 

examinatie) van Schepenen en Raaden g’ approbeert; sullende remonstrant sorge hebben te 

draagen, dat de besjes weder met een goede wooninge werden versorght. 
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98. Eodem die et Anno [8 Junij 1695], fol.38vo. 

Op de requeste van Beerte Dries, versoeckende, dat op haar soon Henrick Jacobsen de 

wittmaackers plaatse deser Stadt mochte werden geconsereert. 

Was geapost:  Remonstrantes soon Henrick Jacobsen wordt met de wittmaackers plaatse 

deser Stadt begunstight. 

 

 

99. Den 10 Junij 1695, fol.39. 

Op het request van Simon Hosebeen versoekende remissie ter somma van 500 guldens in sijn 

gepachtede middelen aen de Stadt verplicht, mits aenneminge van het overige te sullen 

voldoen. 

Was geapost:  Wanneer den suppleant sijn resterende pachtpeningen, soo in het geheel aen 

de Stadt verplicht is op driehondert guldens naa in de tijdt van een maendt sal comen te 

betalen, sullen hem welgemelten driehondert guldens sijn geremitteert, en worden de Heeren 

Cameners geauthoriseert in soo een val het beslagh deswegens op sijn landt uijt name van de 

Stadt gedaen, daer van alsdan te ontheften. 

 

 

100. Den 11den Junij 1695, fol.39. 

Op de requeste van Cornelis Claassen, meijer van d’ erffgenaamen van wijlen de Heer 

Burgermeester Rams, woonende aen de Veene Rijte; versoeckende dat haar Wel Edele Hoogh 

Achtbaare soodaane remissie van eenhondert caroli guldens als de Secretaris Nuis in qualiteit 

als volmachte van d’ erffgenaamen Rams, in consideratie van de merckelijcke sterffte, soo hij 

remonstrant in den jare 1692 onder sijn vhee hadde geleden, hadde gegeven in qualitet als 

overmomberen vant onmondige kindt gelieffden t’ approberen. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden hierover de Secretaris Nuis, mondelinge hebbende 

gehoort, accorderen deese gedaane remissie. 

 

 

101. Eodem die et Anno [11 Junij 1695], fol.39vo. 

Op de requeste van Mr. Simon Coen, Mr. Joan van der Linde, ende Reijner Reuse, in qualiteit 

als momberen over Maria en Johanna Catharina Meij, versoeckende dat de verkoopinge van 

haar pupillen huijs, erve en where met een hoff ter sijden alhier op den Burgel liggende, soo 

op den eersten Meij deses jaars 1695, aen de Heere Borgermeester Romondt en vrouw 

Geertruida Forckenbeeck was verkofft van Schepenen en Raaden, in voegen dieselve was 

geschiet, mochte werden g’ aggreërt en g’ approbeert. 

Was geapost:  Deese verkoopinge, wordt naa rijpe examinatie van Schepenen en Raaden 

invoegen dieselve is geschiet in alle sijne deelen, g’ aggreërt en g’ approbeert. 

 

 

102. Den 11den Junij 1695, fol.40. 

Laurentius Pollingh J:U:dr. is bij Schepenen en Raaden g’ admitteert, om Advocando, voor 

Stadt en Landt Gerichte alhier te moogen practiseren. 

 
[In marge]: Johannes van Loo, vide het appostille nae den 6 Februarij 1696.   

 

 

103. Den 13den Junij 1695, fol.40. 

Op de requeste van die E: Nicolaas Sluijter, essajeur en die E: Joan van der Linde in qualiteit 

als momberen over Hermannus Pos, soon van Joan Pos, versoeckende dat haar Wel Edele 
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Hoogh Achtbaare als overmomberen desselffs stieffvaeder Jan Jelissen mochten ordonneren, 

haar pupil aenstonts bij t’ barbieren te besteden, en dat bij verweigeringe supplianten sulx sal 

toegelaaten werden, mits dat de stieffvaeder Jan Jelissen de costpenningen *cum anueis, sal 

hebben te betaalen. 

Was geapost:  Supplianten wordt g’ accordeert haar pupil ten eersten bij t’ barbieren te 

besteden; sullende de stieffvaeder sorge hebben te draagen dat de costpenningen werden 

betaalt en het pupil behoorlijck met linnen en wullen werde versorght. 

 

 

104. Den 13den Junij 1695, fol.40vo. 

Op de requeste van Reijner Borneman in houwelijck hebbende Johanna Sluijters 

versoeckende dat Nicolaas Sluiters apotheker en Hermannus Brouwer, tot momberen over het 

bij Lambert Eeckhoudt en Rensia Sluiters genaamt, Christina Eeckhoudt mochten werden  

g’ authoriseert om vervolgens die boedel onder beneficie van inventaris te moogen 

aenveerden. 

Was geapost:  De persoonen in deesen genomineert, worden tot deese momberschap  

g’ authoriseert, en haar g’ accordeert den boedel ten overstaan van twe der voornaemste 

crediteuren, onde beneficie van de wett, en inventaris te moogen aenveerden. 

 

 

105. Den 13den Junij 1695, fol.40vo. 

Op de requeste van Lambert Kalderkercke, Hermen Bosch, en Helmigh Passer, momberen 

over Jan Dircksen Bosch kinderen, versoeckende dat een somma van 600 caroli guldens, uijt 

haare pupillaire (penningen) moogen tellen aen Helmigh Eckelboom, tegens overneminge van 

gelijcke somma van seshondert caroli guldens, leggende op het huijs van Lambert Canneman, 

soo hem Helmigh Eckelboom als universele erffgenaem van sijn moeder salligher Dilia 

Canneman uijt hooffde van magescheit tusschen de gesamentlijcke erffgenaemen van wijlen 

Simon Canneman salligher op den 20sten Januarij 1663 opgericht per resto nogh waaren 

competerende. 

Was geapost:  Supplianten wordt (naa rijpe examinatie) g’ accordeert aen Helmigh 

Eckelboom, uijt haare pupillaire penningen  te moogen tellen 600 caroli guldens, nemende 

daarvoor tot een speciaal onderpandt, gelijcke seshondert caroli guldens, als hem Eckelboom 

uijt het huijs van Lambertus Canneman ingevolge magescheijt in dato den 20sten Januarij 

1663 nogh sijn resterende. 

 

 

106. Den 17 Junij 1695, fol.41. 

Op het request van de momberen van d’onmondige kinderen van de Heer Burgermeester 

Franciscus van Ingen saligher versoekende approbatie van sekere vercopinge van een hof in 

de Nieuwe Wegh ter somma van 610 caroli guldens. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt approberen dese gedane vercopinge, en accorderen den 

remonstranten om nae ontfanghst der laesten cooppenningen d’ overdracht in forma te mogen 

doen. 

 

 

107. Den 22 Junij 1695, fol.41vo. 

Op de requeste van Heer Reijner Ludovic Gansneb genaemt Tengnegel en Jan van der Linde 

cum suis, versoekende als principaelste crediteuren te mogen werden geauthoriseert tot 

curateuren om den boedel van Gerrit Lambertsen ae den Swarten Dijk. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt authoriseren dese genomineerde personen tot  
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curateuren over desen boedel. 

 

 

108. Eodem die [22 Junij 1695], fol.41vo. 

Op de requeste van de meerderjarige kinderen van de Conrector Heijdanus, en de momberen 

over desselfs minderjarige kinderen, versoekende approbatie van een vercoop van het huijs 

het Graanvat genaemt voor een somma van 250 guldens vrijgelt aen Dr. Wolfsen, om te 

mogen werden gemaeckt tot een Vergaderinge genaemt Hille Rijts Vergaderinge, mits dat  

Dr. Wolfsen het verdere beswaer daer op tot sijnen laste nemen. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt approberen dese gedane vercopinge ten opsighte van de 

onmondigen pro ut jacet. 

 

 

109. Den 4den Julij 1695, fol.42. 

Op de requeste van Henrickjen Eckelboom g’ adsisteert met haar swaager Daniel Schult; 

versoeckende, dat eenen Berent Evertsen, met de welcke sij voorgaff wettelijcken te sijn  

g’ engageert, en die sig nu ( nae dat hem het twede reets hadde gedaan)  sugistijff qwam te 

maacken, per edicta ad valvas mochte doen citeren. 

Was geapost:  Suppleante wordt toegestaan den beclaagden per citacionem ad alvas te 

moogen indaagen. 

 

 

110. Den 12 Julij 1695, fol.42vo. 

Op het request van Willem Meijer versoekende eenige remissie op sijn achterstedige 

pachtpenningen van accijsen. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt verstaen, dat met den suppleant een finael slot van 

rekeninge van sijn schult aen de Stadt sal worden gemaeckt t’ welk gedaen sijnde sal den 

suppleant van sijn geheele schult een somme van vijfhondert guldens worden geremitteert soo 

wanneer den selven binnen de tijdt van een jaer in vier terminen te weten binnen 14 dagen een 

vierde part en dan van vierendeel jaers tot vierendeel jaers een vierde part sijn volle 

achterwesen sal comen te voldoen dogh wanneer den selven hier van sal comen te blijven in 

gebreke, sal dese remissie nul sijn blijvende echter het gedane verbandt in sijn wesen. 

 

 

111. Den 18den Julij 1695, fol.43. 

Op den requeste van Helmigh Wolffsen J:U:Dr. in qualiteit als voorstander van Hille Rijts 

Vergaaderinge; versoeckende tegens vier per cento te moogen aflossen soodaane drie guldens 

en drie stuivers, als de Buijten Kercke jaarlicx wegens uijtganck van seker huijs staande in de 

Buijten Nieuw straate, genaamt het Graanvatt is hebbende. 

Was geapost:  Suppleant qqa. wordt toegestaan, deese jaarlixe uijtganck van f.3 - 3 - : aen 

de Buijten Kercke tegens vier guldens ten hondert te moogen afflossen. 

 

 

112. Den 15den August(us) 1695, fol.43. 

Op de requeste van Thijs Henricksen, ende Henrick Claassen van Heerde, Jannes ter Bruggen 

en Cornelis Wargenaar, deese drie laaste in qualiteit als momberen over Henrick Thijssen, 

onmondige soon van geseijde Thijs Henricksen en wijlen Aertjen Egberts, versoeckende dat 

haar Wel Edele Hoogh Achtbaare willen approberen en ratificeren (voor soo verre sulx haare 

pupil was consernerende) seker lootinge van eenige parcelen vaste off immobile goederen 

tusschen voorschreven Thijs Henricksen, en sijn soon Henrick Thijssen daar over gedaan.  
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 Waarvan Thijs Henricksen toegelootet en toegedeilt sijn, naavolgende parcelen.Een 

vierendeel van een acker gesaaij groot drie schepel gelegen tot Epe. 

Een vierde part van een margen hooilandt tot Epe. 

Een halve margen weijdelandt tot Epe. 

 

 Waar en tegens Henrick Thijssen voornoemt bij lootinge te deele sijn gevallen, 

naabeschreven parcelen als: 

Een vierendeel van een hoff bij de Dorp Poorte van Hattum. 

Het vierendeel van drie margen hilft weijdelandt tot Hattum. 

De helffte van drie margen hooilandt int Wapenvelder Broeck. 

Was geapost:  Deese ter vergaaderinge, van Burgermeesteren, Schepenen en Raaden 

wesende g’ examineert, wordt pro ut jacet (in soo verre dieselve d’ onmondige is 

consernerende) geratificeert en g’approbeert. 

 

 

113. Den 24sten August(us) 1695, fol.44. 

Op de requeste van Jan van de Weteringe, en Meindert van den Hoff, momberen over het 

naagelaaten kindt van wijlen Claas Lucassen Veltcamp; versoeckende in haar qualiteit den 

voornoemte boedel onder de wett en beneficie van inventaris te meugen aenveerden. 

Was geapost:  Remonstranten wordt toegestaan, dese boedel onder de wett van beneficie 

van inventaris te moogen aenveerden. 

 
[In marge]: Den 9 October 1695 is Adam Crouwel senior dese tot mede curator geadjurgeert over den boedel.  

 

 

114. Den 16den Septemb(er) 1695, fol.44. 

Op de requeste van Geertruit Heidelmans genaemt Wijntjes, versoeckende sekere obligatie 

van driehondert caroli guldens geslaagen op de Provincie van Overijssel aen Hermen de 

Graaff te moogen verkopen. 

Was geapost:  Suppleante wordt om sonderlinge redenen toegestaan, d’ obligatie in desen 

vermeldt aen die E: Hermen de Graeff te moogen verkoopen; wordende de Secretaris Lemker 

g’ authoriseert om haar tot d’ overdraght van deselve, als momber t’ adsisteren. 

 

 

115. Den 31 Octob(er) 1695, fol.44vo. 

Hebben Schepenen en Raedt Dominum Lucam van der Meer en Jacobus Storm geauthoriseert 

tot curateuren over den boedel van Paul Langenburgh. 

 

 

116. Den 2den November 1695, fol.44vo. 

Op de requeste van Joan van de Weteringe en Meindert van den Hoff, in qualiteit als 

momberen over het naagelaaten kindt van wijlen Claas Lucassen Veltcamp, versoeckende 

approbatie van een boemgart, 4 ackeren landts met een huijs soo aen Fabricius en Jochem 

Heimrichsen hadden verkofft voor een somma van 509 goltguldens, en dan nogh van een 

schaare op de Wilsemer Weerdt verkofft aen de vrouw Evedes Bremse voor een somma van 

189 goltguldens. 

Was geapost:  De verkoopinge in desen vermelt, worden naa rijpe examinatie bij Schepenen 

en Raaden invoegen dieselve sijn geschiet g’ approbeert en geratificeert. 

 

 



Pagina 33 van 180 

117. Den 7den November 1695, fol.45. 

Op de requeste van Dirckjen Vos, weduwe van wijlen Willem van Dorsten, en nu 

huijsvrouwe van Gerrit Meijer, versoeckende soodaane ses hondert caroli guldens soo voor 

haar voorkinderen wegens haar vaeders goedt ontfangen sijn, moogen op interesse geven aen 

vrouw Helena Eeckhoudt, weduwe Quirijn Stercke. 

Was geapost:  Suppleante wordt dit haar versoeck g’ accordeert mits dat d’ uijttellinge der 

penningen geschiede ten overstaan van der onmondigen momberen. 

 

 

118. Den 14 Novemb(er) 1695, fol.45vo. 

Op het request van Lambert Coudekerck, Helmich Passer en Hermen Dirksen Bosch, 

momberen over Rijk, Lutie en Jan Jansen Bosch, versoeckende authorisatie om voor ijder 

kindt op obligatie aen de Provincie van Overijssel te verstrecken een somma van vierhondert 

caroli guldens die sij bij haer ledigh hebben leggen. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt accorderen den suppleanten dit hun versoek waer toe sij 

bij desen worden geauthoriseert. 

 

 

119. Den 16 Decemb(er) 1695, fol.45vo. 

Op vorige requeste mede geapostilleert. 

Was geapost:  Suppleanten nader hebbende versocht ten profite van ijder kindt op de 

Provincie nochmaels te mogen beleggen een capitael van twehondert caroli guldens tegens 

losrente te verrenten, soo wordt sulx geaccordeert. 

 

 

120. Den 19 Novemb(er) 1695, fol.46. 

Op het request van Henrik Vestrink J:U:Dr. versoekende als Advocaet voor Stadt en Landt 

Gerichte alhier te mogen practiceren. 

Was geapost:  Suppleant wordt geaccordeert alleen advocando te practiseren. 

 

 

121. Den 23 Novemb(er) 1695, fol.46. 

Op het requeste van Nicolaes Sluijter en Jan van der Linde momberen over Hermannus Bos 

versoekende van hun gemelte pupillen gelden op de Provincie ten sijnen lijve te mogen 

beleggen de somme van vierhondert caroli guldens capitael. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt accorderen den suppleanten dit hun gedane versoek. 

 

 

122. Den 25 Novemb(er) 1695, fol.46vo. 

Ten versoeke van Lubbert Dijk en desselfs vrienden is goedtgevonden en selven Lubbert Dijk 

met sijn huijsvrouwe (soo tegenswoordigh niet wel bij haer sinnen is) te verplegen in het 

Geertruijden Gasthuijs, mits aen het selve betalende een somma van hondert ducatons. 

 

 

123. Den 5sten December 1695, fol.46vo. 

Op de requeste van Lambert Jordaan, versoeckende met sijn nichte Christina Steenbergen 

dochter van wijlen Berent Steenbergen, in den huwelijcksen staat de moogen treden. 

Was geapost:  Remonstrant wordt naa rijpe examinatie dit sijn versoeck g’ accordeert. 
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124. Den 7den December 1695, fol.46vo. 

Op de requeste van Rudolphus Johannes Eeckhoudt J:U:Dr. versoeckende, voor deses Stadts 

en Landts Gerichte Advocando te moogen dienen. 

Was geapost:  Remonstrant wordt toegestaan, voor deses Stadts en Landts Gerichten 

Advocando te moogen bedienen. 

 

 

125. Den 12den December 1695, fol.47. 

Op de requeste van Doede Annes Boer in qualiteit als curator voor Aleida Maria Ram, 

naagelaatene dochter van de wijlen Heer Everhard Ram salligher in sijn leven Borgermeester 

alhier; versoeckende dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare aen hem remonstrant mochte 

accorderen om die penningen soo de Secretaris Nuis (als g’ authoriseert om t’ administreren 

de fideicommissaire crederen bij de wijlen Heer Burgermeester Ram Salligher naagelaaten, 

soo alhier als in Gelderlandt gelegen) bij slott van sijne rekeninge schuldigh mochte koomen 

te blijven uijt handen van de Heer Nuis voornoemt te moogen ontfangen, alsoo dieselve tot 

onderhoudt van voornoemt dochter en moeder seer noodtsaacklijck waaren. 

Was geapost:  Op het versoeck van den remonstrant wordt de Secretaris Nuis g’ ordonneert, 

die penningen soo bij slott van sijne rekeninge sullen koomen over te schieten aen denselven 

onder behoorlijcke quitancie te laaten volgen, mits nochtans dat dieselve remonstrant op den 

1sten Meij des aancompstigen jaars 1696 oude stijl van sijne administratie en curatele der 

fideicommissaire goederen, soo in Hollandt als Gelderlandt gelegen, alhier koome te doen 

behoorlijcke rekeninge, bewijs en reliqua bij manquement van sulx, sal hij remonstrant geene 

andere penningen alhier moogen ontfangen. 

 

 

126. Den 23 Decemb(er) 1695, fol.47vo. 

Op de requeste van Geertien Rutgers weduwe van Arent Benier en Jan van Tongeren 

erfgenamen van Jan Wijnoltsen van Tongeren versoekende om met de betalinge van en 

alterum tantum verlopene rente van een capitael van 205 guldens ten profite van de 

Buijtenkerke te mogen volstaen en tot betalinge van dien uijt de brantschattinge te mogen 

overwijsen een somma van 149 guldens 10 stuivers en dat alsdan noch resteert debito modo 

overwijsen uijt eenige resterende cooppenningen uijt een huijs van haren ten costen verschult 

ter somma van twehondert en negentigh caroli guldens. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt accorderen den suppleanten dat sij met de betalinge van 

het alterum tantum verlopende rente van het capitael van 205 guldens sullen connen volstaen, 

en dat verders in betalinge van dien overwijsen hare praetensie van 149 guldens 10 stuivers 

brantschattinge mits dat de reste van de rente en het capitael mede in gelde of genoeghsame 

versekeringe in conformite van desen requeste comen te voldoen. 

 

 

127. Den 28sten December 1695, fol.48vo. 

Op de requeste van Menso van der Heijde en Henrick Eckelboom momberen over de vijff 

naagelaatene kinderen van Stijntjen Eckelboom, versoeckende om voorschreven boedel 

neffens Peter Willemsen (sijnde een der grootste crediteuren) onder de wett van beneficie van 

inventaris te moogen aentasten. 

Was geapost:  Remonstranten wordt g’ accordeert desen boedel onder de wett van beneficie 

van inventaris te moogen aenveerden; mits assumerende de regerende weesenmeester 

beneffens Peter Willemssen. 

 

 



Pagina 35 van 180 

128. Eodem die et Anno [28 December 1695], fol.48vo. 

Op de requeste van Hans Michielsen versoeckende dat Henrick Michielssen van den Broeck 

en Johan van der Linde, mochten werden g’ ordonneert aen hem remonstrant tot cledinge en 

nootsaacklijck onderhoudt van sijne twe kinderen met naamen Lucas en Henrick uijt te keren 

50 caroli guldens uijt het versterff van derselver bestemoeders goet. 

Was geapost:  Johan van der Linde en Henrick Michielssen van den Broeck in haren qualiteit 

worden g’ ordonneert aen den remonstrant uijt het versterff van der pupillen bestemoeder te 

laaten volgen 50 caroli guldens; welcke sullen g’ emploijeert werden tot kledinge van 

voorschreven pupillen. 

 

 

129. Den 30sten dito [December] 1695, fol.49. 

Op de requeste van Willem Janssen versoeckende (vermits het overlijden van Stijntjen 

Eckelbooms) dat sijne derde huwelicx proclamatie nu met Anna Versmitt haar voortganck 

mochte gewinnen. 

Was geapost:  Dit versoeck wordt van Schepenen en Raaden g’ accordeert mits nochtans dat 

remonstrant en Anna Versmitt allvoorens betaalen de boete waarinne dieselve bij haar Wel 

Edele Hoogh Achtbaare sijn gecondemneert. 

 

 

130. Eodem die et Anno [30 December 1695], fol.49. 

Op de requeste van de Vrijheer van Heijden Heere des huijses Ootmarsum versoeckende 

vrijgeleijde voor de meijeren soo aen voorschreven huijse dienstelichtigh sijn in dese Stadt en 

desselffs onderhorige vrijheijt, om ten allen tijden sonder bekommeringen haare schuldige 

dienst aen den voorschreven huijse te konnen voldoen. 

Was geapost:  De dienstplichtige meijeren aen den huijse van Ootmarssum, wordt voor den 

tijt van drie jaaren á dato deses vrijgeleijde in deese Stadt en onderhoorige vrijheijt, om 

geduirende de voorschreven tijt sonder bekommeringe haare schuldige diensten aen 

voorschreven huijse te voldoen g’ accordeert. 

 

 

131. Den 3 Januarij 1696, fol.49vo. 

Op het request van Willem Jansen en Anna Versmit versoekende remissie in hare boete in 

welke sij voor ontijdige bijslaep gecondemneert sijn en dit hare derde huweliks proclamatie 

sijn voortgangh hebben. 

Was geapost:  Soo wanneer de suppleanten aenstonts de halve boete in welke sij 

gecondemneert sijn comen te betalen, sal de derde proclamatie sijn voortgangh gewinnen, 

mits dat deselve gehouden sullen blijven de verige helfte te betalen en te voldoen in twe 

teminen, te weten op Sint Jan aencomstigh de eene helfte, end’ andere helfte op Carstijdt daer 

aen volgende. 

 

 

132. Den 1sten Febr(uarij) 1696, fol.50. 

Op de requeste van Teuntjen Ambrosius, versoeckende met het geheele tractement in 

gelijckheijt van andere vroedtvrouwen te moogen werden begunstight. 

Was geapost:  Hebben Schepenen en Raeden, suppleante begunstight met het geheele 

tractement als vroedtvrouwen, ad twe en veertigh caroli guldens jaarlicx; waarvan het eerste 

halve jaar sal vervallen wesen op Paaschen deses jaars 1696. 
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133. Den 6 Febr(uarij) 1696, fol.50. 

Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt Arent Arentsen Wijncoop begunstight met de 

hooftmans plaetse te Brunnepe op de profiten en emolumenten daer toe staande, in plaetse van 

wijlen Lubbert Petersen. 

 

 

134. Den 11 Junij 1695, fol.50vo. 

Op het request van Johannes van Loo en Aeltien van der Maten als erfgenamen van Timentien 

Eckelboom, versoekende op voorschreven erfhuijs goederen effecten eenige penningen tot 

sijne sustenatie en alimentatie te mogen negotieren. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt accorderen den suppleanten dat hij in conformatie van 

desen requeste uijt de effecten en goederen van saligher Timentien Eckelboom naegelaten, 

genieten hondert of hondert vijf en twintigh caroli guldens. 

 
[In marge]: Inseratur suo loco 

 

 

135. Den 21sten Febr(uarij) 1696, fol.50vo. 

Op de requeste van Jan Gerritsen woonende op het Haatlandt, versoeckende consent aen sijn 

volle nichte Henrickjen Willems genaamt te moogen trouwen. 

Was geapost:  Remonstrant wordt dit sij versoeck toegestaan. 

 

 

136. Den 9den Meert 1696, fol.51. 

Op de requeste van Dominus Diethardus Reijninck, versoeckende dewijl van dit jaar wegens 

het Eerweerde Classis van Campen als praedicant  te velde sal gaan dat hij remonstrant 

geduirende sijn affwesen sijn sieck besorgers plaatse door een ander beqwaam persoon magh 

laaten bedienen. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accorderen aen den suppleant, dit sijn versoeck, mits 

nochtans, dat dieselve met wintganck over het tantum, voor sijn affwesen wegens het 

waarnemen van sijne sieck besorgers plaatse koome t’ accorderen. 

 

 

137. Den 23 Martij 1696, fol.51vo. 

Op het versoek op de name van Bernhardt Eckelboom ter vergaderinge van Schepenen en 

Raedt gedaen, daerin bestaende dat versochte terwijle desselfs moeder was overleden, en geen 

penningen voor handen waren, om daervoor desselfs lijk ter aerden met fatsoen te connen 

besteden, dat aen hem en desselfs suster mochte werden geaccordeert dat uijt de 

geconsigneerde penningen van Menso Hogencamps boedel soo veele penningen mochte 

lichten als daer toe nodigh hadde. Is verstaen dat de Heere Burgermeester Bentheim onder 

welke voorschreven penningen geconsigneert sijn aen haer uijt deselve sal hebben te tellen 

een somma van hondert dalers mits dat die weder uijt de eerste penningen welke sullen comen 

te provenieren uijt die te vercopen gerede of ongerede goederen der overledene sullen worden 

gerembourseert. 

 

 

138. Den 24sten Meert 1696, fol.52. 

Op de requeste van Henrick Jansen Kuick, versoeckende dat de boedel van sijn suster 

Wendele Jans (desen werelt sijnde coomen t’ overlijden) onder de wett van beneficium 

inventarii te moogen aenveerden, mits dat sulx geschiede ten overstaan van die E: Johannes  
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van Marle, en Reijner Borneman. 

Was geapost:  Remonstrant wordt toegestaan desen boedel onder beneficie van de wett en 

inventaris te moogen aenveerden, mits daartoe assumerende die E: Johannes van Marle en 

Reijner Borneman. 

 

 

139. Den 14den April 1696, fol.52. 

Op de requeste van die E: Bernhardt Eckelboom en desselffs suster Everhardina Eckelboom, 

versoeckende den boedel van haar moeder salligher onder de wett van beneficie van 

inventaris te moogen aenveerden, mits daarbij assumerende de Heeren Anthonie Eeckhoudt 

en Dominus Worst. 

Was geapost:  Remonstranten wordt g’ accordeert den boedel van haar moeder salligher 

onder de wett van beneficie van inventaris te moogen aenveerden, mits daarbij assumerende 

de Heeren Eeckhoudt en Dominus Everhardus Worst. 

 

 

140. Den 7den Meij 1696, fol.52vo 

Op de requeste van Juffrouw Everhardina Eckelboom; versoeckende dat de Heeren 

Borgermeester Bartold ter Barckhorst en Rijck Ridder mochten werden g’ authoriseert, om 

haar suppleante in alle voorvallende occasien t’ assisteren en haar interesse in haar moeders 

salligher boedel te helpen waarnemen. 

Was geapost:  De Heeren Bartold ter Barckhorst en Rijck Ridder worden op het versoeck van 

de suppleante ten fine als in den requeste vermeldt g’ authoriseert. 

 

 

141. Den 9 Junij 1696, fol.53. 

Op de requeste van Adam Crouwel junior versoekende (vermits de turfsacken met de nieuwe 

turfmate verandert moet worden) vermeerderinge van sackgelt van de last turf. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt verstaen dat de suppleant van de last turf sal genieten 

voor de sacken vier stuijvers soo nochtans dat de turf soo voor de armen wordt gedragen sal 

sijn en blijven als van outs. 

 

 

142. Den 22 Junij 1696, fol.53vo. 

Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt Menso Gerrits en Claes Rutgersen als 

momberen over de kinderen van Hermen Petersen met namen Peter en Marten Hermsen 

geauthoriseert, om tot reparatie van een huijssien tot Brunnepe te negotieren hondert dalers. 

 

 

143. Den 13 Julij 1696, fol.53vo.    

Op het requeste van Winant Henricksen Oedekerk en Pieter Pietersen Hackers momberen 

over de kinderen van Pieter Clasen Comes en Aeltien Coenders, versoekende den boedel van 

haar pupillen moeder onder beneficie van inventaris te mogen adieren ten overstaen van de 

vrouw weduwe van Rutger Erkelens en Ibe Hartman, als principaelste crediteuren. 

Was geapost:  Dit versoek wordt geaccordeert. 

 

 

144. Den 13 Julij 1696, fol.54. 

Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt op het versoek van Berent Jansen Nijenhuijs 

en Gerrit Arentsen, trijpwerkers verstaen dat de selve mogen trijp werken voor die geene 
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welke haer werken wil laten, in conformite de resolutie soo bij het octrooij van Abram Gallé 

is uijtgedrukt. 

 

 

145. Den 20 Julij 1696, fol.54. 

Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt aen Jan Beeltsnijder en Jan Steenbergen op 

desselfs versoek geaccordeert om voor dese Stadts en Landtgerichte advocando te mogen 

dienen. 

 

 

146. Den 30sten Julij 1696, fol.54. 

Op de requeste van de respective besorgers der Armen deser Stadt; versoeckende approbatie 

van seker halff huijsjen staande tot Brunnepe, Vribbelt Henricksen salligher toegehoort 

hebbende, verkofft aen eenen Jan van Holten voor hondert daelders vrijgelt. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden approberen naa rijpe examinatie, de verkoopinge van 

het halve huijsjen in desen vermeldt, invoegen dieselve door de respective besorgers der 

Armen is gedaen. 

 

 

147. Den 15 August 1696, fol.54vo. 

Op de requeste van Dirck Berents, Stadtsmeijer, versoeckende vermits sedert eenige jaaren op 

seker landt van hem der Burgeren Beesten sijn geschutt, te moogen hebben eenige remissie 

off cortinge aen sijne pachtpenningen. 

Was geapost:  Suppleant wordt voor sijn reets geledene en nog te lijdende schaade van de 

schuttcamp van sijne pachtpenningen geremitteert vijff en twintigh caroli guldens, en sulx 

voor de tijt van sijne loopende pachtjaaren. 

 

 

148. Den 28sten September 1696, fol.54vo. 

Op de requeste van Anna Maria Temminck naagelaatene weduwe van salligher Daniel Schutt, 

neffens Henrick Schutt en Jacob Ovinck als momberen over de naagelaatene minderjaarige 

kinderen van gemelde Daniel Schutt versoeckende des overledens boedel ( ten overstaan van 

die E: Herman de Graaff als de grootste crediteur) onder beneficie van inventaris te moogen 

aenveerden. 

Was geapost:  Suppleante wordt toegestaan den boedel van Daniel Schutt salligher onder 

beneficie van inventaris (ten overstaan van die E: Herman de Graaff) te moogen aenveerden. 

 

 

149. Den 26 Octob(er) 1696, fol.55. 

Is Cornelius Fabricius J:U:Dr. op desselfs versoek voor Stadt en Landtgerichte advocando te 

mogen dienen, geadmitteert. 

 

 

150. Den 14den November 1696, fol.55. 

Op de requeste van Jan Ridder, backer versoeckende om redenen in den requeste vervatt, sijne 

goederen ten profijte van sijne crediteuren te moogen cederen en overgeven. 

Was geapost:  Suppleant wordt dit sijn versoeck g’ accordeert, wordende tot curateuren over 

desselffs boedel g’ authoriseert Dirck Berentsen, brouwer; Mathijs van Kleeff, saatkooper 

beneffens Kla(a)s Kierssen. 
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151. Den 25sten Novemb(er) 1696, fol.55vo. 

Op de requeste van Jan Jelissen van Deventer en Berent Bollinck momberen over de 

onmondige kinderen van Willem Egbertsen, versoeckende dat haar Wel Edele Hoogh 

Achtbaare ten requarde van haare pupillen de verkoopinge van seker huijs staande Booven 

Poorte, soo aen Egbert Gerritsen van den Mossenbergh op den 7den November 1696 verkofft 

hadden, gelieffden t’ approberen. 

Was geapost:  De verkoopinge in desen vermeldt, wordt naa rijpe examinatie, voor soo verre 

die de minderjaarige g’ raackende, van Schepenen en Raaden, pro ut jacet g’ approbeert. 

 

 

152. Den 26sten Novemb(er) 1696, fol.55vo. 

Op de requeste van de Secretaris Albert Hoff, versoeckende dat sijn ed. moghten werden 

betaalt sijn achterwesen uijt de respective Camenaers van de jaare 1689, 1692, 1693 en 1694, 

te weten, in die van 1689 f.253 - 18 - : in die van 1692 f.462 - 3 - 12, in die van 1693  

f.467 - 5 - : en eindelijck in die van 1692 f.201 - 1 - 8 penningen. 

Was geapost:  Wordt g’ accordeert, dat aen remonstrant sijn achterstandt van den jaare 1689, 

sal betaalt worden uijt deses Stadt Camer van den jaare 1688 sullende sijn erendsame 

praetensien over de jaaren 1692 en 1693, betaalt werden, uijt het superplus van den jaare 

1696, gelijck oock daaruijt sal voldaen werden, d’ interesse soo de vrouwe weduwe 

Blanckvoort, wegens het genegotieerde capitaal van 250 caroli guldens, van den remonstrant 

is competerende.   

 

 

153. Den 4den Decemb(er) 1696, fol.56. 

Op de requeste van Jan Henricksen met de Wijven en d’ erffgenamen van Wijcher Claassen, 

als gewesene pachteren van deses Stadts Treckvaart van de jaaren 1687, en 1688, 

versoeckende terwijl de schuijten aen dese sijde van de Kercke van Mastenbroeck de vaart 

herwerts grasserende in voorschreven jaaren niets hebben betaalt soo van te vooren altoos van 

jeder schuite betaalt hadden 6 stuivers, haar dieswegens eenige remissie op haare 

achtersteedige pachtt mochte gegeven werden. 

Was geapost:  Wanneer remonstranten koomen te betaalen, seven en sestigh caroli guldens, 

sullen haar die nog resterende hondert caroli guldens werden geremitteert, welcke remissie 

weder sal werden gevonden uijt deses Stadts brede restanten 

 

 

154. Den 21sten December 1696, fol.56vo. 

Op de requeste van Marrichjen Wolters, weduwe van wijlen Wolter Augustinus, piloot, 

versoeckende haar en hares mans salligher boedel, onder de wett van beneficie van inventaris 

te moogen aenveerden. 

Was geapost:  Suppleante wordt g’ accordeert, haar en hares mans boedel, onder beneficie 

van inventaris te moogen aenveerden, mits dat sulx geschiede ten overstaan van de vrouwe 

weduwe wijlen de Heer Borgermeester Voorne off haar Wel Edele g’ authoriseerde, en Jacob 

Bleecker. 

 

 

155. Den 2 Januarij 1697, fol.57. 

Op het request van Gerrit Jansen Gruttemulder en Hillebrant Willemsen in qualité als 

momberen over de kinderen van wijlen Daniel Wesselsen in leven corenmulder buijten de 

Veene Poorte versoekende approbatie van een accoordt voor hare pupillen wegens een 

aenpart soo Daniel Wesselsen in de mole hadde ter somma van 200 Caroli guldens vrijgelt,  



Pagina 40 van 180 

waer voor de mole speciael soude blijven verbonden. 

Was geapost:  Schepenen en Raadt approberen dit gemaekte accoordt pro ut jacet. 

 

 

156. Den 12den Januar(ij) 1697, fol.57. 

Op de requeste van de kinderen en erffgenaamen van salligher Engbertus Sluijter 

versoeckende van de Stadt te moogen bekoomen een somma van drie hondert ses en sestigh 

caroli guldens vier stuivers en twaelff penningen haar van de Stadt wegens een gegevene 

assignatie  nog per resto competerende. 

Was geapost:  Naeder gedelibereert sijnde over de praetensie van d’ erffgenaamen Sluijter ter 

somma van drie honderdt ses en sestigh caroli guldens vier stuivers en twaelff penningen, is 

goetgevonden de Heer Borgermeester ter Barckhorst qqa. te versoecken en t’abandonneren 

dese  die hondert ses en sestigh caroli guldens vier stuivers en twaelff penningen aen de 

erfgenaamen Sluijters, tegens intreckinge en quitancie van die onder haar berustende 

assignatie, uijt d’ oude restanten van dese Stadt te betaalen. 

 

 

157. Den 18den Januar(ij) 1697, fol.57vo. 

Op de requeste van Hermen van der Mathen, merckmeester versoeckende, dat hem voor 

huijshuijre van het huijs tot nog toe bij sijn praedecesseur bewoont jetwes mochten werden 

toegelecht, en dat hetselve bij hem in het toekoomende mochte werden bewoont. 

Was geapost:  Suppleant worden uijt sonderlinge consideratien eens g’ accordeert vijff en 

twintigh caroli guldens, uijt deses Stadts Brantschattinge te betaalen; sullen dieselve ten 

requarde van de wooninge sigh hebben t’ addresseren aen de Heeren Camenaers in tempore. 

 

 

158. Den 1 Februarij 1697, fol.58. 

Op de requeste van Geertruijdt van Wijringen weduwe wijlen Antonij van Brakel 

versoekende approbatie wegens gedane vercopinge van een half erve gelegen in de Boerschap 

Haerle neftens een capitael van 250 guldens tot laste van de Graefschap van Bentheim te 

samen ter somma van vierthien hondert caroli guldens vrijgelt en mede ten opsighte van  

d’ onmondige hare kinderen authorisatie om dit halve erve over te dragen. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt approberen dese gedane coop ten opsighte van  

d’ onmondigen pro ut jacet en authoriseren de Heeren Peter Eekholt, Henricus van Marle 

predicant in Mastebroek en Antonij Eekholt ontfanger van Mastebroek als versochte 

momberen in desen, dese gerequireerde overdracht te doen. 

 

 

159. Den 2 Februarij 1697, fol.58vo. 

Op het request van Dr. Abram de Grunde en Emanuel de Grunde, versoekende onder cautie te 

mogen lichten sodane penningen als Gerhardt Vestrink in het Gerichte sal consigneren 

wegens sekere aengecofte hof uijt den boedel van Celeman Witte geprocedeert, en sulx uijt 

cracht van het eerste verwin daer op becomen, mits stellende daer voor cautie. 

Was geapost:  Suppleanten wordt dit hun versoek geaccordeert. 

 

 

160. Den 15den Febr(uarij) 1697, fol.58vo. 

Op de requeste van Margreta Bruininck weduwe van Lucas van der Ketten, versoeckende dat 

haar Wel Edele Hoogh Achtbaare (ten requarde van haare nog onmondige kinderen) 

gelieffden de verkoopinge van sekere behuijsinge staande op de hoeck van de Geerstraate, 
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alwaar de Heere Griffier Lemker ter eenre, en Henrick Lucassen Dinxterveen ter anderen 

sijde sijn gelegen, verkofft aen haar soon Jan van der Ketten. 

Was geapost:  De verkoopinge van het huijs in desen gemeldt wordt voor soo verre die de 

minderjaarigen is aengaande van Schepenen en Raaden geratificeert. 

 

 

161. Den 18den Febr(uarij) 1697, fol.59. 

Op de requeste van Evert vant Hoff, Willem Jansen Dijck, Jannes Visscher in huwelick 

hebbende Wijchertjen Herms, Willem en Geerligh Bosch, Jacob Warners qqa. erffgenaamen 

van salligher Wijgher Willems, versoeckende den boedel van voornoemte Wijcher Willems 

onder beneficie van inventaris te moogen aenveerden als mede dat Gerrit Claassen en Jan ten 

Toorn als de grootste crediteuren van gemelde boedel daarvan tot curateuren mochten werden 

g’authoriseert. 

Was geapost:  Suppleanten wordt g’accordeert desen boedel onder beneficie van inventaris te 

moogen aenveerden, en de genomineerde persoonen tot curateuren daarvan g’ authoriseert. 

 

 

162. Den 22 Febr(uarij) 1697, fol.59vo. 

Op het request van Margrieta Carolinus huijsvrouwe van Henrik van Suren, versoekende dat 

tot alimentatie van hare kinderen mogen alieneren seker halfscheijt van een obligatie van 

twehondert guldens soo hare kinderen door wijlen juffer Johanna Vriesen huijsvrouwe van 

Dr. Lambertus Greven ware gelegateert. 

Was geapost:  Dit versoek wordt de suppleante geaccordeert. 

 

 

163. Den 2den Meert 1697, fol.60. 

Op de requeste van Claas Peterssen, Stadtsmeijer op het Haatlandt, versoeckende vermits hij 

eenigen tijt geleden merckelijcke schaade door varsterff van sijne beesten hadde geleden 

dienhalven eenige remissie. 

Was geapost:  Suppleant worden om redenen geremitteert eenhonderdt caroli guldens, uijt 

het overschott van deses Stadts Camer van den jaare 1691 te betaalen mits en onder conditie 

dat hij sorge draage dat sijn achtesteedige pacht in het toekoomende des te prompter werde 

betaalt. 

 

 

164. Den 9den Meert 1697, fol.60. 

Op de requeste van Jan Jansen Focke, dat sijne momber Henrick Backer mochte werden  

g’ ordonneert de halffschijt van de juwelen, soo sijn halve broeder Jacobus Stellinck van sijns 

remonstrantens penningenhadde getrocken bij sijn vertreck naa Denemarcken een hondert 

caroli guldens, aen hem remonstrant te laaten volgen. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden over dne inhoudt deses requestes de momber Henrick 

Backer hebbende gehoort, accorderen den suppleant dit sijn versoeck. 

 

 

165. Den 3 April 1697, fol.60vo. 

Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt aen Roeloff van den Camp, lakenbereijder op 

desselfs versoek geaccordeert dat hem soude worden gepermitteert uijt de Geestelike mate 

buijten de Cellebroeder Poorte sijn twe ramen soo verre te mogen verlengen als hem door de 

Heeren van de Geestelikheijt soude mogen aengewesen worden, welke aenwijsinge ook op 

huijden door de Heeren van de Wende en Erkelens in voorige qualiteijt aen hem is gedaen. 
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166. Den 6den April 1697, fol.60vo. 

Op de requeste van Menso Gerrits, Gerrit Musche en Jan Gooij momberen van Marrichjen 

Dircks naargelaatene kindt van Dirck Thijmensen Goij versoeckende approbatie van de coop 

van seker acker spaa landt gelegen tott Brunnepe, verkofft aen Reijner Dircksen Klaterboom 

voor drie honderdt caroli guldens, om daaruijt des pupills schulden te betaalen. 

Was geapost:  Dese verkoopinge wordt naa rijpe examinatie en verhoor der momberen van 

Schepenen en Raaden g’ approbeert en geratificeert. 

 

 

167. Den 7den April 1697, fol.61. 

Op de requeste van d’ erffgenamen van wijlen Dr. Joan Buijs salligher in leven Geswooren 

Gemeensman deser Stadt, versoeckende om redenen in den requeste vervatt desselffs boedel 

onder beneficie van de wett en inventaris te moogen aenveerden; En dat Dr. Laurens Tollinck, 

Simon Coen en Adam Krouwel tot curateuren over voorschreven boedel mochten werden  

g’ authoriseert. 

Was geapost:  Remonstrante wordt g’ accordeert den boedel van Dr. Joan Buijs salligher 

onder beneficie van de wett en inventaris te moogen aenveerden; En Dr. Laurens Tollinck  

g’ authoriseert om met assumptie van twe der grootste crediteuren die sigh noch mochten 

koomen op te doen desselffs boedel ten meesten dienste der gemelde crediteuren te redden. 

 

 

168. Den 12den April 1697, fol.61vo. 

Op de requeste van Liefert Henricks en Hermen Willemsen in qualiteit als momberen over 

Evert en Jacobjen Alberts van Haarst, kinderen van Albert Everts van Haarst; versoeckende 

dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare het maaghescheijt met ter pupillen stieffmoeder 

Engeltjen Dijck op den 9den April joncksleden ingegaan gelieffden t’ approberen; En 

tegelijck dat sij mochten werden g’ authoriseert om eenige penningen tegens vier ten hondert 

tot reddinge van haar boedel te moogen negotieren. 

Was geapost:  De maaghescheijt desen annex wordt naa rijpe examinatie ven Schepenen en 

Raaden ter requarde van de minderjaarigen g’ approbeert en voor goetgekeurt; En de 

momberen in desen vermeldt g’ authoriseert om op der pupillen goederen soo veele 

penningen tegens vier ten honderdt te negotieren, als tot reddinge van haar boedel sal werden 

gerequireert. 

 

 

169. Eodem die et Anno [12 April 1697], fol.62. 

Op de requeste van de gesamentlijcke Roedendraagers deser Stadt, versoeckende om redenen 

in den requeste vervatt, versoeckende dat haar, haare Reijsepensien over de jaren 1692 en 

1693 soo haar ten deele uijt voorschreeven Camers nog waaren resterende, betaelt mochten 

werden. 

Was geapost:  Suppleanten wordt g’ accordeert haar achterwesen over de jaaren 1692, en 

1693 te moogen ontfangen uijt het superplus van desen jaare 1697, met welcke sommen de 

respectieve voorschreeven Camers van 1692, en 1693 sullen werden gesubsidieert. 

 

 

170. Den 19 April 1697, fol.62. 

Op het request van Jacob Blieker versoekende dat tot reddinge van sijn boedel, als curateuren 

mochten worden geauthoriseert Wilhelmus Smit, Claas van den Meulen en Gerrit Backer. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt authoriseren gemelte personen om neftens den 

suppleanten als cuateuren desen boedel te redden. 
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171. Den 26 April 1697, fol.62vo. 

Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt aen Heijman Jansen geaccordeert om sijn 

twijgh te mogen setten tot sijn twijgh coopmanschap op de Welle tusschen de Louwen Poorte 

en het eersten Bolwerk. 

 

 

172. Den 14den Junij 1697, fol.62vo. 

Op de requeste van Jan Arentsen van Munnen, en Egbert Cornelissen Hartsuijcker momberen 

over het onmondige kindt van Henrick Albertsen, versoeckende dat haar Wel Edele Hoogh 

Achtbaare gelieffden t’ accorderen, de verkoopinge van een vierde part in sekere versegelinge 

van hondert caroli guldens tot laste van Warnar Wesselsen. 

Was geapos:  Remonstranten wordt hun versoeck g’ accordeert. 

 

 

173. Eodem die et Anno [14 Junij 1697], fol.63. 

Op de requeste van die E: Pieter van Dursten versoeckende dat desselffs broeder Dirck van 

Dursten voor sijn persoon en goederen voortaan mochten verblijven onder de curatele opsight 

en bestier van desselffs tegenswoordige momberen die E: Gerrit Scheppinck en Mr. Simon 

Coen mits dat sij curateuren voor haare moeijten uijt Dirck van Durstens effecten jaarlix een 

redelijcke recognitie qwaamen te genieten. 

Was geapost:  Remonstrant wordt g’ injungeert binnen den tijt van acht daagen á dato deses 

ten overstaan van de Hooftluiden van haare ontfanxt en curatele te doen rekeninge, bewijs en 

reliqua; wordende sij curateuren voorschreven all nog in haare curatele bij provisie 

gecontinueert, onder genietinge van vijff guldens ten honderdr, van d’ opcompsten der 

goederen; sullende naa gedaane rekeninge sulx bij publicatie bekent gemaackt werden. 

 

 

174. Den 27sten Junij 1697, fol.63vo. 

Op de requeste van Arent Steenhouwer, versoeckende dat het vaste goedt soo reminstrant in 

de Graaffschap van Bentheim in het Gerichte van Nienhuijs heefft leggen en waarop sijne 

haar beweesen moederlijck goedt ter somma van vierhonderdt guldens gevestight heefft, ten 

overstaan van een der pupillen momberen te moogen verkoopen, om het beweesene daaruijt 

selffs te moogen ontfangen. 

Was geapost:  Suppleant wordt g’ accordeert het vaste goedt in den Gerichte van Nienhuijs 

geleegen te moogen verkoopen, dog anders als ten overstaan van een der pupillen momberen  

aen wije oock de beweesene pupillaire penningen sullen moeten ontricht werden. 

 

 

175. Den 6den Julij 1697, fol.63vo. 

Op de requeste van vrouw Alexandrina van Plettenburgh weduwe wijlen de Heer Capitain 

Nicolaas Maximiliaan de Vooght; versoeckende dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare 

gelieffden t’ accorderen dat sij vrouw remonstrante haar landt groot ses en sestigh gemeeten 

in 130 roeden geleegen in de Cattendijck en ’t Landt van ter Goes, gemeen en mandeligh met 

vrouw Magdalena van Overmeer weduwe Elphenston te moogen veralieneren off beswaaren. 

Was geapost:  Het accoort tusschen de vrouwen weduwen de Vooght en Elphenston op den 

14den Junij 1697 opgericht wordt pro ut jacet g’ approbeert en vrouw remonstrante wordt  

g’ accordeert, haaren quota in die ses en sestigh roeden landts, gelegen in de Katten Dijck en 

het Landt van ter Goes in Seelandt, gemeen met vrouw Magdalena Overmeer, weduwe 

Elphenston voornoemt het sij in het openbaar, off oock wel uijt de handt te moogen 

verkoopen, en die reets gedaane verkoopinge van een gedeelte des voornoemde landts (voor 
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soo verre sulx haare nogh minderjaarige kinderen mochte betreffen) van Schepenen en 

Raaden mits deesen g’approbeert en geratificeert. 

 

 

176. Den 19den Julij 1697, fol.64. 

Op de requeste van Dubbelt Meijer en Roeloff Eeckhoudt als momberen over het 

naagelaatene kindt van wijlen Christoffel Hooghstrate en Aleijda Potts, versoeckende dat der 

pupillen bestemoeder de weduwe Hooghstraaten mochte werden gelast van der pupillen 

vaederlijcke naalaatenschap als oock van desselffs moeije erffuitinge, bewijs en reliqua te 

doen. 

Was geapost:  De beclaagde wordt g’ ordonneert binnen den tijdt van een maandt aen 

remonstrant qqa. te doen erffuitinge, bewijs en reliqua van des pupills vaeders en moeijen 

naalaatenschap; ten waare dieselve reedenen van verweijgeringe mochte hebben, sal dieselve 

binnen voorschreven tijt hebben bij te brengen. 

 

 

177. Den 17 Augusti 1697, fol.64vo. 

Op de requeste van Egbert Hackman en Trijntien Teunis beijde out in de vijftigh jaren 

versoekende ten haeren lijve ad thien per cent jarelicks de rente te mogen beleggen op dese 

Stadt een capitale somma van vijfthien hondert caroli guldens. 

Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen de suppleanten op haer lijf te verdeijlen ten 

laste van dese Stadt ad thien ten hondert jarelicks te beleggen sodane capitale somma van 

vijfthien hondert of twe duisent caroli guldens, als de selve sullen goedtvinden, en sullen daer 

van de obligatien worden opgemaekt soo haeste aen den Secretaris het recepisse daer van sal 

worden vertoont. 

 

 

178. Den 24sten Augusti 1697, fol.65. 

Op de requeste van de weduwe van Jacobus van den Berg, versoeckende dat aen haar wegens 

het smeeren der leeren en onderhouden der brandtspuiten, haar tractement van den jaare 1692, 

ter somma van 40 caroli guldens mochte betaalt werden. 

Was geapost:  De Heeren Gecommitteerden tot het superplus worde versocht dese viertigh 

caroli guldens aen de suppleante tot voldoeninge van haar tractement voor den jaare 1692 te 

betaalen, met welcke somma van f.40 - : - : caroli guldens, de Camer van 1692 wordt 

gesubsidieerd. 

 

 

179. Den 26sten Augusti 1697, fol.65vo. 

Op de requeste van vrouw Alexandrina van Plettenburgh weduwe de Vooght, voorts Dr. 

Henr. Raterinck en Jacob Rutgerssen Erklens, g’ authoriseerde momberen over die nogh 

minderjaarige kinderen van voorschrevene vrouw de Vooght, versoeckende dat haar Wel 

Edele Hoogh Achtbaare het accoort tusschen meegemelde vrouw weduwe de Vooght en de 

vrouw weduwe Elphenston op den 14den Junij 1697 opgericht, voor soo verre hetselve  

d’ minderjaarigen was raackende, gelieffden t’ approberen; En haar vrouwe remonstrante  

t’ authoriseren een duisent caroli guldens op de landerijen in het Eijlandt van ter Goes 

geleegen, tot uijtvoeringe van haar proces in Gelderlandt te moogen negotieren. 

Was geapost:  Dit hierbij gevoeghde accoordt, tusschen de vrouw Alexandrina van 

Plettenburgh, en de vrouw weduwe Elphenston op den 14den Junij 1697 opgericht, wordt (naa 

rijpe examinatie van Schepenen ende Raaden) voor soo verre hetselve de minderjaarige is 

aengaande g’ approbeert en geratificeerdt, wordende sij vrouw remonstrante g’ authoriseert 
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een duisent caroli guldens op de landerijen in het Eijlandt van ter Goes geleegen, tot 

uijtvoeringe van haar proces in Gelderlandt te moogen negotieren. 

 

 

180. Den 31sten Augusti 1697, fol.66. 

Op de requeste van de erffgenaamen onder beneficie van inventaris van Dr. Joan Buijs 

salligher versoeckende dat desselffs klederen van linnen en boecken ten overstaan van 

desselffs boedels crediteuren van twe lieden hen der verstaande en bij haar Wel Edele Hoogh 

Achtbaare daartoe te nomineren mochten werden gewaaderight, en dat de penningen daarvan 

provenierende strecken ten profijte van die daartoe het naast gerechtight waaren. 

Was geapost:  Suppleanten wordt g’ accordeert, de wullen en boven klederen van Dr. Joan 

Buijs salligher alleen onverkofft te laaten maar dieselve door onpartijdigen en des verstandts 

hebbende (bij haar Wel Edele Hoogh Achtbaare te nomineren) te doen aestimeren en de 

penningen daarvan provenierende te brengen ten profijte van desselffs boedel sullende  

d’ overige goederen van Dr. Buijs voornoemt alle en sonder onderscheijt publijck aen de 

meest biedende moeten verkofft werden. 

 

 

181. Den 3den September 1697, fol.66vo. 

Op de requeste van Berent Bollinck en Jan Jelissen van Deventer momberen over de kinderen 

van Willem Egbertsen, versoeckende dat Schepenen en Raaden mochten approberen ter 

requarde van haare minderjaarige pupillen soodaane verkoopinge van seker stuckjen landt 

groot vijff vierendeel morgen geleegen achter de Sandt Bergh, gedaan voor een somma van 

f.337 - : - : guldens tien stuivers. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden approberen (naa rijpe examinatie) dese gedaane 

verkoopinge voor soo verre dieselve de minderjaarige is aengaande. 

 

 

182. Den 27sten September 1697, fol.67. 

Op de requeste van d’ Eerwaerde Dominus Lucas van der Meer, en Bernhardt Eckelboom 

versoeckende dat d’ Eerwaerde Dominus van der Meer off jmandt anders  moete(n)de werden 

g’ authoriseert (om geduirende den tijt dat de boedel van de weduwe Stercke ongescheijden 

is) dieselve t’ administreren en waar te nemen. 

Was geapost:  D’ Eerwaarde Dominus van der Meer wordt g’ authoriseert om geduirende 

den tijt dat de boedels van de weduwe Stercke saligher nog ongescheijden is, dieselve ten 

meesten dienste der erffgenamen t’ administreren; mits dat sijn Eerwaarde redevabel blijven 

van desselffs ontfangst en uijtgaave t’ sijner tijdt rekeninge bewijs en reliqua. 

 

 

183. Den 12 Octob(er) 1697, fol.67. 

Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt op het versoek van Jan Jansen geaccordeert, 

wanneer desselfs huijsvrouwe Stijne Gerrits binnenmoeder van het Siekenhuijs voor den 

supleant dese werelt sal comen te overlijden dat hij in dien dienst als binnenvader van het 

Siekenhuijs met adsistentie van sijn dochter of een ander bequaem persoon, op de profite daer 

toe staende soo lange sal continueren, als hij dien dienst tot contantement van haer Wel Edele 

Hoogh Achtbare sal comen waer te nemen. 

 

 

184. Den 12 Octob(er) 1697, fol.67vo. 

Op de requeste van vrouw Alexandrina van Plettenburgh, weduwe wijlen de Heer Nicolaes  
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Maximiliaen de Vooght, voor haer selven, en Henricus Raterink J:U:Dr., neftens Jacob 

Erkelens momberen over desselfs onmondige kinderen, versoekende approbatie van een 

gedane coop van eenige gemeten landt in Seelandt, en authorisatie tot verdere vercopinge. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raedt den inhout van desen requeste neftens 

de gedane vercopinge van dese landerien ad 41 gemeten en acht en tachtentigh roeden in 

Seelandt gelegen ad seventien pondende gemeten hebbende geëxamineert, approberen de 

selve ten opsighte van d’ onmondigen pro ut jacet, alles volgens contract van dato den 21 

Junij 1697 en authoriseren verders de suppleanten en momberen in desen, om die noch 

overige vier en twintigh gemeten, of soo veele het wesen mochte, dat noch  overigh’es, mede 

te vercopen, dogh alles op conditie, dat de penningen soo van t’ eerste als twede coop 

geprovenieert en provenieren, door de momberen ten dienste van de pupillen en approbatie 

van Haer Edele Hoogh Achtbare weder sullen werden aengeleght. 

 

 

185. Eodem die [12 October 1697], fol.68. 

Op de requeste van de momberen van Hermen Peters kinderen ende momberen van Jacob 

Brassers, versoekende approbatie van vercopinge van een vervallen huissien ad 200 guldens 

en een gedeelte landt daer achter ad 130 guldens. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt desen hebbende geëxamineert, approberen die beijde 

gedane vercopinge ten opsighte van d’ onmondigen pro ut jacet. 

 

 

186. Den 27sten November 1697, fol.68vo. 

Op de requeste van Jan Vlas, versoeckende dat in plaats van Steven Post saligher, geweesene 

Heijmeraadt op het Binnen Eijlandt, met die vacante Heijmeraadtsplaatse mochte werden 

begunstight. 

Was geapost:  Suppleant wordt met de vacante Heijmeraadts plaatse van het Binnen Eijlandt 

begustight, en sulx op het ordinaire tractement daartoe staande. 

 

 

187. Den 11den December 1697, fol.68vo. 

Op de requeste van Gerrit Bosch en Hermen Voerman als conjunctae persoonae en en 

momberen over Willem en Griete Peterssen Bosch, versoeckende dat het accoort tusschen 

Henrickjen Jans als moeder der voornoemte onmondigen en desselffs eheman Gerhardt 

Warnarssen van Diepen gemaackt in soo verre hetselve d’ ontfangene renthen en revenues 

van dese onmondigen beweesene vaederlijcke goederen concerneert van Schepenen en 

Raeden mochte werden g’ aggreërt. 

Was geapost:  Het aengaande accoort wordt in soo verre het selve de ontfangene renthen en 

revenues van der onmondigen beweesene vaederlijcke goederen concerneert naa 

rijpeexaminatie van Schepenen en Raaden g’ aggreërt. 

 

 

188. Den 18 Decemb(er) 1697, fol.69. 

Op het request van Cornelis van Dijk en Bernhardus Curtenius als momberen overt Geert 

Meulemans kinderen versoekende authorisatie om der pupillen landt, neftens de meerderjarige 

kinderen bij Harderwijk gelegen te mogen vercopen. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt authoriseren de suppleanten om neftens de meerderjarige 

kinderen dit landt van hare pupillen omtrent Harderwijk gelegen te mogen vercopen. 
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189. Den 27 Decemb(er) 1697, fol.69vo. 

Op het request van de momberen van Jurrien Franken kindt met namen Annetie Jurriens, out 

negen jaren, versoekende tot desselfs alimentatie op haer lijf ten laste van de Stadt te mogen 

leggen een capitale somma van driehondert en vijftigh caroli guldens. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt accorderen de suppleant dat sij ten lijve van dit haer pupil 

aen de Stadt verstrecken een capitale somma van driehondert en vijftigh caroli guldens welke 

bij halve jaren sullen worden verrentet tegens thien ten hondert en sullen dese penningen 

weder worden geëmplojeert tot aflossinge van capitalen soo tegens losrente op de Stadt sijn 

beleght. 

 

 

190. Den 28 Decemb(er) 1697, fol.70. 

Op het versoek van Abram Suirman versoekende te mogen aflossen sekere uijtgank van drie 

caroli guldens, drie stuijvers van de Stadt jareliks is hebbende uijt sekere desselfs maate 

gelegen bij de Coeburger Schantse. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt accorderen den suppleant gunstelik om op dit sijne 

gedane versoek dese drie caroli guldens, drie stuijvers tegens vier ten hondert te mogen 

aflossen, sullende die penningen neftens anderen worden gevoeght weder verstrekken tot 

aflossinge van capitalen op de Stadt tegens losrente gevestight. 

 

 

191. Den 11den Januar(ij) 1698, fol.70vo. 

Op de requeste van de voorstanders van de Lutersche off Augsburghse Confessie deser Stadt, 

versoeckende dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare (vermits de vrijwillighe dimissie van 

haaren Praedicter Dominus Wolterus Conradi) haar gelieffden te consenteeren en  

t’ authoriseren om weder naa een ander beqwaam Godtvruchtigh leraar te moogen uijtsien en 

beroepen. 

Was geapost:  Suppleanten worden, g’  authoriseert om weder een ander beqwaam en 

Godtvruchtigh leraar in plaats van Dominus Wolterus Conradi in haar Gemeente te moogen 

beroepen met sorge draagende dat een moderaat persoon van de rechte Augsburghse 

Confessie coomen t’ eligeren; wordende sij suppleanten verder gelast haare gedaane keur aen 

de Magistraat alhier te praesenteren, om daarop haar Wel Edele Hoogh Achtbaare approbatie 

te moogen erlangen. 

 

 

192. Den 29 Decemb(er) 1697, fol.71. 

Op het versoek van Everdina Eckelboom, dochter van wijlen Gerrit Eckelboom is 

goedtgevonden de Heeren ter Barchorst en Ridder bij desen te authoriseren, om bij provisie 

voor rekeninge van den boedel van Gerrit Eckelboom te ontfangen circum circa de somma 

van hondert caroli guldens, geprocedeert van een last garste soo van het goedt Pramperhuijsen 

aen Henrik Joris was vercoft, om daer uijt in soo verre de costpenningen als anders door 

Everdina Eckelboom verschult te betalen. 

 

 

193. Den 19 Januarij 1698, fol.71vo. 

Op de requeste van Juffrouw Jacoba Ploos van Amstel dochter van wijlen de Heere Capitain 

Dominicus Ploos van Amstel en van salige vrou Elisabeth van Delft versoekende dat twe 

bequame personen mochten werden geauthoriseert om haer over de begraftenisse van haer 

vaders lijk als over de conservatie van hare erffenisse en effecten als curateuren te adsisteren. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt authoriseren cracht deses de Heeren Capitain  
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Steenhouwer en Doctor Franciscus Hanius om de suppleante in desen in alles belangende 

haere affaires ten opsighte van desselfs saken als effecten als curateuren te adsisteren. 

 

 

194. Den 19 Januarij 1698, fol.72. 

Op het request van Egbertien Warners weduwe van Peter Gerrits, versoekende dat haer 

dochter Berentien Pieters nae haer overlijden moge continueren in die woninge op de 

Botervats Poorte. 

 

 

195. Den 25sten Januar(ij) 1698, fol.72. 

Op de requeste van Lodewijck Everts, Dirck Albertsen van Haerst, Henrick van der Mathen 

en Willem Bolte momberen en curateuren over Femme Everts getrouwt aen Andries 

Benninck mochte werden gelast de huwelixe voorwaarden t’ onderteikenen, en bij 

onderteijkeninge van dieselve, die bij dieselve hem mede belooffde achtien honderdt caroli 

guldens t’ ontfangen dog bij verweijgeringe dat suppleanten van de renthen in het 

toekoomende sullen sijn en blijven verijdt, voorts dat suppelanten alsdan geseijde achtien 

honderdt caroli guldens, ter secretarie alhier sullen moogen consigneren, mits dat dieselve aen 

Andries Benninck onder geene cautie off anders sullen moogen werden gevolght, voor dat hij 

de huwelixe voorwaarden sal hebben onderteikent. 

Was geapost:  Vermits Andries Benninck all nog blijfft opiniatreren, die in desen 

gementioneerde huwelixe voorwaarden t’ onderteikenen, soo sal het den momberen en 

curateuren van Femme Everts vrijstaan, die hem Andries Benninck bij dieselve mede 

belooffde f.1800 - : - : caroli guldens tot haare decharge en ontlastinge van d’ interessen in het 

toekoomende alhier ter secretarie te moogen consigneren, sonder dat het hem Andries 

Benninck meergemeldt sal g’ oorloofft wesen, dieselve onder cautie off anders te lichten, ten 

sij hieromtrent naeder van Schepenen en Raaden werde gedisponeert. 

 

 

196. Den 26 Januarij 1698, fol.73. 

Op het request van Henrik Michielsen van den Broek en Jan van der Linde als momberen 

over de kinderen van Hans Michielsen Neurenbergh versoekende dat tot alimentatie der selver 

onmondige pupillen uijt de bestemoeders erfenisse jets mochten verstrecken. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt accorderen de suppleanten dat sij uijt dit capitael aen der 

selver pupillen verstrecken de somma van  vijf en twintigh caroli guldens. 

 

 

197. Den 31 Januarij 1698, fol.73. 

Op het request van Jan Hermsen soon van wijlen Pieter Hermsen Schocker, out 24 jaren 

versoekende voor meerderjarigh te mogen werden verclaert, en dat nae gedane rekeninge sijn 

momberen moge bedanken. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt verclaren den suppleant voor meerderjarigh, en 

accorderen dat den selven nae genoeghsame gedane rekeninge en ontrichtinge sijner goederen 

desselfs momberen voor hare administratie moge bedanken. 

 

 

198. Den 1sten Febr(uarij) 1698, fol.73vo. 

Op de requeste van Peter Herms Kappert versoeckende met het veer op Meppel te moogen 

werden begunstight. 

Was geapost:  Suppleant wordt met het veer op Meppel begunstight, onder conditie dat  
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dieselve daartoe sig met een beqwaam vaartuijgh coome te versien. 

 

 

199. Den 22sten Febr(uarij) 1698, fol.73vo. 

Op de requeste van die E: Cornelis van Dijck en Bernhardus Curtenius, momberen over 

Johannes en Petrus Meuleman; Versoeckende dat haar Wel Edele Hoog Achtbaare gelieffden 

t’ aggreëren soodanighe uijtcoop van seker gerecht vijfde part van een huijsjen op den 

Vloetdijck en drie huijsjes in de Groene Straate, als met Wilhelmus Meuleman op den 15den 

Februarij 1698 hadden opgericht, ter somma van negentigh caroli guldens als oordelenede 

hetselve met der pupillen interesse over eencompstigh te wesen. 

Was geapost:  Dit annexe accoort wordt voor soo verre, hetselve d’ onmondige is 

concernerende, naa rijpe examinatie van Schepenen en Raaden, als wettige overmomberen  

g’ aggreërt. 

 

 

200. Eodem die et Anno [22 Februarij 1698], fol.74. 

Op de requeste van Dubbelt Meijer en Roeloff Eeckhoudt momberen over het naagelaaten 

kindt van wijlen Chrisoffel van Hooghstraaten en Aleida Pott; Versoeckende dat haar Wel 

Edele Hoogh Achtbaare d’ acte van compromis is tusschen de crediteuren van wijlen Wolter 

Gerritsen Pott en Aleida Pott voorschreven soo ten aensien van het onmondige kindt als ten 

requarde van de praetensie van het Geertruiden en Catharinen Gasthuijs deser Stadt gelieffden 

t’ approberen en voor goet te kuiren. 

Was geapos:  Schepenen en Raaden, hebben naa rijpe examinatie d’ annexe acte van 

compromis tusschen Aleida Pots weduwe Hooghstraaten, ten eenre; ende crediteuren van 

wijlen Wolter Gerritsen Pot, over het relijff off restitutie in integrum opgericht, soo ten 

requarde van voorschreven Aleida Pots onmondige kindt, als ten aensien van de praetensie 

van het Geertruiden en Catharinen Gasthuijs deser Stadt g’ approbeert en voor goet gekuirt. 

 

 

201. Den 24sten Febr(uarij) 1698, fol.74vo. 

Op de requeste van die van Lutersche of Ausburgsche Confessie deser Stadt, versoeckende 

dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare die bij haar gedaane verkiesinge gevallen op de persoon 

van Dominus Johannes Christophorus Romberg belieffden t’ approberen en met haar consent 

te becrachtigen. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden, approberen naa rijpe examinatie, de verkiesinge bij die 

van de Luthersche Gemeente deser Stadt gevallen op den persoon van Dominus Johannes 

Christophorus Rombergh. 

 

 

202. Den 26sten Febr(uarij) 1698, fol.75. 

Op de requeste van Berent Jansen Altena, Turffmeter deser Stadt, versoeckende dat sijn 

schoon soon Cornelis Wolterssen (vermits sijns lichaams swackheijt) bij onmachtigheijt hem 

mochte adsisteren en te gelijck bij sijn overlijden met de Turffmeters plaatse begunstight 

werden. 

Was geapost:  Cornelis Woltersen wordt g’ authoriseert sijn schoon vaeder bij 

onmachtigheijt in het Turff meeten te moogen adsisteren; En bij het overlijden van denselven 

met het Turffmeterschap deser Stadt cracht deses begunstight. 
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203. Den 8 Martij 1698, fol.75. 

Op de requeste van d’ erfgenamen onder beneficie van inventaris van wijlen Dr. Jan Buis 

versoekende tot curateuren voor desselfs boedel te mogen werden geauthoriseert de E: Adam 

Crouwel en Simon Coen. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt authoriseren gemelte personen tot curateuren over desen 

boedel. 

 

 

204. Den 8 Martij 1698, fol.75vo. 

Op de requeste van vrouw Anna van Wilsem weduwe wijlen Captain Roelof Eekhout 

versoekende tot momberen over Jan Laurens Condewijn, kindt van Dr. Arnoldt Condewijn bij 

wijlen haer dochter Lummina Eekhout in echte verwekt, de Heren Henrik Eekhout haer soon, 

en haer neeff Antonij Eekhout ontfanger van Mastebroek. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt authoriseren gemelte personen tot desen momberschap. 

 

 

205. Den 10den Meert 1698, fol.76. 

Op de requeste van de weduwe van wijlen Christiaan Coetsier, versoekende om redenen in 

den requeste vervatt met een Stadts wooninge te moogen werden begunstight. 

Was geapost:  Suppliante wordt om reedenen begunstight, met de wooninge op de Broeder 

Poorte; Edog niet langer als tot revocatie en wederseggens van Schepenen en Raaden. 

 

 

206. Den 20 Martij 1698, fol.76. 

Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt de persoon van Johannes Kemnerus 

geaccordeert dat hij procurando voor den Stadt en Landtgerichte sal mogen dienen. 

 

 

207. Den 21sten Meert 1698, fol.76. 

Op de requeste van Juliana, Elisabeth en Judith van Rijsewijck; versoeckende, om reedenen in 

den gemelde requeste vervatt, dat haar Wel Ed: suppliantinne mochten accorderen het 

verkoffte landt (waarvan Joncker Warnar toe Boecop de gerechte helffte is toebehoorende in 

Dronthen gelegen) aen die E: Abram Suirman te moogen overdraagen en het landt van het 

beswaar off fideicommis noopende het testament van haar oom Joncker Wolter van 

Rijsewijck t’ ontheffen. 

Was geapost:  Suppliantinnen wordt g’ accordeert bij provisie de halffscheijt van het parceel 

landts in Dronthen geleegen, soo op haar bij testamentaire dispositie van haar saligher beste 

vaeder Joncker Joan van Rijsewijcke in dato den 7den Junij 1683 gedevolveert is, en aen die 

E: Abram Suirman verkofft te moogen transporteren; sullende bij haar Wel Edele Hoogh 

Achtbare wanneer de resolutie van Schepenen en Raaden voldaan sullen hebben, ten requarde 

va het aanpart van haar oom Joncker Wolter van Rijsewijcke naeder werden gedisponeert. 

 

 

208. Den 28 Martij 1698, fol.76vo. 

Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt geaccordeert dat ten profité van Jan Gorselaer, 

die in Indiën is, een derde part van een stuk landts in de Graefschap Bentheim gelegen door 

Jan Arents en Do. Reijnink sal mogen werden vercoft voor vijftigh caroli guldens. 
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209. Den 29sten Meert 1698, fol.77. 

Op de requeste van Willem Claassen Stadts Meijer op het Haatlandt versoeckende om 

reedenen in den requeste vervatt, de camp landts den Voogelsangh genaamt, te moogen 

weijden, en de geschuirde camp bij sijn huijs in desselffs plaats te moogen bouwen. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren aen den suppliant om sonderlinge reedenen 

de tweede camp van het huijs, in plaats van het landt de Voogelsangh genaamt te moogen 

bouwen; Edog niet langer als tot expiratie van sijne pacht jaaren, op dese conditie, dat 

dieselve de camp den Voogelsangh (welcke ingevolge de voorwaarden van de verpachtinge 

hadde moeten bouwen, en geweijdt sal moeten werden) voor dit jaar in het geheel als oock 

over het derde jaar, weder sal moeten mesten. 

 

 

210. Eodem die et Anno [29 Meert 1698], fol.77. 

Op de requeste van Jan Voerman Stadts Meijer op het Haatlandt, versoeckende om redenen in 

den requeste vermeldt, de camp landts den Voogelsangh genaamt te moogen weijden, en in 

desselffs plaatse, de tweede camp van de wegh naa het Haatlander Huijs geleegen te moogen 

bouwen. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren aen den suppliant, om sonderlinge 

reedenen, de twede camp van de wegh aan het Haatlander Huijs te moogen bouwen; Edog 

niet langer als tot expiratie van sijne pacht jaaren op dese conditie dat dieselve de camp de 

Voogelsangh (welcke ingevolge de voorwaarden van de verpachtinge hadde moeten bouwen, 

en nu geweijdt sal moeten werden) voor dit jaar in het geheel, als oock over het derde jaar, sal 

moeten mesten. 

 

 

211. Den 12den April 1698, fol.77vo. 

Op de requeste van Petronella van Putten weduwe van Dirck Meijer versoeckende dat 

Schepenen en Raaden de verkoopinge van een gedeelte in een Elshaagen in Oosterholt 

geleegen gelieffden t’ approbeeren, en haar t’ authoriseeren om naa betalinge der 

cooppenningen dieselve te moogen transporteeren. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden approbeeren naa rijpe examinatie dese gedaane 

verkoopinge, authoriserende suppliantinne naa gedaane betaalinge de verkoffte Elshaagen te 

moogen transporteren en overdraagen. 

 

 

212. Den 18den April 1698, fol.78. 

Op de requeste van Albert Benninck en Henr. de Mooij versoeckende als de beijde grootste 

crediteuren tot curateuren van Menso Gerrits boedel te moogen werden g’ authoriseert, en 

haar g’ accordeert desselffs naagelaatene goederen ad opus jus habentium te moogen 

verkoopen. 

Was geapost:  Supplianten worden tot curateuren ove desen boedel g’ authoriseert, en haar  

g’ accordeert desseffs goederen ad opus jus habenitum te moogen verkoopen. 

 

 

213. Den 18den April 1698, fol.78. 

Op de requeste van d’ erffgenaamen van Jan Geurtsen Smitt versoeckende dat haar Wel Edele 

Hoogh Achtbaare een Advocaat moogen authoriseren om supplianten tegens deses Stadts 

Secretarissen advocando te bedienen. 

Was geapost:  Dr. Wolterus Meijer wordt g’ authoriseert om supplianten in dese saacke 

advocando te bedienen, edogh onder genot van behoorlijck salaris. 
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214. Den 18 April 1698, fol.78vo. 

Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt in plaetse van de overledene Jan Arentsen 

Vriese met de vacante aensprekers plaetse begunstight de persoon van Gerrit Nijhof, en sulx 

op de profiten daer toe staende. 

 

 

215. Den 22sten April 1698, fol.78vo. 

Op de requeste van Henrick Jorissen, Richardt en Claas Aertsen momberen over de kinderen 

van Claas Henricksen Kroes versoeckende dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare mochten 

accorderen, dat aan Maria Claas (soo op haar vertreck stondt om tot Amsterdam te gaan 

dienen) mocht ontricht werden haaren part van de klederen tot hares moeders lieve hebbende 

gehoort. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accorderen aen suppleanten om aen Maria Claas haar 

anpart in de goederen soo tot hares moeders lieve gehoort hebben, en aen haar mede bewesen 

te moogen laaten volgen. 

 

 

216. Den 26sten April 1698, fol.79. 

Op de requeste van Kier Gerritsen, versoeckende, dat jeder der schipperen op Deventer in het 

veer vaarende op sijn aengestelde daagen soude moeten vaaren, en ingevalle door weer en 

windt daarvan belett wierde, echter niet soude vermoogen naa die tijt eenige goederen in te 

laaden als streckende sulx tot merckelijcke praejudicie van die geene wiens beurte qwaame te 

volgen. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden verstaan dat den suppleant op Vrijdagh, en Jan de 

Wever op Dingsdagh praecise met haare ingelaadene goederen van hier op Deventer sullen 

moeten affvaaren, en off schoon door weer en windt op den gelasten tijdt verhindert wierden 

derwerts te vertrecken, soo sal echter niemandt van beijde naa den gepraefigeerden dagh, tot 

des anders praejudicie, en naadat vermoogen eenige goederen in te laaden veel min vervoeren, 

en sulx telkens bij verbeurte van twe goltguldens. 

 

 

217. Den 26sten April 1698, fol.79. 

Op de requeste van Gerrit Claassen Stadts Meijer op de Heupe, versoeckende te moogen 

continueren in drie mudde landt te bouwen, soo sijn voorsaat Frerick Jansen oock gebouwt 

hadde; als dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare hem gratieuselijck gelieffden te remitteren de 

boette wegens het gesaaij van voorschreeven drie mudde landts was gecondemneert. 

Was geapost:  Suppleant wordt om erhoffelijcke reedenen toegestaan in het bouwen van dese 

drie mudden landts, soo sijn voorsaat Ferick Jansen oock gebouwt heefft, ten einde van sijne 

loopende pachtjaaren te moogen continueren, kunnende op het twede lidt van des suppleants 

versoeck niet werden gereflecteert. 

 

 

218. Den 30sten April 1698, fol.79vo. 

Op de requeste van Willem Claassen Stadts Meijer op de Vossen Weerdt versoeckende om 

reedenen in den requeste vermeldt dat seker hoeckjen in den Disselcamp in plaats van  

dwers mochte bouwen etc. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren aen den suppleant, dat hij van de 

Disselcamp in plaats van lancks dwers sal vermoogen te bouwen sestien roeden sonder meer 

aff te meeten van de sijde van de Zeedijck, en sulx tot expiratie van sijne loopende 
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pachtjaaren, sullende suppleant wegens de drie mudde gesaaij soo in voorschreeven 

Disselcamp te veel gescheurt heefft, met betaalinge van 75 caroi guldens in plaats van  

f.187 - : - : boete kunnen en moogen volstaan. 

 

 

219. Eodem die et Anno [30 April 1698], fol.80. 

Op de requeste van Bartholdt Reijnders, Stadts Meijer op het Raas en Ruidenhoop, 

versoeckende om reedenen in den requeste vermeldt dat drie scheepel van het streepjen (die 

nu al reets gescheurt sijn en niet verder) onder de ploegh mochten blijven, sullende daartegens 

de vijff schepel van het staal (die anders mochten gebouwt werden) ongeboudt blijven liggen. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren aen den suppleant, dat het streepjen soo 

breet als hetselve in den affgeloopen jaare gescheurt is, en breeder niet, van de Kolck tot  

d’ eerste voore sal vermoogen te bouwen, sullende echter de verdere walacker onbebouwt 

blijven liggen, en sulx tot expiratie van sijne loopede pacht jaaren; Waarentegens de vijff 

scheepel in het staal die anders mochten gebouwt werden, ongebouwt sullen blijven liggen. 

 

 

220. Den 5 Maij 1698, fol.80vo. 

Op de requeste van d’ erfgenamen van wijlen Roelof Henriksen Dijk versoekende deselfs 

boedel onder beneficie van inventaris met adsumtie van Claes Staal als een der voornaemste 

crediteuren te mogen adieren. 

Was geapost:  Supplianten worden geauthoriseert desen boedel met adsumtie van Claes Staal 

onder beneficie van inventaris te adieren. 

 
[In marge]: Den 14den Meij 1698. Hebben Schepenen en Raaden tot een twede curator over desen boedel  

g’ authoriseert die E: Gerhardt Vesterink in qualiteijt als Kerckmeester van de Booven Kercke. 

 

 

221. Den 9den Meij 1698, fol.80vo. 

Op de requeste van den Collecteur Berent van Tongeren, versoeckende dat haar Wel Edele 

Hoogh Achtbaare hem eenighsints mochten te gemoete coomen, in de costen soo hij 

remonstrant aen sijn bediende Advocaat betaalt hadde noopen, de de questie soo hij tegens 

Pieter de Gieter over de middelen van s’ Landts en Stadts accijsen over de jaaren 1688 en 

1689 gehadt hadde als hebbende supppleant dese costen ten deele mede voor de Stadt 

aengewendt en betaalt. 

Was geapost:  Suppleant wordt tot affdoeninge van dese saacke toegelecht twe ducatons, uijt 

deses Stadts oude restanten te betaalen. 

 

 

222. Den 10den Meij 1698, fol.81. 

Op de requeste van Henrick Michielsen en Berent Wolterssen in qualité als momberen over 

de naagelaatene kinderen van Grietjen Balsters bij wijlen Jan Lubberts in echte verweckt, 

versoeckende dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare mochten toestaan, dat door remonstranten 

uijt soodaane een honderdt en vijfftigh caroli guldens als sij van de kinderen onder haar 

waaren hebbende, aen Grietjen Balsters tot onderhoudt van voorschreeven kinderen mochten 

uijtreijcken vijff en twintigh caroli guldens. 

Was geapost:  Suppleanten wordt toegestaan in haare qualiteijt aen Grietien Balsters, tot 

onderhoudt van haare kinderen uijt dese een honderdt en vijfftigh caroli guldens, onder 

berustende, uijt te keeren en t’ ontrichten vijff en twintigh caroli guldens. 

 
[In marge]: Den 10den Meij en 25sten October 1698. Is suppleanten respective nog toegestaan te mogen geven  
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vijff en twintigh caroli guldens, en alsooo in dese twe rijsen vijfftigh caroli guldens. 

 

 

223. Den 10 Maij 1698, fol.81vo. 

Op de requeste van Jan van Bercum in huwlik hebbende Helena Rinkhouwer laest weduwe 

van wijlen Jacob Rietbergen, mitsgaders Helmigh van Marle en Lambertus Keppel, 

momberen over voorschreven Rietbergens kinderen versoekende approbatie van sekere 

vercopinge van ongeveer vier margen landt gelegen tot Harxem genaemt de Huijsstede waer 

van de kinderen de helfte is toebehorende, en sulx voor vijf hondert en vijftigh guldens met 

een achtendeel boter. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt approberen dese gedane vercopinge ten opsighte van de 

onmondigen pro ut jacet, mits conditie dat de mombeen voor al sullen hebben te besorgen dat 

met dese cooppenningen de meest lastighste schulden des boedels sullen werden afgeleght en 

betaelt. 

 

 

224. Den 13den Meij 1698, fol.82. 

Op de requeste van Hermen Wesselsen mr. Korvenmaacker en twijghkooper alhier, 

versoeckende dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare mochten accorderen dat hij suppleant 

sekere leedige plaats aen de Stadts Muire hier beqwaam om twijgh te setten tegens over sijn 

deure te moogen  affschieten off bevreedigen het sij met latten off een heckjen tot beveijlinge 

van sijn twijgh. 

Was geapost:  Suppleant wordt dit sijn versoeck toegestaan tot wederseggen en revocatie van 

haar Wel Edele Hoogh Achtbaare. 

 

 

225. Den 14den Meij 1698, fol.82. 

Op de requeste van Clamer ter Heijde en Dirck Harpste in qualiteijt als momberen over 

Femmichjen, Willem en Margreta Pottje, versoeckende in haar qualiteijt d’ erffenisse en 

naalaatenschap van der pupillen moeder Gesina Worst saligher onder beneficie van de wett en 

inventaris, en sulx met assumptie van twe van de principaalste boedels crediteuren te moogen 

aenveerden. 

Was geapost:  Supplianten wordt g’ accordeert in haar qualiteijt der pupillen moederlijcke 

erffenisse onder beneficie van de wett en inventaris te moogen aenveerden en sulx met 

assumptie van twe van de principaalste boedels crediteuren. 

 

 

226. Den 21sten Meij 1698, fol.82vo. 

Op de requeste van Peter Herms, Gerritt Meussche in qualiteijt als momberen over Jan en 

Hermen Jacosen Brasser, wort Mense Henricks en Claas Rutgersen momberen over Peter en 

Marten Harms; versoeckende dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare mochten approberen de 

coop van seker ackertjen landts bij de Soudtkeedt gelegen verkofft aen Wolter Berentsen 

Pannebacker. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden approberen naa rijpe examinatie (voor soo verre sulx de 

minderjaarigen is aengaande) de verkoopinge van het ackertjen landts in desen vermeldt. 

 

 

227. Den 24sten Meij 1698, fol.82vo. 

Op de requeste van de momberen van de onmondige kinderen van de Heer Borgermeester 

François van Jngen, versoeckende dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare ten requarde van 
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haare pupillen, mochten aggreëren de verkoopinge van seker halff huijs mondelingh met 

Lambertus Keppel verkofft aen de Heer Borgermeester van Romondt voor een somma van 

duisent caroli guldens booven het beswaar van drie caroli guldens en tien stuivers aen Brandts 

Vergaaderinge. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden hebben naa rijpe examinatie de gedaane verkoopinge 

(voor soo verre die d’ onmondigen is aengaande) g’ approbeert en g’ aggreërt gelijck sulx 

gedaan werdt mits desen. 

 

 

228. Den 26sten Meij 1698, fol.83. 

Op de requeste van Berent Heggerinck, Berent Lubbertsen Hegerinck momberen over 

Marrigjen Jans Gooij, versoeckende dat Schepenen en Raaden de verkoopinge van haar 

pupillen aenpartjen in seker huijsjen tot Brunnepe aen Saint Nicolai Dijck staande, aen Arent 

Arentsen Wijncoop voor een somma van f.263 - : - : voor het geheel verkofft gelieffden  

t’ approberen. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden approberen dese gedane verkoopinge voor soo verre 

dieselve de minderjaarigen is aengaande. 

 

 

229. Eodem die et Anno [26 Meij 1698], fol.83vo. 

Op de requeste van die E: Gerhardt Vesterinck als momber over sijn onmondige soon 

Bernhardt Vesterinck, Jan Velthoen (als het jus cessum hebbende van de gesaamentlijck 

kinderen van den Eerwaarde Dominus Johannes Ardesch, en van Joannes Milius) Henricus 

Vesterinck, Adam Crouwel de jonge en Tillemannis Milius als gesamentlijcke erffgenaamen 

van Jacobus Milius en Elisabeth Avercamp, versoeckende om reedenen in den requeste 

vermeldt te moogen procederen op seker huijs, erve en where toebehoorende d’ erffgenamen 

van wijlen Joncker van Rijsewijck, alhier bij de Celle Broeders Poorte geleegen etc. 

Was geapost:  Suppleanten wordt dit haar gedaan versoeck toegestan. 

 

 

230. Eodem die et Anno [26 Meij 1698], fol.83vo. 

Op de requeste van Elisabeth en Judith van Rijsewijck meerderjaarige kinderen van wijlen 

Henrick van Rijsewijck als g’ institueerde erffgenaamen van haar oom Wolter van Rijsewijck 

te kennen gevende dat gedachte haar oom Wolter van Rijsewijck bij sijne testamentaire 

dispositie de data den 18den November 1693 onder anderen aen suppleanten hadde 

gelegateert een anpart in een stuck landts in Dronthen en over de Reve geleegen met bedinck 

dat het selve van den eenen op den anderen versterven soude, en bij aldien beijde sonder 

wettige geboorte naar te laaten qwaamen te versterven dat voorschreven landt van weder 

soude devolveren op suppleanten broeder Jacobus van Rijsewijck, welke Jacobus van 

Rijsewijck eenigen tijdt geleeden ongetrouwt en sonder wettige geboorte naa te laaten oock 

was koomen t’ overlijden, soo dat ten requeste van hem het voorschreven verbant was 

vernietight, met versoeck (dat terwijl remonstranten ten eenemaal genegen waaren van het 

verbandt haar aengaande affstandt te willen doen) dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare bij 

resolutie de penningen van het landt (soo aen die E: Abram Suirman hadden verkofft) van het 

verbandt van fideicommis gelieffden t’ ontheffen als breder ten requeste vervatt. 

Was geapost:  Wanneer het Hoff van Frieslandt bij resolutie sal hebben aengenoomen de 

penningen van het verkoffte landt met fideicommis beswaart op het landtschap off elders 

anders secuur te willen doen beleggen, en te besorgen dat de belechte penningen de natuur 

van het fideicommis weder sullen koomen aen te neemen, en daarvan sijnde vertoont, beloven 

haar Wel Edele Hoogh Achtbaare te besorgen dat de gemelde penningen bij den cooper 
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effective sullen werden getelt, om op ordre van den Hoove en costen van supleanten affgehalt 

te kunnen werden. 

 

 

231. Den 31sten Meij 1698, fol.84vo. 

Op de requeste van die E: Helmich van Marle en Lambertus Keppel, momberen over de 

naagelaatene kinderen van Jacob Rietbergen saligher bij Helena Rinckhouwer in echte 

verweckt, versoeckende om reedenen in den requeste vermeldt dat haar Wel Edele Hoogh 

Achtbaare gelieffden t’ approberen de verkoopinge van een gerecht vijffde in de helffte van 

drie parceeltjes boulandt in Gelderlandt in het Boerschap Epe geleegen, waarvan het eerste de 

Coopalle de twede de Boscampjes, en het derde de Vossenbergen acker genaamt werden, 

welcke parceelen aen de Heere Borgermeester Steenbergen verkofft hadden. 

Was geapost:  De verkoopinge van de parceelen landts in desen vermeldt, wordt naa rijpe 

examinatie (voor soo veel dieselve dese mindejaarige sijn raackende) van Schepenen en 

Raaden g’ approbeert en geratificeert. 

 

 

232. Den 6den Junij 1698, fol.85. 

Op de requeste van de momberen over de kinderen van wijlen Borgermeester Jacob Worst, 

versoeckende om reedenen in den requeste vermeldt te moogen verkoopen seker stuckjen 

landts in Gelderlandt geleegen, mandeligh met de vrouw weduwe Herweijers. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren naa rijpe examinatie aen suppleanten dit 

hun gedaane versoeck mits dat dese verkoopinge ten meesten dienste der pupillen werde 

getenteert publijck, en in het openbaar. 

 

 

233. Den 16 Junij 1698, fol.85. 

Op het request van de Heeren Burgermeester Adriaen Willem van der Merwede en Jurrien 

Reijner van der Beek curateuren over Joncker Reijner Gansneb genaemt Tengnegel 

versoekende met de Heere Captain Deutecom te mogen loten over twe obligatien van 

tweduijsent caroli guldens capitael ijder soo sij mandeligh te samen eijgendomelik waren 

hebbende op het comptoir van de Graefschap Sutphen. 

Was geapost:  Dit versoek wordt toegestaen. 

 

 

234. Den 27sten Junij 1698, fol.85vo. 

Op de requeste van Juffer Jacoba Ploos van Amstel, dochter van wijlen de Heer Captain 

Adriaen Ploos van Amstel in deesen met haare g’ adjungeerde curateuren g’ adsisteert; 

versoeckende dat Dr. Joan Veene als volmachtiger van vrouw Anna Regina van Bodeck 

vrouw van Oudegein sijns vrouws principaalinnes gevanteerde actie op de naalaatenschap van 

remonstrantes saligher vaeder alhier binnen sekeren te praefigerenen tijdt sal hebben te 

inteneeren Jdque sub poena perpetui siluctii. 

Was geapost:  De beclaagde Dr. Joan Veen wordt in sijne qualiteijt gelast; binnen den tijdt 

van veertien daagen naa insinuatie deses, sodaanige actie als hij vermeijnt tegens 

remonstrante te hebben alhier t’ intenteeren. 

 

 

235. Eodem die et Anno [27 Junij 1698], fol.86. 

Op de requeste van Cornelis van Bronckhorst als momber over de kinderen van wijlen Aert 

Hermen de Wilde ter kennen gevende hoe dat voorschreeven pupillen van haar saligher oom 
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Steven Hermsen was aengekomen sekere erffenisse waeraan nog eenige ander erffgenamen 

qwaamen te participeeren welcke gesamentlijcke erffgenamen sig in der minne niet wel 

kunnen verstaan, versoeckende derhalven dat uijt het midden van haar Wel Edele Hoogh 

Achtbaare twe commissarissen mochten werden genomineert om parthijen in het scheijden en 

deijlen te sisteeren. 

Was geapost:  Suppleant wordt toegestaan sig te moogen vervoegen bij de Heeren van Marle 

en ter Burgh welcke vesocht werden parthijen in der minne (soo doenlijck) t’ ontscheijden. 

 

 

236. Den 4den Julij 1698, fol.86. 

Op de requeste van Rutger Dircks soon van Dirck Rutgersen, versoeckende dat haar Wel 

Edele Hogh Achtbaare (welcke sijns vaeders goederen hadden verkofft en de penningen daar 

van geprovenieert genooten) aen hem mochten uijtkeeren  een sesde part van duisent caroli 

guldens aen hem door sijn vaeder en dan nog honderdt caroli huldens voor een part op 6den 

September 1693 beweesen. 

Was geapost:  Suppleant wordt dit sijn versoeck toegestaan en d’ ontfanger Steenbergen 

versocht en g’ ordonneer tot voldoeninge van desselffs praetensie uijt dese Stadts oude 

restanten te betaalen twe hondert ses en sestigh caroli guldens en dertien stuivers. 

 

 

237. Den 11den August 1698, fol.86vo. 

Op de requeste van Juffer Jacoba Ploos van Amstel, versoeckende ten overstaan van haare  

g’ adjungeerde curateuren eenige naagelaatene meubilen van haar vaeder saligher te moogen 

verkoopen, om daaruijt desselffs dootschulden te betaalen. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accorderen dit gedaan versoeck. 

 

 

238. Den 18den August 1698, fol.87. 

Op de requeste van die E: Cornelis van Dijck en Burchardus Curtenius momberen over 

Johannes en Petrus Meuleman, versoeckende dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare gelieffde 

te ratificeren d’ uijtcoop van een vijffde part in een huijsjen op den Vloedtdijck en in drie 

wooningen in de Groene straate staande toebehoort hebbende aen haar pupillen broeder 

Wilhelmus Meuleman voor een somma van negentigh caroli guldens. 

Was geapost:  Dit annexe accoort wordt voor soo verre hetselve d’ onmondigen is 

concernerende naa rijpe examinatie van Schepenen en Raaden als overmomberen  

g’ approbeert en geratificeert. 

 

 

239. Den 19den August 1698, fol.87. 

Op de requeste van Dirck van Klootwijck getrouwt aen vrouw Barbara Anna van der 

Keurbeecke en als conjuncta persona van sijn swaager Joncker Pieter van der Keurbeecke, te 

kennen gevende dat sijns suppleants geseijde vrouw en swaager voor erffgenaamen bij 

sententie van haar Wel Edele Hoogh Achtbaare verclaart sijnde van Juffer Theodora Barbara 

en Joncker Joan Jurriaan van Hell versoecken om redenen aldaar vervatt dat haar Wel Edele 

Hoogh Achtbaare mochten affstant doen van haare praetensie wegens soodaanige penningen 

als de Geestlijckheijt tot alimentatie van vrouw Margreta van der Felst eenige jaaren hadde 

gegeven off ten minsten gemelde somma gratieuselijck mochte werden gemodereert. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden de redenen in desen requeste vervatt en de billickheijt 

van de saacke hebbende geconsidereert modereeren gemelde somma op een hondert 

Rijxsdaelders. 
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240. Eodem die et Anno [19 August 1698], fol.87vo. 

Op de requeste van de Gildemeesters sampt Ouderluiden van het Backers Gilde, versoeckende 

om reedenen in dne requeste vermeldt, dat sij van alle die geene de welcke uijt de neringe 

afscheijden sijn en wederom wensten neringe doende sonder onderscheijt naa ouder gewoonte 

vijff guldens moogen ontfangen. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden verstaan dat een gilde broeder eenigen tijdt uijt het 

backer wesende gescheijden, en naa dat dieselve neringe weder bij de handt willende nemen 

in conformite van de langhduirige observantie, bevoorens aen het gilde sal hebben te betaalen 

vijff caroli guldens t’ welck in het toekomende bij voorschreeven Gilde als een wett  

g’ observeert en naageleefft sal werden. 

 

 

241. Den 20sten August 1698, fol.88. 

Op de requeste van Jacobsen, Dirck Jansen Vrijen en Mr. Samuel Faas momberen over de 

kinderen van Albert Egberts en Berentjen Herms, versoeckende om redenen aldaar vermeldt 

dat sekere obligatie haar pupillen door Gerrit Norel aengestorven ter somma van f.300 - : - : 

caroli guldens, tot laste van Simon Jacobsen Hoosebeen, welcke was opgeseght mochten 

veranderen in een Gerichtelijcke bekentenisse, verbindende daarvoor ten  speciaalen 

onderpande de goederen in den requeste vermeldt. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren naa rijpe examinatie aen suppleanten qqa. 

in plaats van dese obligatie te moogen nemen een Gerichtelijcke bekentenisse cum hijpothecâ 

op de goederen in desen vermeldt. 

 

 

242. Den 27 Augusti 1698, fol.88vo. 

Op de requeste van Gerrit Schippink en Simon Coen als curateuren over Dirk van Dorsten 

gedeclareerde Stadtskindt alhier versoekende dat den selven (vermits deselfs ongebonden en 

dissoluijt leven) moge werden gebracht voor eenige tijdt in een beterhuijs tot Utrecht, en dat 

ten dien fine daertoe van haar Edele Hoogh Achtbare mogen werden geauthoriseert. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt den inhout deses requeste hebbnede geëxamineert 

authoriseren de suppleanten cracht seses om Dirk van Dorsten bij haar Edele Hoogh Achtbare 

gedeclareerde Stadts kindt bij provisie voor de tijdt van een jaer te doen confineren in een 

beterhuijs tot Utrecht. 

 

 

243. Den 30sten August 1698, fol.89. 

Op de requeste van Lephart Henricks en Hermen Willems, in qualiteijt als momberen over die 

twe onmondige kinderen van Albert Everts te kennen gevende, dat sij suppleanten tot 

reddinge van harer pupillen schulden aen eenen Goosen ten Caate hadden verkofft seker huijs, 

erve en where staande Booven Poorte voor een somma van acht honderdt caroli guldens, met 

versoeck dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare als overmomberen gemelde coop gelieffden  

t’ approbeeren. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden approberen (naa rijpe examinatie) dese gedaane 

verkoopinge in soo verre dieselve der suppleanten pupillen is raackende; mits dat de 

cooppenningen weder g’ emploijeert werden tot afflosse derselver schulden. 

 

 

244. Eodem die et Anno [30 August 1698], fol.89. 

Op de requeste van Aert Woltersen en Lambert Lambertsen in qualiteijt als momberen over 

de kinderen van Anthonij Dircksen, versoeckende aan Petertjen Lamberts op interest te 
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moogen geven drie honderdt caroli guldens, mits daarvoor gevende een Gerichtelijcke 

bekentenisse op haar huijs, hoff, arve en where tot Brunnepe staande en geleegen. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden approberen naa rijpe examinatie der suppleanten gedaan 

versoeck. 

 

 

245. Den 1 Octob(er) 1698, fol.89vo. 

Op het requeste van Berent Reggerink en Michiel van Straelsont, momberen over Willem van 

Goghs kinderen versoekende dat sodane 400 guldens als Jan Berentsen Brink der selver mede 

momber van hunne pupillen onder sigh hadde mochten werden bevestight op seker huijs 

staende in de Boven Nieustrate. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt accorderen dit versoek, soo nochtans dat het selve der 

pupillen tegens de supplianten casu quo niet sal praejudiceren. 

 

 

246. Den 3den Octob(er) 1698, fol.90. 

Op de requeste van de Heeren A.W. van der Merwede en J.R. van der Beecke curateuren over 

Joncker Reijner Ganseneb genaemt Tengnegel, te kennen gevende dat haar Heeren 

remonstranten van de Graaffschap Sutphen was affgelost een capitaal van duisent 

Rijxdaelders, dat alle doenlijcke devoiren hadden aengewent om het voorschreeven capitaal 

ten meesten dienste van die geene waarover haar de curateele aenbevoolen was weder te 

beleggen, dog dat naa alle doenlijcke devoiren niet anders secuur hebben cunnen bekoomen 

dan een capitaal van duisent caroli guldens op de Stadts Kiste van Swoll te beleggen tegen 

vier ten honderdt met versoeck dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare gelieffden t’ aggreëren 

dat gemelde duisent caroli guldens in voegen voorschreeven mochten belecht werden. 

Was geapost:  Schepenen en Raadt accordeeren de suppleanten dat sij dese penningen in 

voegen in desen vermelt ad duijsent caroli guldens moogen aenleggen. 

 

 

247. Den 5den Octob(er) 1698, fol.90. 

Op de requeste van Jan Gerritsen Storm, Mathijs Dops, Roeloff Egbertsen Storm en Dirck 

Albertsen van Haarst versoeckende dat aen haar mochte werden toegestaan een Pelle Moole 

op den Dijck dicht bij d’ achterste Koorn Moole buijten de Veene Poorte. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accorderen der suppleanten versoeck, mits en onder 

conditie dat dieselve de werff tot het setten van dese moole vereijscht op haare eijgene costen 

opmaacken en onderhouden. 

 

 

248. Den 10den Octob(er) 1698, fol.90vo. 

Op de requeste van Aert Woltersen en Lambet Lambertsen, momberen over Anthonij 

Dircksens kinderen, versoeckende te moogen werden g’authorseert om aen Albert *Sticker op 

een Gerichtelijcke bekentenisse onder speciaal verbandt van sijn behuijsinge met de hoovens 

tot Brunnepe geleegen op interesse te moogen geven twe honderdt off een honderdt en 

vijfftigh caroli guldens, uijt haare pupillaire penningen. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden authoriseeren suppleanten qqa. aen Albert *Sticker uijt 

haare pupillaire penningen op interesse te moogen geven twe honderdt off een honderdt en 

vijfftigh caroli guldens, mits daarvoor ten speciaalen onderpande stellende desselffs 

behuijsinge met de hoovens daarachter tot Brunnepe geleegen. 
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249. Den 4 Octob(er) 1698, fol.91. 

Op het request van de momberen van de kinderen van Albert Bolte versoekende onder 

beneficie van inventaris den boedel te adieren, dat daer over eenige curateuren mochten 

worden gestelt. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt accorderen dit versoek en stellen tot curateuren over 

desen boedel Dr. van de Grunde en Dirk Onkhuijs. 

 

 

250. Den 15den Octob(er) 1698, fol.91. 

Op de requeste van Willem Brunner versoeckende te moogen erlangen betaalinge van een 

somma van een honderdt vijff en dertigh caroli guldens en negentien stuivers hem suppleant 

uijt de Caamer van 1693 wegens geleverde steen competerende. 

Was geapost:  De Heer Borgermeester ter Barckhorst wordt versocht en g’ ordonneert dese 

een honderdt vijff en dertigh caroli guldens en negentien stuivers soo ras doernlijck uijt deses 

Stadts superplus te betaalen. 

 

 

251. Den 7den November 1698, fol.91vo. 

Op de requeste van Alexander le Roux, versoeckende om redenen in den requeste vermeldt 

vrijgeleijde tegens sijne crediteuren soo lange dieselve in dese Stadt sijn verblijff sal koomen 

te houden. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren aen den suppleant vrijgeleijde voor den 

tijdt van twe maanden, off tot ter tijdt hieromtrent bij haar Wel Edele Hoogh Achtbaare 

naeder sal werden gedisponeert. 

 

 

252. Den 8den November 1698, fol.91vo. 

Op de requeste van Femmichjen Jans weduwe van Jan van Ulsen, versoeckende dat haar soon 

oudt 15 jaaren in sijn vaeders plaatse weder met de dunne bier waagen mochte werden 

begunstight, mits dat gemelde plaatse wierde becleet door een beqwaam persoon tot ter tijdt 

haar soon daartoe selffs machtigh was. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden begunstigen suppleantes soon met de dunne 

biervoerders plaatse van de Booven Bier Waagen bij hem te becleeden wanneer hij twe en 

twintigh jaaren oudt sal geworden sullende tot daaeaen toe gemelde Bier Voerders plaatse 

door die geene die het selve een geruijmen tijdt waargenomen hebben werden bekleedt, en dat 

tants bij suppleantinne inmiddels werden genooten, soo sij geduirende hare mans functi 

daaruijt getrocken heefft. 

 

 

253. Den 14den November 1698, fol.92. 

Op de requeste van Claas van Dorsten oudt 24 jaaren versoeckende het hem mochte 

toegestaan werden te negotieren een somma van drie honderdt caroli guldens, om bij hem tot 

voortsettinge van sijn reijse naa Oost–Indien g’ emploijeert te werden, en die somma weder 

getrocken uijt soodaane obligatie als aen hem voor sijn patrimoniële goedt is beweesen. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accorderen aen den suppleant sijn gedaan versoeck, als 

mede dat dese somma van drie honderdt caroli guldens cum interesse weder sullen getrocken 

werden bij diegeene soo dese penningen sal koomen te schieten uijt alsoodaane obligatie als 

aen suppleant voor sijne patrimoniële goedt is beweesen. 
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254. Den 16den November 1698, fol.92. 

Op de requeste van Jan Claassen, Egbert Claassen en Jacob Norell, versoeckende tot gerijff 

van de reijseman wanneer bij den vorst geene scheepen van hier op Amsterdam kunnen 

vaaren met het octrooij om alle weecken des Dinghsdaegs met een waagen van hier naa 

Amsterdam te vaaren en sulx op de conditien daarinne breeder vermeldt. 

Was geapost:  Suppleanten wordt het versochte octrooij toegestaan in voegen hetselve in 

desen is ter neder gestelt. Dog niet langer als voor dese winter. 

 

 

255. Den 21sten Novemb(er) 1698, fol.92vo. 

Op de requeste van de creditores van wijlen Gerrit Eckelbooms boedel, versoeckende dat de 

Heeren Jurrien van Ingen en Aper Herweijer als personeele creditores de Heeren Anthonij 

Eeckhoudt en Everhardus Worst mochten werden g’ adjungeert. 

Was geapost:  Dese genomineerde persoonen worden tot mede curatores over voorschreeven 

boedel g’ authoriseert. 

 

 

256. Den 24 Novemb(er) 1698, fol.93. 

Op het request van d’ interessenten van den boedel van de Lieutenant Peter Coops, 

versoekende tot curateuren Engbert Nessink en Egbertus Goltbeek. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt authoriseren de genomineerde personen tot curateuern 

over desen boedel. 

 

 

257. Den 29sten November 1698, fol.93. 

Op de requeste van de Heer Wolffsen vrouw Anna van Breda, voorts de Heeren C.H. Lemker 

en Anthonij van Bentheim, momberen over Joncker Rutger Padkul, versoeckende om 

reedenen in den requeste vermeldt die hem nog resterende seventien honderdt Rijxdaelders 

uijt de Heerlijckheijt Possendorff, aen de Heer van Boschhooven voor duisent Rijxdaelders te 

moogen verhandelen. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren aen supleanten de resterende seventien 

honderdt Rijxdaelders aen de Heer van Boschhooven voor duisent Rijxdaelders te moogen 

verhandelen. 

 

 

258. Den 29sten November 1698, fol.93vo. 

Op de requeste van Aart Woltersen, meijer op het Eijlandt, versoeckende wegens die bij hem 

in de jaaren 1692 en 1693 considerable geleedene schaade aen vhe en cooren eenige remissie 

van sijne belooffde pachtpenningen. 

Was geapost:  Wanneer suppleant voor Martini des aenkompstigen jaars 1699 sal hebben 

betaalt de pachten van de jaaren 1696 en 1697, in soo een vall wordt denselven geremitteert 

eene somma van twe honderdt caroli guldens, dog anders niet. 

 

 

259. Den 5den Decemer 1698, fol.93vo. 

Op de requeste van Caspar Linderman, voorts Willemtjen Coens, weduwe en boedelhoudster 

van Jan Linderman als wettige vooghdesse van haare kinderen met naamen Clara en 

Catharina Linderman, versoeckende om reeden in den requeste vermeldt dat het accoordt over 

het testament van haar moeder, schoonvaeder en schoonmoeder Caspar Linderman en Aeltjen 

Lamberts op den 9den September opgericht, voor soo veel de kinderen van Jannes Linderman 
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is belangende gelieven t’ approberen en te ratificeeren. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden approbeeren (haar aengaande) naa rijpe examinatie het 

accoordt tusschen de gesamentlijcke erffgenaamen over het testament van wijlen den assajeur 

Caspar Linderman en Aeltjen Lamberts op den 9den September 1698 gemaackt en opgericht 

onder de restrictie in het gemelde accoort vermelt. 

 

 

260. Den 8den Decemer 1698, fol.94. 

Op de requeste van Teunis Jacobsen, Stadts meijer, te kennen gevende hoe dat hij tot sijn 

overgroot leedtweesen soodaanigh in sijne pacht is verachtert dat dieselve aen de Stadt 

verschuldt is een somma van f.900 caroli guldens, waervoor hij tegenswoordig met executie 

werdt gedreij(g)dt, met versoeck dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare de termijnen van 

betaaling in den requeste voorgeslaagen mochten accepteeren  en vervolghlijck met de 

gedreijgde executie supersederen. 

Was geapost:  Wanneer suppleant tusschen dit en Saint Marten 1699 op en sulcke termijnen 

als met den Ontfanger Steenbergen sal konnen convenieren sal hebben voldaen viertien 

hondert caroli guldens, in soo een vall sal met de voorgenoomene executie werden stilgestaan. 

 

 

261. Den 19den December 1698, fol.94vo. 

Op de requeste van Annichjen Wolters weduwe van Henr. Arents woonachtigh binnen 

Coeverden, versoeckende dat soodaane penningen als door het overlijden van haar kinderen 

oom Reijner Arents op gemelde haare kinderen waaren gedevolveert bij provisie mochten 

gestelt werden in handen van Jan Tangena, tot ter tijdt en wijlen sij momberen over 

meergemelde haare kinderen hadde gestelt. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden verstaan dat dese gementioneerde penningen in handen 

van Jan Tangena sullen werden gestelt, welcke gelast wordt geene van dieselve uijt te tellen 

dan met voorgaande kennisse van haar Wel Edele Hoogh Achtbaare. 

 
[In marge]: Den 9den Januarii 1699. Arent Geerts als g’ authoriseerde momber over de naagelaatene kinderen 

van wijlen Henr. Arents bij Annichjen Wolters in echte verweckt voor hem selffs en als gequalificeerde volmaghter van sijn 

mede momber Rudolphus Wilderick in gevolge volmacht voor de Schultis Arnoldt Franckena op den 9den Januarii deses 

jaers 1699 binnen Coeverden gepasseert in den Gerichte geleesen en van weerde erkent; bekent uijt handen van Jan Tangena 

soodaane penningen ter somma van vier hondert caroli guldens als op sijne pupillen door het overlijden van haar oom Reijner 

Arents gedevolveert sijn ontfangen te hebben met beloffte van deselven daarover van alle naamaaninge te sullen bevrijen cost 

en schaadeloos houden; sonder argelist. Annichjen Wolters weduwe van Henr. Arents, binnen Coeverden woonachtigh.

 Coram: Merwede en Daendels J:U:Dr. 

 

 

262. Den 28sten December 1698, fol.94vo. 

Op de requeste van Hermen Martensen, versoeckende dat haar Wel Edele Hoogh  Achtbaare 

aen hem mochten toestaan, dat hij suppleant tegens aenstaande vasten een gedeelte van sijn 

vhe mochte verkoopen om daaruijt sijne achtersteedige pacht aen de Stadt te betaalen, en dat 

vervolghlijck haar Wel Edele Hoogh Achtbaare met de gedreijgde executie sijner goederen 

mochten stille staen. 

Was geapost:  Wanneer suppleant op Saint Jacob des aenkompstigen jaars 1699, en 

minderinge van sijne achtersteedige pachtpenningen coome te betaalen duisent caroli guldens, 

en verder borge koomen te stellen voor sijne te loopene pacht, als meede dat hij het erve bij 

hem gebruickt niet sal detmoveren, in soodaane gevallen sal dieselve in sijn pachtjaaren 

mooge continueren; Edog bij ontstentenisse van een off ander sal d’ executie sijner goederen 

sijn voortganck moeten gewinnen. 
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263. Den 26 Decemb(er) 1698, fol.95. 

Op het request van Henrik Eekhout als gevolmachtigde van Peter van Wijringen, mitsgaders 

Antonij Eekhout en Arnold Vollenhove momberen over Henrik van Wijringen bij de 

nagelatene kinderen van wijlen Nicolaes van Wijringen en Geertruijdt Eekholt, versoekende 

approbatie van deijlinge der goederen soo deselve van haere  ouderen en grootvader Peter 

Eekholt waren aenbestorven en haar toegedeelt. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt den inhoudt deses hebbende geëxamineert, approberen 

dese gedane verdeijlinge der goederen ten opsighte van ende onmondigen pro ut jacet. 

 

 

264. Den 2 Januarij 1699, fol.95vo. 

Op de requeste van Henrik Eckelboom en Arent Steenwijk momberen over het kindt van 

wijlen Peter Willemsen en Aeltien van Heerde versoekende desselfs ouderen nalatenschap 

onde beneficie van inventaris te adieren met adsumtie van Menso van der Heijde, sijnde eene 

der grootste  crediteuren. 

Was geapost:  Dit versoek wordt geaccordeert mits dat de suppleanten wel sullen noemen een 

twede der principaelste crediteuren. 

 

 

265. Den 11den Januar(ij) 1699, fol.96. 

Op de requeste van Jacob van Rhijsen, versoeckende vermits het overlijden van de weduwe 

van wijlen Jacobus van den Bergh, te moogen werden gebeneficeert met de bedieninge en 

regeeringe van des Stadts Brabdtspuijten, en sulx op het tractement daartoe staande. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden begunstigen den suppleant bij provisie voor den tijdt 

van drie jaaren achtereen volgende met de bedieninge en regeeringe van des Stadts 

Brandtspuijten op het tractement daartoe staande mits dat dieselve op sijne costen sal hebben 

te brengen een beqwaame pompe in de putte ter plaatsen daar de spuijten sijn staande; Als 

mede dat die selve voor het smeeren en taanen van de sack en hoose geen oncosten off 

rekeninge tot last van de Stadt sal moogen brengen. 

 

 

266. Den 31 Januarij 1699, fol.96vo. 

Op het request van Krijn Henricksen, schipper versoekende dat de drie lasten rogge soo Jalink 

aen de Stadt gesonden heeft en sijn schip geladen sijn, mogen werden gesoldert, en dat hij 

voor sijn legdagen moge werden betaelt. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt accorderen den suppleant dat op dit sijn gedane versoek 

dese rogge bij provisie moge werden gesoldert, blijvende de betaling daer van tot uijtdracht 

van de sake gereserveert. 

 

 

267. Den 7den Febr(uarij) 1699, fol.97. 

Op de requeste van Frans Been en Jannes van Tongeren, momberen over de kinderen bij 

Melchior Baltes en Geertruidt Gerrits in echte verweckt, versoeckende, dat haar Wel Edele 

Hoogh Achtbaare haar suppleanten gelieven te vergunnen om t’ geene tot haar pupils 

uijtrustinge Aeltjen Melchiors genaamt met goetvinden van haar en haar naaste vrinden 

aengewent is, en nog verder over eenige kleijnigheden aengewent soude moeten werden, uijt 

haars pupils beweesene off aengeërffde goederen te moogen betaalen. 

Was geapost:  schepenen en Raaden verstaan naa rijpe examinatie dat niet alleen de drie en 

tachtigte caroli guldens, maar oock het geene tot uijtrustinge van haare pupille verder 

noodtsaacklijck sal weesen (met de meeste menage echter) uit haare beweesene en 
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 aengeërffde goederen te sullen moogen betaalen. 

 

 

268. Den 18 Febr(uarij) 1699, fol.97. 

Hebben Schepenen en Raedt d’ E: Jacob Nuis op desselfs versoeck geaccordeert om 

advocando voor het Stadt en Lantgerigte alhier te moogen practiseren. 

 

 

269. Den 20 Febr(uarij) 1699, fol.97vo. 

Op de requeste van de kinderen van wijlen Gerrit Jansen Elcker versoekende derselver 

overledene moederliken erftenisse te moogen aenvaerden onder beneficie van inventaris, daer 

toe nominerende tot curateur Henrik Elcker als een der grootste crediteuren. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt accorderen dit versoek mits dat daer bij werde 

geadjungeert noch een der principaelste personele crediteuren. 

 

 

270. Den 26sten Febr(uarij) 1699, fol.97vo. 

Op de requeste van die EE: Gerrit Schepperinck en Simon Coen curateuren over Dirck van 

Dursten, versoeckende uijt haare pupillen penningen aen Jan Geest Mr. Raademaacker tegens 

vijff ten honderdt op interesse te moogen verstrecken twe honderdt caroli guldens, mits dat 

dieselve daarvoor ten onderpande stelle sijn huijs, hoff, erve en where staande alhier op de 

hoeck van de Blaauwe Handts Steege sijnde vrij van alle renthen en opliggende 

swaarigheeden. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden consenteeren, naa rijpe examinatie in der suppleanten 

gedaan versoeck. 

 

 

271. Den 4den Meert 1699, fol.98. 

Op de requeste van d’ Ontfanger van de Weteringe te kennen gevende hoe dat den Armen 

Camer deser Stadt ter oorsaacke vant verpleegen van wijlen Abram Arentsen van den 

Hardenbergh was aengeërfft en capitaal van negentigh caroli guldens, wesende de helffte in 

een pandt brieff van eenhonderdt en tachentigh caroli guldens, staande op eenige parceeltjes 

landt in het Hattemer Broeck geleegen, waarvan der Armen wegens de swaare verpondinge 

weijnigh waaren treckende; met versoecke (alsoo hij remonstrant daarvan gekregen hadde een 

Kaater Stede) dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare de helffte soo d’ Armen Caamer 

voornoemt in voornoemte pandt brieff was hebbende voor een somma van 90 caroli guldens 

aen den remonstant mochten overlaaten en cederen, mits daaraen cortende de verloopene  

verpondinge van rato. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren (naa rijpe examinatie) aen den suppleant de 

gerechte helffte soo den Armen Caamer in dese pandtbrieff is hebbende, voor een somme van 

negentigh caroli guldens te moogen overneemen. 

 

 

272. Den 5den Meert 1699, fol.98vo. 

Op de requeste van Alexander le Roux, versoeckende om reedenen in den requeste vermeldt 

prolongatie van sijne g’ obtineerde  vrij geleijde tegens desselffs crediteuren, en sulx voor den 

tijdt van ses maanden. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren aen den suppleant een prolongatie van drie 

maanden vrij geleijde tegens sijne crediteuren. 
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273. Den 6 Martij 1699, fol.99. 

Hebben Burgermeesteren, Schepenen, en Raedt Henrik Strange, meester van de sweepe tot 

revocatie begunstight met de woninge op de Broeder Poorte. 

 

 

274. Eodem die et Anno [6 Martij 1699], fol.99. 

Op de requeste van de Heer Borgermeester Erkelens D’ Eerwaarde Dominus Worst en 

Wolterus Meijer J:U:Dr. als vrinden en momberen over Geertruidt Worst, te kennen gevende 

hoe dat de Heer Borgermeester ter Burgh voor hem selffs en als het recht hebbende van sijn 

broeder Joan ter Burgh, beneffens desselffs swaager die E: Joan van der Linde aen resterende 

cooppenningen uijt de Brouwerije van de Heer Borgermeester Jacob Worst saligher 

competerende was een capitaal van f.2000 - : - : caroli guldens met verscheijdene jaaren van 

interessen, tot welckers betaalinge geene genoeghsaame effecten werdende gevonden, 

requestranten beneffens Jan Worst het gemelde huijs en Brouwerije aen de Heer 

Borgermeester ter Burgh en sijn swaager de E; Joan van der Linde voor opliggende last en 

interessen geerne hebben willen overgeven met versoeck dat haar Wel Edee Hoogh Achtbaare 

ten opsichte van haar pupil dese overdoeninge van het huijs gelieffden t’ aggreëren en met 

haar consent te becrachtigen. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden aggreëren (naa rijpe examinatie) d’ overgevinge off 

overdoeninge van het huijs in desen vermeldt, en sulx voor soo veel hetselve de minderjaarige 

is betreffende. 

 

 

275. Eodem die et Anno [6 Martij 1699], fol.99vo. 

Op de requeste van die EE: Johan van de Wende en Petrus van de Weteringe, momberen over 

de kinderen van Zeger Twenth, remonstrerende hoe datter tusschen d’ Eerwaarde Dominus 

Worst laast wedenaar en bij testament erffgenaam van wijlen Juffer Abigael Hartsen en haar 

remonstrantens copende de successie en restitutie van die Geldersche goederen, soo bij wijlen 

Evert van Dooren (waarvan geseijde kinderen als intestuta eenige erffgenaamen sijn) staande 

voorige huwelijck met Abigael Hartsen gekofft  aengeërfft in den boedel gebleeven, en nu toe 

door voorschreeven Dominus Worst behouden en g’ administreert waarvan mitsgaaders over 

de rekeningen der incompsten en lasten van dien, gelijck oock der kinderen bij testamente 

versproocken legaten en andere praetensien, alles bij geschrifft vervatt en ten wedersijden  

g’ extradeert, soodaanige discrepantie en misverstandt gereesen was, welcke echter door 

tusschen spreecken van de Heer Borgermeester Erklens en de secretaris Lemker( daartoe ten 

wedersijden versocht) het op den 2den deses, soo verre was gebreeckt, dat Dominus Worst 

naa inruijminge der Geldersche goederen soo Evert van Doornen staande vooriger huwelijck 

aengeërft en tot sijn overlijden behouden heefft, met brieven en bescheijden daartoe 

gehoorende, sonder last afftreckinge en uijtkeringe de kinderen van Zeger Twenth alleen, en 

die staander huwelijck aengekoffte Geldersche goederen halff toebehooren, gecedeert en 

overgegeven sullen werden; En daar en booven door welgemelde Dominus Worst wegens de 

gementioneerde incompsten versproockene legaten etc. op Saint Jan deses jaars 1699 ten 

profijte van voorschreeven Twenths kinderen aen remonstranten sal werden uijtgekeert vijff 

honderdt en vijff en seventigh caroli guldens waarmede alle questien hier ende opgescreeven 

en vooraff gedaan souden werden gehouden; met versoeck dat haar Wel Edele Hoogh 

Achtbaare het voorscreeven getroffene minnelijck accoordt mochten approbeeren en 

confirmeren voor soo veel het haare pupillen was aengaande. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden approbeeren (naa rijpe examinatie en mondelinge 

attestatie van die Heeren soo over dit accoordt sijn geweest) in allen deelen dit gemaackte 

accoordt, voor soo veele hetselve de minderjaarigen is concernerende. 
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276. Den 7den Meert 1699, fol.100vo. 

Op de requeste van de Heere Capitain Steenhouwer te kennen gevende hoe dat hij suppleant 

van de Heeren Hoofftluiden rekeninge hebbende gedaan van soodaane ontfanxt en uijtgave 

als sijn Ed: gehadt heefft van de gereede goederen soo de Heer Capitain Ploos van Amstel 

alhier binnen Campen gehadt heefft bij slott van welcke rekeninge Juffer Jacoba Ploos van 

Amstel par resto nog qwame schuldigh te blijven een somma van drie honderdt en dertigh 

caroli guldens, welcke niet alleen betaalt mosten werden booven andere schulden meer, 

versoeckende derhalven dat sijn Ed: ten fine voorschreeven mochte werden g’ authoriseert om 

op soodaane twe waagen ordonnantien als hij supleant van de Heere Ploos van Amstel nog 

voor handen was hebbende soo veele penningen te moogen negotieren als daarop te 

bekoomen waaren. 

Was geapost:  Remonstrant wordt mits desen g’ authoriseert om op die in desen 

gementioneerde twe waagen ordonnantien van de Heer Capitain Ploos van Amstel saligher  

d’ eerste van den 26sten November 1696 en de 2
de

 van den 28sten November 1697, soo veel 

gelt te moogen negotiëren als daarop sal kunnen bekoomen. 

 

 

277. Den 10 Martij 1699, fol.101vo. 

Op de requeste van vrou Elisabeth Bouwerts weduwe Bruijns versoekende approbatie over 

gedane vercoopinge van sekere Caterstede van Raalte in de Boerschap Hieten genaemt de 

Hoole soo sij voor hare onmondige kinderen met de meerderjaarige kinderen hadde vercoft 

voor een somma van sesthien hondert en vijftigh guldens vrij gelt aen eene Samuel Hollandt 

mitsgaders dat sij bij ontfannghst der laeste cooppenningen dit landt door hare outste soon uijt 

cracht van te geven volmacht nae costume locaal mochte doen transporteren. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt den inhoudt deses requestes neftens de coops 

voorwaerden hebbende geëxamineert, en daer over sigh geinformeert approberen dese gedane 

vercopinge ten opsichte der onmondigen pro ut jacet en consenteren de suppleanten dat sij nae 

ontfanghst der laeste cooppenningen hare outste soon bevolmachtige om voor d’ onmondigen 

mede dit landt aen den coper te transporteren. 

 

 

278. Den 23sten Meert 1699, fol.102. 

Op de requeste van Jan Jelissen van Deventer en Peter van Erklens momberen over 

Cornelisjen Lamberts, dochter van Lambert van Gaalen, versoeckende om reedenen in den 

requeste vermeldt seker stuckjen landt in Oosterwolde geleegen te moogen verkoopen. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren (naa rijpe examinatie) aen suppleanten het 

stuckjen landts in deser vermeldt ten meesten dienste van haare pupillen te moogen 

verkoopen. 

 

 

279. Den 3den April 1699, fol.102vo. 

Op de requeste van Claas Henricksen Slachter en Roeloff Harpstede momberen over 

Hendrickjen Gerrits, dochter van Gijsbertien Henricks, versoeckende om reeden in den 

requeste vervat dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare mochten accorderen dat supleanten 

soodaane een honderdt caroli guldens als haar voor haar vaederlijcke naataatenschap 

beweesen was, tot uijtsettinge van linnen en wullen mochten emploijeren. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accorderen (naa rijpe examinatie) der suppleanten 

gedaan versoeck moogende lijden dat de honderdt caroli guldens aen haar pupil beweesen, ten 

fine als in den requeste vermeldt werden emploijeert. 
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280. Den 18den April 1699, fol.102vo. 

Op de requeste van Evert Lambertsen Bosman, versoeckende in plaats van Jacob Jansen met 

een schuijff schuijte het Veer van hier op Swolle te moogen bedienen. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden begunstighen den suppleant om  met de schuijff 

schuijte, in plaats van Jacob Jansen het Veer op Swolle te bedienen, en sulx tot wederseggens 

toe. 

 

 

281. Den 24sten April 1699, fol.103. 

Op de requeste van Arent Wijnkoop, Buijten Borger en oudt Gilde Broeder van het Backers 

Gilde, versoeckende in het huijs bij hem tegenswoordigh tot Brunnepe bewoont werdende 

huijs in het verkoopen van broodt te moogen continuëren. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren aen den suppleant sijn gedaan versoeck. 

 

 

282. Den 27sten April 1699, fol.103. 

Op de requeste van Margarita Carolinus weduwe van Henrick van Suiren versoeckende om 

reedenen in den requeste vervatt de halffscheijt van een capitaal van twe honderdt caroli 

guldens leggende op het comptoir van Mastebroeck door wijlen Juffvrouw Johanna Vriese op 

haar kinderen vermaackt te moogen alieneeren. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden consenteeren (naa rijpe examinatie) d’ alienatie van het 

halve capitaal in desen vermeldt. 

 

 

283. Den 1sten Meij 1699, fol.103vo. 

Op de requeste van die EE: Andries van Ems en Henrick Backer, momberen over de kinderen 

van Arent de Greve, te kennen gevende hoe dat uijt de naalaatenschap van der pupillen 

bestevaeder Jurrien de Greve ooverigh is een somma van 450 caroli guldens welcke 

penningen de Weese Caamer der Stadt Haarlem bij brieven van voorschrijvens hadde 

versocht dat aldaar overgesonden mochten werden dewijl de pupillen tot Haarlem sijn 

gebooren, met versoeck dat gemelde penningen off door haar off door jmandt anders aen 

handen van d’ opsienders der Weese Caamer tot Haarlem gebracht moogen werden om 

daarmede ten meesten dienste van haare pupillen te handelen, off dat haar Wel Edele Hoogh 

Achtbaare daarinne soodaanige voorsieninge gelieven te doen als tot haar der meeste 

gerustheijt sal g’ oordeelt werden te behooren. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden verstaan dat suppleanten alle de penningen soo sij van 

haare pupillen wegens haar bestevaederlijcke naalaatenschap nog onder sig sijn hebbende, aen 

d’ opsienders van de Weesen Caamer tot Haarlem sullen moogen overhandigen, mits tot haare 

decharge daarvan nemende behoorlijcke quitancien. 

 
[In marge]: Den 6den December 1702. Hebben die EE: Andries van Ems en Teunis Backer, nomine matris, tot 

voldoeninge van het appoinctement van Scheepenen en Raaden van dato den 1sten Meij 1699, tot haare decharge vertoont  

d’ originele quitantie van de Weese Caamer der Stadt Haarlem onder den handt van den Secretaris Vermeulen van dato den 

26sten Junij 1699 ter somma van vier honderdt ese en veertigh caroli guldens eene stuiver en tien penningen; sonder argelist.

 Coram: R. Ridder J:U:Dr. en J. van Tengberden J:U:Dr. 

 

 

284. Den 9den meij 1699, fol.104. 

Op de requeste van die EE: Andries van Ems en Henrick Backer momberen over de kinderen 

van Arent Greve, versoeckende om reedenen in den requeste vermeldt, dat haar pupillen derde 

part in het huijs de Gouden Roosenobel beneffens der pupillen ooms voor een uijtganck van  



Pagina 68 van 180 

63 caroli guldens jaarlix aen d’ uijthebberen moogen overgeven en transporteeren. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren (naa rijpe examinatie) dat suppleanten in 

haare qualiteijt haar pupillen anpart in het gementioneerde huijs voor d’ uijtgaande renthen in 

solutum sullen moogen overgeven. 

 

 

285. Den 13den meij 1699, fol.104. 

Op de requeste van Hermen Lucassen Dinxterveen, te kennen gevende hoe hij ten tijde als hij 

soude trouwen met Aeltjen Jans, sijne onmondige drie kinderen voor des moeders goederen 

onder andere effecten heefft beweesen haar linnen en wullen g’ aestimeert op sestigh caroli 

guldens, dog dat des tijdes de boedel soo seer met schulden g’ obcereert was, dat deselve de 

effecten van dien seer verre qwaamen te surmonteeren met versoeck om reedenen breeder in 

den requeste vermeldt, dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare gelieven te verstaan dat tot 

ontsett der ouders en onderhoudt der voorkinderen dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare 

gelieven te verstaan aen suppleant gevolght mochte werden, soodaanigh linnen en wullen als 

de kinderen is beweesen en onder de momberen berustende. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden verstaan (naa rijpe examinatie) dat het linnen en wullen 

in deesen vermeldt ende den kinderen beweesen suppleant sullen werden gevolght, en de 

penningen daarvan provenierende, gestelt in handen van de Heer Ontfanger Steenbergen en 

nergens anders g’ emploijeert. 

 

 

286. Den 16den meij 1699, fol.104vo. 

Op de requeste van Johannes Kemnerus als in huwelijck hebbede Aleida Pots, laast weduwe 

van Christoffer van Hooghstraaten, versoeckende om reedenen in den requeste vervatt, dat 

vrouw Lummina en Roeloff van Hooghstraaten mochten werden gelast met haare begonne 

deijlinge van te cesseeren en het gedeijlde wederom in het sterffhuijs van haar moeder 

saligher in te brengen, en diennaa Roeloff Eeckhoudt en d’ Ontfanger van de Weteringe als 

aengestelde momberen over Susanna van Hooghstraaten in de scheijdinge en deijlinge mede 

toe te laaten te hebben. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden verstaan dat de beclaagdens de naargelaatene gereede 

goederen van haar moeder saligher de weduwe Hooghstraaten wederom in het sterffhuijs 

sullen hebben in te brengen; En Roeloff Eeckhoudt en d’ Ontfanger van de Weteringe in het 

schijfften en scheijden der erffhuijs goederen in den boedel hebben te laaten. 

 

 

287. Den 29sten Meij 1699, fol.105. 

Op de requeste van Lambertus Canneman en Hermen Denecamp momberen over Teuntjen 

Backers, te kennen gevende hoe sij suppleanten beneffens de meerderjaarige kinderen van 

Teunis Geertsen Backer en Everhardina Cannegieters voorts die E: Cornelis van Dijck voor 

hem selffs en als lust en procuratie hebbende van Margreta Backers aen d’ erffgenaamen van 

wijlen de Muntmeester Ridder hadden verkofft een parceel landts omtrent Graffhorst geleegen 

voor een somma van acht honderdt en achtien caroli guldens vrijelt op welck parceel gemelde 

erffgenaamen vestight hadden een capitaal van seven honderdt caroli guldens met versoeck 

dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare gemelde voorschreeven penningen ten requarde van de 

minderjaarige gelieffden t’ approberen om te gelijck de momberen t’ authoriseeren het 

gemelde parceel te moogen overdraagen. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren (naa rijpe examinatie) de gedaane 

verkoopinge in so verre dieselve d’ onmondie is concernerende, authoriserende de momberen 

hetselve te moogen overdraagen. 
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288. Den 31sten Meij 1699, fol.105vo. 

Op de requeste van de momberen en vrinden van de kinderen van Berent Jurriaansen 

Breeckdenbosch te kennen gevende hoe over d’ effecten en lasten des boedels haden ingegaan 

een accoordt welcke sij oordeelden ten meesten dienste van haar pupillen gemaackt te wesen 

met versoeck dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare hetselve gelieffden t’ approberen in soo 

verre hetselve haare pupillen was raackende. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden approberen naa rijpe examinatie het gemaackte accoordt 

in soo verre hetselve d’ onmondigen is concernerende. 

 

 

289. Den 3den Junij 1699, fol.106. 

Op de requeste van Gijsbertjen Henricks weduwe van Gerridt Henricks van der Perse, 

versoeckende dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare mochten accorderen dat sij haar huijs 

welcke sij voor een somma van duisent caroli guldens verkofft hadde mochte transporteeren 

dat met gemelde penningen haar crediteuren eerst en vooraff gedacht te betaalen meenende 

dat daarvan diennaa nog jetwes soude overschieten. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren naa rijpe examinatie de verkoopinge van 

het huijs in desen vermeldt waarvan de cooppenningen hier ter secretarije sullen werden 

gebracht. 

 

 

290. Den 7den Junij 1699, fol.106. 

Op de requeste van die E: Clamer ter Heijde en Bernhardus Curtenius in qualité als momberen 

over de kinderen van wijlen Judith Lasmans versoeckende vermits sij Judith Lasmans deser 

werelt was overleeden en de boedel noodtsaacklijck moeste gereddet werden, dieselve met 

assumptie van Jan van de Weteringe onder de wet van beneficie van inventaris te moogen 

aenveerden. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accordeeren aen supplianten om met assumptie van Jan 

van de Weteringe, en nogh een der principaalste personeele crediteuren desen boedel onder 

beneficie van de wett en inventaris te moogen aenveerden. 

 

 

291. Den 16 Junij 1699, fol.106vo. 

Op de requeste van Andries Henriksen versoekende te mogen werden begunstight met de 

Aenleggersschap van t’ Saet in de schepen in plaets van wijlen Willem Plas. 

Was geapost:  Suppliant wordt begunstight met de Aenleggerschap van het Saet in de 

schepen op de profiten daer toe staende. 

 

 

292. Den 4den Julij 1699, fol.107. 

Op de requeste van de momberen over Christina Eeckhoudt naagelaatene dochter van 

Lambert Eeckhoudt en Rensjen Sluijter, versoeckende vermits het qwaade gedragh ens 

comportiment van haare pupille consent en authorisatie om haar elders in verseckeringe te 

moogen brengen en opsluijten. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden authoriseeren de momberen om Christina Eeckhoudt 

elders in genoeghsaame versekeringe te moogen sluijten. 

 

 

293. Den 4 Julij 1699, fol.107. 

Hebben Schepenen en Raedt ende Gildebroeders van het Chirurgijns Gilde op der selver  
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versoek geaccordeert de verplaetsinge van haer gildecamer van de Louwen Poorte op de 

Broeder Poorte tot ter tijdt en wijlen haar Edele Hoogh Achtbaare hier oock tot derselver 

nader commoditeijt in desen verder mochte disponeren. 

 

 

294. Den 10 Julij 1699, fol.107vo. 

Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt aen Jan Muller, schoolmeester geaccordeert 

dat hij sijn keukentien op sijnen costen tot een stal approprere mits dat bij verlatinge of 

versterf het selve door hem of sijne erfgenaemen op der selve costen weder in vorige staet 

worde herstelt. 

 

 

295. Eodem die et Anno [10 Julij 1699], fol.107vo. 

Op de requeste van Peter van Erklens, te kennen gevende dat sijn saligher huijsvrouwe 

Jannetjen Nannincks bij haar hertrouwen met den remonstrant aen elck van haar twe kinderen 

voor hares vaeders goedt hadde beweesen twe honderdt caroli guldens te versterven van het 

eene kindt op het ander dat ondertusschen het eene kindt was koomen te overlijden, en over 

sulx het andere in de twe honderdt guldens van sijn overleeden broeder was gesuccedeerdt, 

dat remonstrant tot de begraffenisse rouw kleederen en volgens specificatie van reekeninge 

hadde uijtgeschooten twe honderdt negen en twintigh caroli guldens, welcke oncosten door 

het nog in leven sijnde voorkindt mosten werden gerestitueert, soo versocht remonstrant dat 

met betaalinge van twe honderdt caroli guldens mocht volstaan en dat het accoordt over die 

twe honderdt guldens tusschen hem en de momberen gemaackt door haar Wel Edeler Hoogh 

Achtbaare mochte werden geratificeert. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden (naa rijpe examinatie) verstaan dat den suppleanten om 

reedenen in desen requeste vermeldt, met betaalinge van twe in plaats van vier honderdt caroli 

guldens sal konnen en moogen volstaan approberende het accoordt daarover tusschen den 

remonstrant en des pupils momberen, daarover gemaackt, welck den suppleant puncttuëlijck 

sal hebben naa te leeven. 

 

 

296. Den 17den Julij 1699, fol.108. 

Hebben Borgermeesteren, Schepenen en Raaden Arent Vriese in plaats van Henrick Breele 

begunstight met d’ orgeltreeders plaatse, mits dat het vierdeel jaars waarin voorschreeven 

Breele is koomen t’ overlijden blijve ten profijte van desselffs weduwe. 

 

 

297. Den 24 Julij 1699, fol.108vo. 

Op het request van Lubbert Petersen Staal en Jan Wijersen Weijdeman, momberen over 

Henrikien Arents, dochter van Arent Teunisen versoekende sekere penningen geprovenieert 

uijt een legaet van Annechien Teunis huijsvrouwe van geseijde Lubbert Petersen ter somma 

van 167 guldens 4 stuivers 4 penningen op Gerichtsacte te mogen uijtdoen aen Arent 

Teunisen, mits alleen rente betalende aen het kindt tot wanneer achthien jaren out sal sijn. 

Was geapost:  Wordt geaccordeert dat remonstranten de penningen in desen vermelt aen de 

vader van dit kindt op Gerichtsacte op dit huijs verstrecken op sodane conditie dat het capitael 

op het huijs blijve versekert, en dat de renten daer van tot stuijr van de huijshoudinge worden 

gebruijckt tot dat het kindt sal gecomen sijn ter ouderdom van achthien jaren. 
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298. Den 8 Augusti 1699, fol.109. 

Op het request van Joncker Wolter Hermen Gansneb genaemt Tengnegel, versoekende te 

mogen hebben veniam aetatis. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt accorderen de suppliant het versochte veniam aetatis. 

 

 

299. Den 17 Augusti 1699, fol.109vo. 

Op het request van de Heer Burgermeester van Tengberden en Joncker Jurrien van Ingen 

momberen over de kinderen van wijlen Burgermeester François van Ingen versoekende tot 

aflossinge van eenige capitalen te hebben approbatie om tegens 94 per cent te mogen 

vercopen een capitale somma vijf en dertigh hondert caroli guldens. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt approberen dese gedane vercopinge ten opsighte van de 

onmondige pro ut jacet. 

 

 

300. Den 24 Augusti 1699, fol.110. 

Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt de weduwe van Lucas Henriksen begunstight 

met het meesterschap van de sweep in de Boven en Broeder kercken op het tractement en 

profiten ter staende mits het selve bedienende door haer soon nu out 25 jaren. 

 

 

301. Den 29 Augusti 1699, fol.110. 

Hebben Schepenen en Raedt aen Peter van Wijringen nae verhoor van desselfs naeste 

bloetvrienden tot de fideicommissaire goederen van wijlen de Heer Burgermeester Peter 

Eekholt geinteresseert geaccordeert om tot desselfs equipage nae  Oost-Indien te negotieren 

driehondert caroli guldens en daer voor te verbinden of te vercopen soo veele vaste goederen 

welke van dit fideicommis in soo verre worden ontheft. 

 

 

302. Eodem die et Anno [29 Augusti 1699], fol.110vo. 

Op de requeste van Margreta Carolinus weduwe van Henrick van Suiren, versoeckende sekere 

obligatie ter somma van twe duisent caroli guldens op haare vier kinderen door haar moeije 

Geertruidt Backers met last van fideicommis beswaert, te moogen verkoopen en alieneeren. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren uijt goede consideratien aen suppleanten  

d’ obligatie in desen vermeldt te moogen verkoopen en alieneeren. 

 

 

303. Den 2den September 1699, fol.110vo. 

Op de requeste van Marten Henricks Prins en sijn dochter Femmichjen Meijers, te kennen 

gevende dat haar remonstrantens vrouwen moeder overleeden is en booven aarde staat, en tot 

desselffs begraffenisse geene penningen voor handen sijn hebbende, dan honderdt caroli 

guldens haar Femmichjen Meijers van haar nichte Grietjen Backers gelegateert, welcke onder 

haare momberen Henricus Backer en Jan Spelter sijn berustende; met versoeck dat gemelde 

penningen daartoe mochten werden g’ emploijeert waarvoor suppleant ten onderpande 

praesenteerdt te stellen twe huijsjes sijnde vrij en onbeswaart. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden, accordeeren (naa rijpeexaminatie) der suppleanten 

versoeck, mits en onder conditie dat voor voorschreeven een honderdt caroli guldens cum 

interesse de gementioneerde twe huijsjes daarvoor specialijck werden verbonden. 
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304. Den 21 Sept(ember) 1699, fol.111. 

Op het request van Jacob Pruijs  en Peter van Erkelens momberen over Mathijs en Maria 

Boeckholdt nagelatene kinderen van Claes Boekholt en Susanna Herms versoekende vaders 

boedel voor hare pupillen onder beneficie van inventaris te adieren met adsumtie van twe der 

principaelste crediteuren tot curateuren. 

Was geapost:  Dit versoek wordt geaccordert, en worden verders tot curateuren 

geauthoriseert Jacob Pruijsch en Peter van Erkelens. 

 

 

305. Den 21sten October 1699, fol.111vo. 

Op de requeste van de Heer Lucas van der Meer als vaeder neffens de momberen over sijn 

eerwaerde onmondige soontjen, te kennen gevende dat sij sekere twe campen landts liggende 

in het Graaffschap Zutphen omtrent Dieren (waarin het voorschreeven pupil het vierde part 

was toebehoorende) hadden verkofft, met versoeck dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare 

gemelde verkoopinge voor soo verre dieselve het minderjaarige kindt was aengaande 

gelieffden  

t’ aggreëren en met haar consent becrachtigen. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden approbeeren (naa rijpe examinatie) de verkoopinge van 

die in desen gementioneerde twe campen landts, voor sooverre sulx de minderjaarige is 

aengaande. 

 

 

306. Den 21 Octob(er) 1699, fol.111vo. 

Op de requeste van Henrik en Antonij Eekhout, momberen over Jan Lamberts Condewijn 

versoekende approbatie op een gedane vercopinge van een camp landts voor vierhondert 

guldens aen Jan Egbertsen een acker saeijlandt voor twehondert en drie en dertigh guldens, 

aen Claes Jansen Brouwer een acker saeijlandt, aen Arent Fransen voor twehondert sesthien 

guldens twe acckerties saeijlandt aen Teunis Teunise voor twehondert seven en seventigh 

guldens. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt approberen dese gedane vercopinge ten opsichte van de 

onmondige pro ut jacet. 

 

 

307. Den 31 Octob(er) 1699, fol.112. 

Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt Henrik Jansen Ram begunstight met de 

gravemakers plaetse deser Stadt in plaetse van wijlen Arent Steenhouwer met de lasten en 

profiten daer toe staende, mits bedienende de justitie. 

 

 

308. Den 4den November 1699, fol.112vo. 

Op de requeste van de Heeren Burgermeesteren Hugo ter Burgh en Adriaan Willem van der 

Merwede, momberen van wijlen de Heer Commissaris Langens kinderen, versoeckende om 

reedenen in den requeste vervatt dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare gelieffden t’ aggreëren 

de verkoopinge van seker parceel landt in t’ Carspel Olst, Boerschap Duir geleegen verkofft 

aen eenen Hermen Tonis voor vierhonderdt en vijfftigh caroli guldens haar pupillen 

toebehoorende. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren (naa rijpe examinatie) de verkoopinge van 

het landt in desen vermeldt. 
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309. Den 20sten November 1699, fol.112vo. 

Op de requeste van Dr. Wolterus Meijer in qualiteijt als Buijten Vaeder van het Weesen Huijs 

en de momberen over de onmondige kinderen van Arent Steenhouwer saligher versoeckende 

de helfts boedel onder beneficie van inventaris te moogen aenveerden. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren aen suppleanten den boedel van Arent 

Steenhouwer ten verstaen van Dr. Wolterus Meijer als regerende Buijten Vaeder van het 

Weesen Huijs beneffens Jannes Spelter en Marten Prins onder beneficie van inventaris te 

mogen aenveerden. 

 

 

310. Den 5den December 1699, fol.113. 

Op de requeste van Henrick Eckelboom en Arent Steenwijck in qualiteijt als momberen van 

het naagelaaten kindt van Peter Willemsen bij Aeltjen van Heerde in echte verweckt 

versoeckende seker huijsjen op den Vloedtdijck alwaar Mense van der Heijde aen beijde 

sijden gehuijset is wesende beswaart met twe uijtgangen te weeten een aen het Geesten 

Gasthuijs jaarlix ad vier guldens en seven stuivers en een aen deses Stadts Geestlijckheijt 

jaarlix van 9 stuivers, sijnde daarop allreedts verloopen aen het Gasthuijs sedert den jaare 

1681 de somma van f.83 - 13 - : en aen de Geestlijckheijt f.21 - : - :  aen die Ed: Mense van 

der Heijde voor de gementioneerde uijtgangen en achterstandt te moogen transporteeren en 

overdraagen. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden authoriseeren (naa rijpe examinatie) de suppleanten in 

haare qualiteijt het huijsjen in desen vermeldt voor die daarop leggende lasten en achterstandt 

daarvan verschuldt aen die E: Mense van der Heijde te moogen transporteeren. 

 

 

311. Den 21sten December 1699, fol.113vo. 

Op de requeste van die EE: Hermen van der Mathen en Tijmen van Sutphen momberen over 

Peter Wijchmans, te kennen gevende hoe dat haar pupill met d’ erffgenaamen van wijlen 

Peter Henricksen van Sutphen in gemeenschap hadden seker parceel landt in Oosterwolde 

geleegen met versoeck dat vermits gemelde erffgenaamen haar anpart daarinne voorneemens 

waaren te verkoopen, haar Wel Edele Hoogh Achtbaare mochten toestaan dat haar pupillen 

anpart mede mochten distraheeren. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren (naa rijpe examinatie) de suppleanten qqa. 

het anpart van het parceeltjen landts haar pupillen toebehoorende publijck te moogen 

verkoopen; mits dat de penningen daarvan provenierende weder ten dienste van de pupillen 

werden g’ emploijeert. 

 

 

312. Den 1 Januarij 1700, fol.114. 

Op het requeste van Rogier Erkelens J:U:Dr. versoekende voor dese Stadts en Landtgerichte 

als advocaet te mogen dienen. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt accorderen den suppliant dat hij als advocaet voor dese 

Stadts en Landtgerichte moge dienen. 

 

 

313. Den 8den Janu(arij) 1700, fol.114. 

Op de requeste van Margreta Brunincks weduwe van Lucas van der Ketten saligher, 

versoeckende dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare gelieffden t’ approberen ten requarde van 

haare minderjaarige kinderen de verkoopinge van seker halff erve op Camperveene geleegen 

verkofft aen vrouw Catharina Kemp weduwe Backers, op beloffte dat de penningen daarvan  
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provenierende souden g’ emploijeert werden tot afflosse van des boedels schulden. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden approbeeren (naa rijpe examinatie) de verkoopinge van 

het halve erve in desen vermeldt, voor soo verre hetselve de minderjaarige is aengaande, mits 

dat de penningen daarvan provenierende g’ emploijeert werden tot afflosse van des boedels 

schulden. 

 

 

314. Eodem die et Anno [8 Januarij 1700], fol.114vo. 

Op de requeste van de respective curateuren over den boedel van Gerrit Eckelboom beneffens 

die E: Bernhardus en Everhardina Eckelboom, versoeckende om reedenen in den requeste 

vermeldt dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare mochten goedtvinden dat de reëlen effecten 

des boedels ad opus jus habentium naa voorgaande  vereijschte publicatien publijckelijck 

wierden verkofft. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden vertstaan dat de reële effecten deses boedels ad opus jus 

habentium naa voorgaande publicatien, publijckelijck sullen werden verkofft. 

 

 

315. Den 15 Januarij 1700, fol.115 

Op de requeste van Hermen Roscam remonstrerende hoe dat hij met Jan Jansen van 

Ootmarsem ware geaccordeert over het binnenvader of binnenmoeders plaetse van het 

Siekenhuijs. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt dit accoordt hebbende geëxamineert begunstigen den 

suppliant om door desselfs huijsvrtouwe als moeder in het Siekenhuijs den dienst te hebben 

op het tractament en profiten daer toe staende. 

 

 

316. Den 1sten Febr(uarij) 1700, fol.115vo. 

Op de requeste van Joncker Wolter Herman Ganseneb genaamt Tengnegel, te kennen gevende 

hoe hij op de gevoeghlijckste maniere getracht heefft met sijn Heer broeder Joncker Reijner 

Ganseneb genaamt Tengnegel een finaale scheijdinge over haare olderlijcke naalaatenschap te 

maacken, dog dat men daartoe onaengesien haar Wel Edele oomen Sloots haar doenlijcke 

devoiren alle reets hadden gecontribueert niet heefft kunnen geraacken, versoeckende 

derhalven tot voorkoominge van verdere onlusten dat eenige Heeren uijt het midden van haar 

Wel Edele Hoog Achtbaare tot gemelde scheijdinge mochten werden gecommitteert. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden recommandeeren all nog de Heer remonstrant en sijn 

Weledele broeder ten overstaan van haare respective oomen die te doene scheijdinge te 

tenteeren, bij onverhoopentlijcke ontstentenisse worden ten fine voorschreeven uijt het 

midden haar Wel Edele Hoogh Achtbaare versoght een gecommitteert de Heeren C. Henr. 

Lemker en Anthonij van Bentheim. 

 

 

317. Den 5den Febr(uarij) 1700, fol.116. 

Op de requeste van d’ erffgenaamen van Teunis Geertsen Backer, versoeckende om reedenen 

in den requeste vermeldt, om haare uijtstaande queestie met Hermen Denecamp 

commissarissen uijt het midden van haar Wel Edele Hoogh Achtbaare. 

Was geapost:  Suppleanten worden gelast sig te vervoegen de Heeren G. David Daendels en 

Jan Beeldtsnijder (en) Steenbergen gestelde commissarissen in deesen. 
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318. Den 10den Febr(uarij) 1700, fol.116. 

Op de requeste van die E: Cornelis van Dijck als momber over de naagelaatene kinderen van 

Jan van Borne en Ida Henricks in leven eheluiden, te kennen gevende hoe dat door tusschen 

spreecken van de Heeren Commissarien uijt het midden van haar Wel Edele Hoogh Achtbaare 

hadden getroffen seker accoort met de curateuren over Hermen Denecamps boedel ter somma 

van vijff honderdt en sestien caroli guldens; versoeckende terwijl gemelde curateuren 

genegentheijt toonen om gemelde penningen onder sig te houden en daervoor praesenteeren 

ten onderpande te stellen seker parceel landt in den Schultampte van Isselmuiden geleegen, 

dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare haar daartoe mochten authoriseeren. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden authoriseeren mits desen den suppleant in sijne 

qualiteijt van de gementioneerde pupillaire penningen onder de curateuren van Hermen 

Denecamps goederen te laten, mits tot securiteijt soo van capitaal als interesse ten speciaalen 

onderpande stellende het parceel landts in desen vermeldt. 

 

 

319. Den 13den Febr(uarij) 1700, fol.116vo. 

Op de requeste van Thijs Henricksen van Warven, Henrick van Heerde en Jannes ter 

Bruggen, momberen over Henrick Thijs van Werven, versoeckende dat haar Wel Edele 

Hoogh Achtbaare gelieffden t’ approbeeren de verkoopinge van eenige parceeltjes landt in 

Gelderlandt geleegen, als verkofft wesende op expresse authorisatie van Schepenen en 

Raaden de dato den 18den Januarij laastleeden. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden approbeeren (naa rijpe examinatie) de verkoopinge der 

landerijen in d’ annexe coopbrieff vermeldt, en sulx voor soo veel de minderjaarige is 

aengaande. 

 

 

320. Den 16den Febr(uarij) 1700, fol.117. 

Op de requeste van Jan Gerritsen van Brevoort en Jan Teunissen als momberen over Elisabeth 

Reijners naagelaatene dochter van Reijner Willems en Kunnichjen Gerrits versoeckende om 

reedenen in den requeste vermeldt, dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare mochten 

approbeeren sekere magescheijt tusschen suppleanten qqa. en Hermen Wijghmans op den 

11den Julij 1699 gemaackt. 

Was geapost:  Scheepenen en Raaden approbeeren (naa rijpe examinatie) het maagescheijt 

hierinne vermeldt, in soo verre hetselve de minderjaarige is concernerende. 

 

 

321. Eodem die et Anno [16 Februarij 1700], fol.117. 

Op de requeste van Jan Jacobsen, Dirck Jansen Visjen en Mr. Samuel Faas als momberen 

over de kinderen van Albert Egberts bij Berentjen Hermes in echte verweckt versoeckende 

om reedenen in den requeste vermeldt uijt haare pupillaire penningen aen Willem Jansen 

Schierholt op een gerichtelijcke bekentenisse cum hijpotheca op seker huijs en landt tot 

Wilsum gelegen bij den selven aengekofft, en overdraagen voor een somma van f.307 - : - : 

op interesse te moogen verstrecken een honderdt en vijfftigh caroli guldens. 

Was geapost:  Scheepenen en Raaden accordeeren (naa rijpe examinatie) om aen Willem 

Jansen Schierholt, uijt haare pupillaire penningen op interesse te moogen geven, een honderdt 

en vijfftigh caroli guldens, nemende daarvoor tot een speciaal onderpandt het huijs en landt 

tot Wilsum geleegen ingevolge d’ overdracht van den 27sten December 1699. 
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322. Den 21 Februarij 1700, fol.117vo. 

Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt neftens de Gesworen Gemeente aen Albertus 

van de Weteringe en Gerrit Aertsen op der selver versoek gunstelik verleent octroij voor den 

tijdt van twaelf jaren om de buckink alhier te mogen roken, en ten dien fine aen de selve 

geaccordeert een plaetse aen de muire bij de Wiltvank om aldien een buckink hangh te 

maken. 

 

 

323. Den 21 Februarij 1700, fol.118. 

Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt neftens de Gesworen Gemeente op het 

versoek van de weduwe wijlen Casparus Cotius geprolongeert ten profite en de selve het 

octroij voor de tijdt van vijfthien naestvolgende jaren om den Camper Almanack alleen te 

mogen drucken, en sulx in conformite van het vorige octroij voor desen hier over aen haer 

verleent. 

 

 

324. Den 2den Meert 1700, fol.118. 

Op het geproponeerde van de Gildemeesteren in der tijdt van het Sint Crispijns Gilde 

versoeckende te moogen hebben naedere interpraetatie van appostille van Schepenen en 

Raaden de dato den 13den September 1690 op haar request verleent. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden verstaan bij naedere interpraetatie dat de vellen welcke 

buijten dese Stadt en desselffs vrijheijt ingekofft hiergebracht, en weder werden versonden 

van de stuiver sullen sijn exempt. En dat die geene soo binnen dese Stadt gekofft werden soo 

wort van Burgeren als Buijtenluiden alle sonder onderscheijt de stuiver betaalen sullen. 

 

 

325. Den 5den Meert 1700, fol.118vo. 

Op de requeste van Cornelis van Bronckhorst en Jacob Molter momberen over de kinderen 

van wijlen Arent Hermsen de Wilde te kennen gevende hoe dat haar pupillen van haar oom 

Steven Hermsen de Wilde was aengestorven een sommma van f.122 - 10 - : Een obligatie van 

f.100 - : - : caroli guldens op t’ Comptoir van Vollenhoo. Een obligatie van f.50 - : - : caroli 

guldens ten laste van de Prins op t’Eijlandt, een silveren beecker, alle welcke posten onder der 

pupillen moeder Aeltjen Meulenbeecks nog berustende sijn, booven nog een somma van f.750 

- : - : guldens wegens der pupillen beweesene vaederlijcke goederen en dan nog eindelijck 75 

guldens wegens des vaeders verkoffte kleederen; met versoeck dat der puillen moeder mochte 

werden g’ ordonneert voorschreeven penningen en effecten aen suppleanten over te leeveren 

ten einde secuur op approbatie van haar We Edele Hoogh Achtbaare mochten werden belecht. 

Was geapost:  Scheepenen en Raaden verstaan dat tot securiteijt der suppleanten qqa. de 

penningen en verdere gespecificeerde effecten van der pupillen moeder sullen verblijven, mits 

dat dieselve daarvoor sufficiente borge sal hebben te stellen. 

 

 

326. Fol. 119. Op vorenstaende requeste nader gedisponeert als volght 

Den 18 Martij 1700 hebben Schepenen en Raedt nader geaccordeert dat dese penningen onder 

der pupillen moeder tot nadere dispositie sullen mogen blijven berusten en sullen ten  dese 

requarde de supplianten in hare qualiteijten blijven onbeswaert. 

 

 

327. Den 8den April 1700, fol.119. 

Op de requeste van Lubbert van Rechteren, versoeckende om reedenen in den requeste  
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vermeldt, het oudt vervallen huijsjen off affdack, staande buijten de Vispoorte aen de Stadts 

Muijre tusschen het Sleepers Huijsjen en de nieuws aengetimmerde stall met een nieuwe 

gevel te moogen optimmeren, mits betaalende de thins daaruijt van oudts betaalt. 

Was geapost:  Suppleant wordt toegestaan op dese leedige plaatse, te moogen doen timmeren 

een nieuwe stall, mits betaalende de jaarlixe thins ad twe guldens en twe stuivers in te gaan 

met den jaare 1697. 

 

 

328. Eodem die et Anno [8 April 1700], fol.119vo. 

Op de requeste van Evert Wildeman, versoeckende een hoeckjen landts buijten de Haagen 

Poorte leggende tusschen de hoffjens van Peter de Jaager en Jan Snell weduwe in possessie te 

mogen nemen te meer dewijl de Raaden van Staaten sulx aen den suppleant oock  

g’ accordeert hadden. 

Was geapost:  Hierover sijnde gehoort het rapport van de Heeren soo uijt het midden van de 

magistraat, de laaste reijse de Heeren Raaden van Staaten hebben g’ accompagneert; wordt 

verstaan dat den suppleant het hoffjen in desen vermeldt weder sal moogen aenveerden en in 

possessie nemen. 

 

 

329. Den 14den April 1700, fol.120. 

Op de requeste van Gerhardus Kloecke, versoeckende dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare 

gelieffden t’approbeeren soodaane coop off overneeminge van sekere loose buijten de Holt 

Saagers Poorte naasr des Stadts Timmer Toorn geleegen Dirck Harpsteede hebbende 

toegehoort. 

Was geapost:  Scheepenen en Raaden approbeeren (naa rijpe examinatie) de coop van de 

loose in desen vermeldt en sulx tot revocatie en wederseggens toe. 

 

 

330. Den 15den April 1700, fol.120. 

Op de requeste van die E: Henrick van Nes en Lambert Rutgerssen als momberen over de 

kinderen van Jan Oltsen, beneffens Henrick Rutgerssen als momber over Jacob Rutgerssens 

kinderen, te kennen gevende hoe dat tot den boedel van Claas Rutgerssen en Stientjen 

Engberts hebben gehoort eenige vaste goederen in Gelderlandt twe á drie honderdt guldens 

waardigh welcke door de veelheijt der erffgenaamen niet in gemeenschap gehouden, veel 

weiniger verdeilt hebben kunnen worden, met versoeck dat om voor verhaalde reedenen haar 

Wel Edele Hoogh Achtbaare gelieven te consenteeren dat die goederen tot voorschreeven 

boedel specterende en haare pupillen raackende ten meesten dienste van dieselve vercofft en 

getransporteert mochten werden. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren (naa rijpe examinatie) aen suppleanten qqa. 

om de goederen tot gemelde boedel specterende, voor soo veel die de minderjaarigen sijn 

raackende ten meesten dienste van dieselve te moogen verkoopen en transporteeren. 

 

 

331. Den 19den April 1700, fol.120vo. 

Op de requeste van de momberen over de naagelaatene kinderen van Arent Steenhouwer, 

nevens Dr. Wolterus Meijer als Weese Vaeder van het Weesen Huijs, voorts de curateuren 

over gemelde naagelaaten boedel, versoeckende dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare ten 

requarde van d’ onmondigen gelieffden t’ approbeeren de verkoopinge van seker huijsjen 

staande tot Uijtrecht. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden approbeeren (naa rijpe examinatie) die in desen  
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gementioneerde verkoopinge in soo verre dieselve d’ onmondigen is aengaande. 

 

 

332. Den 23 April 1700, fol.121. 

Op de requeste van Jan Ridder en Jannes Raes als momberen over de voorkinderen van 

Wijcher Gerritsen, Mulder, versoekende te mogen vercopen vijf deelties landt weerdigh 

omtrent achthondert guldens bij Hattum gelegen waer voor sij maer omtrent twe ten hondert 

jareliks ontfingen en die cooppenningen te tellen aen voorschreven haer pupillen vader om de 

selve te beleggen op de halve gecofte coren mole buijten de Veene Poorte. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt accorderen dit den supplianten versoek mits dat Wijcher 

Gerritsen voor dese penningen niet alleen verbinde dese halve korenmole maer ook sijn 

eijgendom in sijn landt op Camperveene met de verdere clausulen van nadere vestenisse te 

sullen doen aldien t’ eeniger tijdt dese pupillen hier uijt haer achterwesen in desen niet souden 

connen erlangen. 

 

 

333. Den 27sten April 1700, fol.121vo. 

Op de requeste van die EE: Simon Coen en Gerrit Scheppinck curateuren over Dirck van 

Dorsten versoeckende om reedenen in den requeste vermeldt dat haar Wel Edele Hoogh 

Achtbaare gelieffden t’ accordeeren dat sij suppleanten de parsoon van Dirck van Dorsten uijt 

het verbeeterhuijs (waarin dieselve is) moogen relaxeeren en verlossen. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren (naa rijpe examinatie) hiermede de 

curateuren om de parsoon van Dirck van Dorsten uijt het Beeter Huijs, waarinne dieselve een 

tijdt langh is geweest te moogen relaxeeren en verlossen. 

 

 

334. Den 4 Maij 1700, fol.121vo. 

Op de requeste van Barent Pouwels en Wessel Credier als momberen over de voorkinderen 

van Abigael Pouwelsen, bij wijlen Louis Jansen in echte verwekt, versoekende dat Henrik 

Panhuijs en Abigael Pouwelsen echteluijden sittende in gemeenschap van goederen voor de 

bewesene penningen van Abigael Pouwelsen ad 200 caroli guldens specialik moge werden 

verhypotheseert seker huijs staende op de Vloetdijk bij de Calverhecken Brugge. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt verstaen dat Henrik Panhuijs en desselfs huijsvrouwe 

Abigael Pouwelsen dit genomineerde huijs specialik voor dese bewesene penningen sullen 

hebben verhijpotheseren. 

 

 

335. Den 4 Maij 1700, fol.122vo. 

Goedtgevonden bij desen Clamer ter Heijde te ordonneren om als administrateur over den 

boedel van wijlen Beatrix Steenbergen en de goederen van Femmechien Steenbergen 

alsodane rekeninge als hem met de Loquator is ten handen gestelt over desselfs administratie 

weder in den gerichte over te leveren met sijn Contraloquator; of bij ontstentenisse van dien 

wordt den selven alnoch geordonneert in de tijdt van een maendt de selve rekeninge van sijn 

administratie deswegens te doen nae Stadts ordre waer over tot nacominge dese hem desen sal 

worden geinsinueert. 

Dese insinuatie is door Pieter van Meurs in forma gedaen. 

 

 

336. Den 27 Maij 1700, fol.123. 

Door het overlijden van Gesijn Vriese welke bij apostille van den 14 deceber 1691 was  
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begunstight met vijftigh guldens jareliks door Adam Crouwel uijt het sackegelt van de turf 

aen haar te betalen de selve vijftigh guldens sijnde vervallen ter dispositie van Schepenen en 

Raedt soo is t’ dat haer Edele Hoogh achtbare ten versoeke van geseijde Adam Crouwel den 

selven bij desen daer mede begunstigen, mits nochtans dat hij goede sorge sal hebben te 

dragen dat de turfsacken sodanigh werden onderhouden dat daer over geene clachten werden 

veroorsaekt. 

 

 

337. Den 31 Maij 1700, fol.123vo. 

Op de requeste van Gerrit Jansen Richers en Gerrit Valk als momberen over de nagelatene 

kinderen van wijlen Dirk Wijnhout en Jennechien Cupers versoekende approbatie van 

vercopinge van een sesde part in een vierde part van een erve in Oosterwolde welke vierde 

part was verkoft voor derthienhondert en vijftigh caroli guldens en voorts authorisatie om 

penningen te ontfangen dier van de schulden te betalen en overdracht te doen. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt approberen ten opsighte van de onmondigen dese gedane 

vercopinge, en authoriseren de supplianten om de penningen daervoor te ontfangen, en cessie 

van dit aenpart te doen nae costume locaal. 

 

 

338. Den 29sten Junij 1700, fol.124. 

Op de requeste van de vrouw weduwe Morrhe versoeckende om reedenen aldaar vermeldt 

seker derde part erves sijnde Leengoedt tot Ommen geleegen waarvan de twe ooverijge derde 

parten op haar oudste soon naa leenrechte sijn gedevolveert tot reddinge van haare schulden 

in het openbaar te moogen verkoopen. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren (naa rijpe examinatie) de vrouw 

remonstrante als wettige voogdesse van haare minderjaarige kinderen om het gerechte derde 

part, in het in desen gemelde erve in het openbaar te moogen verkoopen, mits dat die 

penningen weder werden g’ emploijeert tot betaalinge der uijtthebberen. 

 

 

339. Den 6den Julij 1700, fol.124. 

Op de requeste van Henrick Backer versoeckende om reedenen in den requeste vermeldt aen 

des Stadts Muijre tot voortsettinge van sijne kalck coopmanschap tusschen de Blaauwe 

Handts en Kooren Merckts Poorte te moogen opslaan een loose. 

Was geapost:  Suppleant wordt toegestaan tusschen de Blaauwe Handts en Kooren Merckts 

Poorten aen des Stadts Muijre een loose, om daarinne tot voortsettinge van sijn 

coopmanschap kalck en andere coopmanschappen te moogen plaatsen; En sulx tot revocatie 

toe; betaalende daarvan jaarlix voor thins aen de Stadt veertien stuivers. 

 

 

340. Den 12den Julij 1700, fol.124vo. 

Op de requeste van Heercke van Goudom en Dirck Elberts momberen over de kinderen van 

Berent Jansen Pottgieter saligher versoeckende te moogen werden g’ authoriseert om vier 

honderdt caroli guldens uijt haare pupillaire penningen te moogen beleggen op het huijs van 

Henrick Jansen van Heerde mits daarvan nemende een Gerichtelijcke bekentenisse. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden verstaen (naa rijpe examinatie) dat de suppleanten uijt 

haare pupilllaire penningen sullen moogen coopen en overnemen soodaane cooppenningen ter 

somma van f.337 caroli guldens capitaal, met d’ interessen daarvan tot dato deses verloopen 

als Jan van de Weeteringe heefft leggen op het huijs soo Henrick Jansen van Vollenhoo is  

toebehoorende. 
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341. Den 18den Julij 1700, fol.125. 

Op de requeste van de kinderen van wijlen Hermen van der Maten versoeckende om reedenen 

in den requeste vermeldt, dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare aen haar mochten toestaan om 

bij publicatie hares vaeders en moeders saligher crediteuren te moogen citeeren, sonder sig 

hier door in den boedel t’immisceeren als mede om hares vaeders kleederen en schilderijen 

haare familie raackende, door een Roedendraager te moogen laaten taxeeren, emplojerende 

die penningen tot betaalinge der doot schulden. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren aen suppleanten bij publicatie de 

crediteuren van hares vaeders en moeders saligher te moogen convoceeren sonder hierdoor 

sig eenighsints in voorschreeven boedel t’ immmisceeren, als mede om hare vaeders 

kleederen en schilderijen haare familie raackende voor een Roedendraager te moogen laaten 

taxeeren, emploijerende die penningen dat betaalinge der doot schulden. 

 

 

342. Den 29sten Julij 1700, fol.125vo. 

Op de requeste van Catharina, Willemina en Eva Tollinck erffgenaamen van haar saligher 

moeder juffvrouw Aleida Louwsen Buijs weduwe en boedelhoudster van Dr. Altetus Tollingh 

saligher, versoeckende dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare haar oom Pieter Olijcan 

gelieffden te qualificeeren en authoriseeren om in naam van haare broeder Laurens Tollinck 

J:U:Dr. (absent wesende) de scheijdinge en deijlinge bij te woonen desselffs recht daarinne 

waar te neemen, en sijne erffportie tot naedere ordre onder sig te houden. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden authoriseeren mits desen de Heer Pieter Olijcan om die 

in desengemelde scheijdinge en deijlinge de parsoon van Dr. Laurens Tollinck (absent 

wesende) te repraesenteeren, desselffs interesse daaromtrent in allen deelen over te neemen, 

sijne erffparten naa sig te neemen, en tot naedere ordre te bewaaren. 

 

 

343. Den 5den Augusti 1700, fol.126. 

Op de requeste van vrouw Margreta Deters, weduwe wijen de Heer Borgermeester Voorne, 

versoeckende dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare geliefden t’ approbeeren soodaanigh 

maaghescheijt als tusschen haar remonstrante soo voor haar selffs en als wettige vooghdesse 

van haare nog minderjaarige kinderen bij gemelde Heer Voorne in echte geprocreërt, en de 

heeren momberen over juffrouw Judith Agnis Voorne op den 8dens Meij deses jaars 

gemaackt en opgericht. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden approbeeren (naa rijpe examinatie) pro ut jacet het 

opgerichte maagescheijt in desen vermeldt, voor soo verre hetselve d’ onmondige is 

aengaande. 

 

 

344. Eodem die et Anno [5 Augusti 1700], fol.126. 

Op de requeste van de Heeren momberen over juffer Judith Agnis Voorne naargelaatene 

dochter van wijlen de Heer Borgermeester Voorne, versoeckende dat haar Wel Edele Hoogh 

Achtbaare gelieffden t’ approbeeren soodaanighe scheijdinge en deijlinge als tusschen haar 

remonstranten de vrouw weduwe voornoemt en desselffs kinderen op den 8 den Meij deses 

jaars was gemaackt en opgericht. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden approbeeren (naa rijpe examinatie) het opgerichte 

maagescheijt in desen vermeldt voor soo verre hetselve juffer Judith Agnis Voorne is 

conserneerende. 
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345. Den 10den Augusti 1700, fol.126vo. 

Op de requeste van Lodewijk Everts Camerlink, Dirk Albertsen van Haerst, Hendrik van der 

Maten en Willem Bolte alle momberen en curateuren over Femme Everts huijsvrouwe van 

Andries Bennink, versoekende approatie van aencoop van het huijs van d’ erfgenamen van 

Jan Albertsen Bennink soo gerichtelik bij Gerrit van Diepen was aengecoft en weder vercoft 

voor een somma van 609 en een halve goltgulden en verders dat de selve mochten werden 

geauthoriseert om jareliks d’ uijtgank aen de Geestelikheijt en het schoorsteengelt te betalen 

en voorts de nodige reparatien aen het huijs te doen mits alles cortende aen d’ interessen 

Femme Everts competerende. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt approberen eerstelik dese coop, ten opsighte van Femme 

Everts, pro ut jacet, en authoriseren verders de supplianten in hare qualiteijten d’ uijtgank, 

schoorsteengelt en nodige reparatien van dit huijs uijt d’interessen Femme Everts jareliks 

competerende te betalen. 

 

 

346. Den 24sten August 1700, fol.127vo. 

Op de requeste van Hermen en Henrick Kock momberen over de kinderen van saligher 

Wessel Kock, versoeckende om reedenen in den requeste vermeldt der pupillen anpart in twe 

greesen landt over de Reve in Gelderlandt geleegen te moogen verkoopen. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden authoriseeren mits desen remonstranten qqa. het anpart 

in dese twe greesen van haare pupillen ten meesten profijte van deselve op approbatie van 

haare Wel Edele Hoogh Achtbaare te moogen verkoopen. 

 

 

347. Den 27 Augusti 1700, fol.127vo. 

Op de requeste van Laurens de Hane en Mathijs van Mastricht als momberen over Roelof en 

Cornelis Kojeman kinderen van Cornelis Govertsen Kojeman bij Henrickien Henriks in echte 

verwekt versoekende approbatie van seker magescheijt tusschen haer en der selver pupillen 

stiefvader Willem Teunisen opgericht, soo en in diervoegen als daer van deze originele 

beteijkende magescheijdt en accorderen waren afgeschreven en wedersijts berustende. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt desen hebbende geëxamineert approberen de selve ten 

opsighte van de onmondigen pro ut jacet. 

 

 

348. Den 27 Augusti 1700, fol.128. 

Op de requeste van Roelof van Hooghstraaten, vrou Lummina van Hooghstraaten weduwe 

Dompselaer en de respective momberen over Susanna van Hooghstraaten dochter van 

Christoffer van Hooghstraaten bij Aleida Pot in echte verwekt, versoekende approbatie seker 

magescheijt over de nalatenschap van wijlen de Secretaris Henrik van Hooghstraaten en 

desselfs huijsvrouwe Jennechien Eekhout mitsgaders die van juffer Helena en Machtelt van 

Hooghstraaten, en in specie dat die daer bij gementioneerde vercofte hof aen Jan van de 

Wende en van het fideicommis bij vrou Hooghstraaten testament gemaakt tot betalinge der 

schulden mochten werden gereleveert. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt dit magescheijt hebbende geëxamineert approberen het 

selve ten opsighte van de onmondige soo als het leght, en verstaen specialik dat aengesien in 

den boedel van vrou Hooghstraaten soo veele schulden worden gevonden, dat tot 

voldoeningender selver eenige goederen hebben moeten worden vercoft, dat dien ten requarde 

dese hof soo aen Jan van de Wende is vercoft niet onder het gemaekte fideicommis heeft 

connen worden begrepen vervolgens dat de selve uijt die nature daer van vrij is ende blijft. 
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349. Den 29 Augusti 1700, fol.129. 

Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt tot curateuren over den boedel van wijlen de 

merktmeester Hermen van der Maten geauthoriseert de persoon van Timen van Sutphen en 

Peter Lucassen. 

 

 

350. Den 9den September 1700, fol.129vo. 

Op de requeste van de Heeren Borgermeesteren B. ter Barckhorst en D. van Romondt 

momberen over d’ onmondige kinderen van de Heer Borgermeester Erkelens, versoeckende 

om reedenen in den requeste vermeldt dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare gelieffden  

t’ approbeeren soodaane affstandt off deilinge van der pupillen moederlijcke goederen als de 

Heere Borgermeester Erkelens op den 31sten Augusti hadde gedaan. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden approbeeren (naa rijpe examinatie) ten requarde van de 

minderjaarige die in desen gementioneerde deilinge off affstandt der moedelijcke goederen. 

 

 

351. Den 10den September 1700, fol.129vo. 

Op de requeste van vrouw Allgunda van Coeverden, beneffens de momberen over die nog 

minderjaarige kinderen van wijlen Dr. Abram de Grunde, versoeckende tot reddinge en 

betaalinge des boedels schulden eenige vaste goederen daarinne gespecificeert bij publicq 

opveijlinge te moogen verkoopen. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren aen suppleanten tot betaalinge des boedels 

schulden in desen gementioneerde vaste goederen bij publicq opveijlinge (op approbatie 

echter van haar Wel Edele Hoogh Achtbaare) te moogen verkoopen. 

 

 

352. Den 23sten September 1700, fol.130. 

Op de requeste van de Heer Capitain Abram Balvian, versoeckende om reedenen in den 

requeste vermeldt eenige nog voorhanden sijnde effecten van sijn schoon moeder saligher te 

moogen verkoopen om daaruijt te erlangen de costen van haare begraffenisse ter somma van 

f.101 - 16 - : sonder sig daardoor als erffgenaam in te laaten. 

Was geapost: Schepenen en Raaden accordeeren aen den remonstrant die gementioneerde 

meubilen ad opus jus habentium ter praesentie van de Heer Borgermeester Ridder te moogen 

verkoopen, soodanig sig hier door als erffgenaam in te laaten. 

 

 

353. Den 7 Octob(er) 1700, fol.130vo. 

Op de requeste van Do. Johannes Brele predicant tot Isselmuijden in qualiteijt als momber 

over de kinderen van Willemtien Jacobs, versoekende dat in absentie van desselfs 

medemomber Ferdinandt Apol mochte werden geauthoriseert Elias Valkenier om voor d’ 

onmondige kinderen uijtcoop en scheijdinge te maken over d’ erftenisse der ouderliker 

goederen met den selven stiefvader Jan Lucassen Bleeker. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt authoriseren Elias Valkenier om in absentie van 

Ferdinand Apol neftens den suppliant op approbatie van haer Edele hoogh Achtbare dese 

scheijdinge en uijtcoop te maken. 

 

 

354. Den 14 Octob(er) 1700, fol.131. 

Op de requeste van Geesijn Henriks als getrout aen Gerrit Kojer versoekende dat in absentie  

van haer eheman (welke nae Indien is vertrocken) de personen van Jan van der Linde, Henrik  
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Backer en Jannes Raes werden geauthoriseert om neftens de mede erfgenamen van Willem 

Cojer te scheijden en te deijlen de nalatenschap van wijlen voornoemte desselfs vader Willem 

Cojer. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt authoriseren de genomineerde personen om het interesse 

van suppliantinnen man in dese sijne absentie waer te nemen, en ten dien fine uijt desselfs 

name dese scheijdinge en deijlinge bij te wonen. 

 

 

355. Den 21 Octob(er) 1700, fol.131vo. 

Op de requeste van Do. Brele en Elias Valkenier als geauthoriseerde momberen over de 

kinderen van Pieter Engels en Willemtien Jacobs om te scheijden en te deijlen met der 

kinderen stiefvaeder Jan Lucassen Bleker overgevende het concepte accoordt van uijtcoop 

waerop sij versochten approbatie. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt dit accoordt van uijtcoop hebbende geëxamineert 

approberen het selve pro ut jacet. 

 

 

356. Den 12den November 1700, fol.132. 

Op de requeste van Dr. Helmich Wolffsen versoeckende met assumtie van Mr. Coenraadt 

Brouwer te moogen verkoopen de naagelaatene goederen van Roeloff Eeckhoudt saligher om 

daarmede desselffs doodtschulden te betaalen. 

Was geapost:  Suppleant wordt dit sijn versoeck toegestaan mits van die te provenierene 

penningen doende rekeninge bewijs en reliqua. 

 

 

357. Eodem die et Anno [12 November 1700], fol.132. 

Op de requeste van Valentijn Peel te kennen gevende hoe dat de Stadt bij de Swaanen Brugge 

aen den Burgh Wall heefft staan een vervallen huijsjen, met versoeck dat hetselve bij hem in 

eijgendom mochte aengetast werden, en de boom aldaar op de wall staande ten sijjnen profijte 

verkofft. 

Was geapost:  Suppleant wordt sijn versoeck toegestaan onder conditie dat dieselve in plaatse 

van den boom aldaar staande de wille sal hebben op te maacken, en aen de Stadt sal hebben te 

betaalen een jaarlixe thins van een goltgulden, beginnende met Martini deses jaars 1700 te 

loopen. 

 

 

358. Den 23sten November 1700, fol.132vo. 

Op de requeste van Heercke Claas van Goutum, versoeckende dat haar Wel Edele Hoogh 

Achtbaare aen den suppleant tot voortsettinge van sijne coopmanschap gelieffden  

t’ accordeeren sekere leedige plaatse aen de Stadts Muijre buijten de Blaauwe Handts Poorte 

naast sijne wooninge. 

Was geapost:  Suppleant wordt dit sijn gedaan versoeck toegestaan, edog tot revocatie van 

haar Wel Edele Hoogh Achtbaare sullende dieselve in vall op gemelde leedige plaatse een 

loose mochte coomen op te slaan, betaalen aen de Stadt een jaarlixe thins van veertien 

stuivers, dog anders niet timmerende sall daarvan niet betaalen. 

 

 

359. Den 27 Decemb(er) 1700, fol.132vo. 

Op de requeste van Peter Polmans kinderen, versoekende om tot suppletie van het bewesenen  

vaderlike goet van Simon Polman te mogen negotieren een somma van drie honderdt vijf en  
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seventigh caroli guldens, en daer voor te verbinden het landt op den Oort gelegen. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt accorderen den supplianten dese negotiatie ad drie 

honderdt vijf en seventigh caroli guldens te mogen doen en daer voor te verbinden dit landt op 

den Oort gelegen. 

  
[In marge]: Jan Teunisen van der Marienburgh en Antonij van der Cuijl momberen. 

 

 

360. Den 27sten December 1700, fol.133. 

Hebben de kinderen van Berent Steenbergen ter vergaaderinge van Schepenen en Raaden 

overgegeven verscheijdene praetensien tegens haaren momber die E: Clamer ter Heijde, 

waarop is g’ appostileert:  Die E: Clamer ter Heijde wordt mits desen gelast hierop binnen 

den tijdt van een maandt á dato deses te reckenen) peremtorie te berichten bij ontstentenisse 

van sulx sullen dese alhier gecpecificeerde posten g’ agnoseert werden aengenoomen. 

 

 

361. Den 3den Januar(ij) 1701, fol.133vo. 

Op de requeste van Joan Peter Plunder, versoeckende dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare 

believen t’ approbeeren dat hij suppleant mochte overneemen seker huijsjen staande alhier op 

den Burgh Wall bij de Swaene Brouwerije, op conditien als haar Wel Edele Hoogh Achtbaare 

hetselve aen eenen Valentijn Peel op den 12den November 1700 hadden toegestaan. 

Was geapost:  Scheepenen en Raaden, accordeeren aen den suppleant dese gedaane 

overneeminge, mits dat dieselve punctuëlijck sal hebben naa te koomen de conditien vervatt 

in d’ appostille van den 12den November 1700 op de requeste van Valentijn Peelen 

genoomen. 

 

 

362. Den 15den Januar(ij) 1701, fol.133vo. 

Op de requeste van Claas van den Mosselenbergh, Jan Jelissen van Deventer, Laurens de 

Haan, Ernst Stange, Gerbrant Arentsen, en Peter van Erklens, in qualite als momberen over de 

kinderen van wijlen Egbert van der Mosselenbergh, ende desselffs vrouwen Bettjen Jans, en 

Elisabeth Jans saligher en echte verweckt versoeckende de approbatie van de vercoop der 

pupillen huijs, soo aen Jan Jelissen van Deventer voor een somma f.440 - : - : caroli guldens 

was gedaan, en sulx een deel tot red 

dinge van den boedel, en anders deels tot uijtcoopinge van de laaste huijsvrouwe van Egbert 

van der Mosselenbergh voornoemt. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden approbeeren (naa rijpe examinatie) de verkoopinge van 

het huijs in desen vermelt. 

 

 

363. Den 24sten Januarij 1701, fol.134. 

Op de requeste van Lambertus Kanneman en Hermen Denecamp momberen over Teuntjen  

Backers, dochter van Teunis Geertsen Backer ende Everdina Kannegieters saligher, 

versoeckende om redenen in den requeste vermeldt seker mandeligh huijs staande in de 

Keijser straate, op approbatie echter van haar Wel Edele Hoogh Achtbaare te moogen 

verkoopen. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren aen suppleanten in haare qualiteijt het huijs 

in desen vereldt op approbatie echter van haar Wel Edele Hoogh Achtbaare te moogen 

verkoopen. 
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364. Den 1sten Febr(uarij) 1701, fol.134vo. 

Op de requeste van Arent Nijenburgh en Hermen Dinxterveen, momberen over de kinderen 

van Henrick Lucassen Dinxterveen, versoeckende om reedenen in den requeste vermeldt, haar 

pupillen aenpart in acht daghmaaten landts in den Scholtampt van Hasselt geleegen haar door 

haar saligher oom Jan Dinxterveen aengeërfft, neffens haar ses oomen en moeijen te moogen 

verkoopen. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren (naa rijpe examinatie) aen suppleanten haar 

pupillen anpart, in het landt in desen vermeldt op approbatie echter van haar Wel Edele 

Hoogh Achtbaare te moogen verkoopen. 

 

 

365. Den 5den Febr(uarij) 1701, fol.134vo. 

Op de requeste van de momberen over d’ onmondige kinderen van wijlen Dr. Abram de 

Grunde saligher te kennen gevende dat sij ingevolge appoinctement de dato den 10den 

September 1700 hadden verkofft drie parceelen, naamentlijck een stuck landts de Kleijne Poll 

genaamt anderhalve koeweijde op de Hoogewech en een huijs en hoff buijten de Haagen 

Poorte geleegen, en sulx om daarmede des boedels schulden te redden, met versoeck dat haar 

Wel Edele Hoogh Achtbaare gemelde verkoopinge gelieffden t’ approbeeren en 

remonstranten tot het doen van d’ overdrachten t’ authoriseeren. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden approbeeren (naa rijpe examinatie) de verkoopinge van 

alle de parceelen in desen vermeldt, authoriseerende suppleanten mits desen de respective 

overdrachten te doen. 

 

 

366. Den 17den Febr(uarij) 1701, fol.135. 

Op de requeste van Jan en Samuel van Erklens, voorts Andries Bosch momberen over de 

kinderen van Hermen Dircks Bosch en Aeltjen van Erklens saligher, versoeckende om 

reedenen in den requeste vermeldt aen Peter van der Horst uijt haare pupillaire penningen twe 

honderdt caroli guldens tegens vier ten honderdt op interesse te moogen geven en sulx onder 

speciaal hijpotheeq van sijne halve hoff alhier buijten de Broeder Poorte geleegen. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren (naa rijpe examinatie) aen suppleanten qqa. 

de versochte uijtdoeninge van twe honderdt caroli guldens, onder verbandt van den halven 

hoff in desen vermeldt. 

 

 

367. Den 10den meert 1701, fol.135vo. 

Op de requeste van Willem Claassen op het Haatlandt, versoeckende om reedenen in den 

requeste vermeldt dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare aen hem mochten toestaan om op sijn 

erve een kooij te moogen maacken, mits dat die geene welcke sijn erve qwam te huiren aen 

hem suppleant de costen van de kooij soude hebben te rembourseeren. 

Was geapost:  Suppleant wordt dit sijn versoeck toegestaan sullende die geene, soo sijn erve 

mochte koomen te huiren d’ oncosten van de kooij tot onpartijdige aestimatie hebben te 

remboursseeren. 

 

 

368. Den 4den April 1701, fol.136. 

Op de requeste van die E: Jan van der Linde en Jannes Raas curateuren over de vaederlijcke 

goederen van Henrick Koijer naa Indien vertrocken, ende Jan Koijer respectieve kinderen van 

Willem Koijer saligher, versoeckende dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare soodaane 

deijlinge en scheijdinge als met de weduwe van Willem Koijer voornoemt in hunne respective  
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qualiteijten gehouden hadden gelieffden t’ approbeeren. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden approbeeren naa rijpe examinatie (voor soo veel 

dieselve de minderjaarige en absenten is raackende) de gedane deijlinge in esen vermeldt. 

 

 

369. Den 8den April 1701, fol.136. 

Op de requeste van Jan en Samuel van Erklens, voorts Andries Bosch, in qualiteijt als 

momberen over de kinderen van Hermen Dircksen Bosch en Aeltjen van Erklens saligher te 

kennen gevende hoe haare pupillen leedigh hadden leggen eenige penningen van welcke 

Henrick Gerritsen tot Graffhorst soeckt te negotieeren een somma van ses honderdt caroli 

guldens tegens vier en een halff ten onderdt en sulx door Gerichelijcke bekentenisse breeder 

in den requeste vermeldt, met versoeck, dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare suppleanten 

qqa. genoemde uijtdoeninge gelieffden t’ accordeeren. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden, accordeeren dat suppleanten in haare qualiteijt op 

interesse aen dese Stadt, tegen vier en een halff ten honderdt uijt haare pupillaire penningen te 

moogen geven een somma van ses honderdt caroli guldens sullende aen haar ten dien einde 

werden gegeven vier distincte obligatien, jeder ter somma van een honderdt en vijfftig caroli 

guldens. 

 

 

370. Den 16den Meij 1701, fol.136vo. 

Op de requeste van Jannes ter Burgh en Jan Wijerssen Smitt momberen over de vier 

naagelaatene kinderen van wijlen Jan Daniel Unger en Catharina Herms, versoeckende te 

moogen lichten soodaane een honderdt en vijff Rijxdaelders veertien Grossen als haare 

pupillen wegens haar vaederlijcke erffenisse onder haare vrienden nog uijtstaande hebben en 

sulx tot derselver subsistutie. 

Was geapost:  De momberen hierinne vermeldt worden mits desen g’ authoriseert om haare 

pupillaire penningen ter somma van een honderdt en vijff Rijxdaelders en veertien Grossen, 

onder derselver vrienden all nog uijtstaande te moogen ontfangen en diennaa deselve met 

kennisse van haar Wel Edele Hoogh Achtbaare te belegen, daar van aen de moeder alleen 

uijtkeerende de jaarlixr interesse. 

 

 

371. Eodem die et Anno [16 Meij 1701], fol.137. 

Op de requeste van Barbara Jans huijsvrouwe van Peter Bandt versoeckende om reedenen in 

den requeste vermeldt bij afflijvigheijt van haar man met desselffs bedieninge te moogen 

werden gebeneficeert. 

Was geapost:  Suppleante wordt dit haar versoeck toegestaan mits gebruikende een parsoon 

tot voornoemte bedieninge beqwaam sijnde. 

 

 

372. Den 30sten Meij 1701, fol.137vo. 

Op de requeste van Schout en Ingeseetenen van het Eijlandt Ens versoeckende om reedenen 

in de requeste vermeldt remissie van eenige jaaren Ketel Geldt soo aen de Stadt ten achteren 

sijn. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden remitteeren aen remonstranten, uijt sonderlinge 

consideratien drie jaaren Ketel Geldt, ad veertien caroli guldens en ses stuivers jaarlix, mits 

dat dieselve de jaaren 1699, 1700 en 1701, op Saint Jacob aenstaande prompt sullen hebben te 

betaalen (bij faute van sulx wordt dese remissie haar uijtdruckelijck ontseght) en te besorgen, 

dat hetselve in het toekomende, alle jaaren praecise werde voldaan. 
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373. Den 20sten Junij 1701, fol.137vo. 

Op de requeste van Albert en Andries Benninck mitsgaeders Claas van Barckum nomine 

uxoris versoeckende om reedenen in den requeste vermeldt den boedel van haar suster 

saligher Geesjen Benninck onder de wett van beneficie van inventaris te moogen aenveerden. 

Was geapost:  Suppleanten wordt toegestaan de naalaatenschap van haar suster Geesjen 

Benninck saligher onder de wett van beneficie van inventaris te moogen aenveerden; En sulx 

met assumptie van de Heer Borgermeester Olijcan. 

 

 

374 Den 20sten Junij 1701, fol.138. 

Op de requeste van vrouw Aleida Worst weduwe van wijlen de Heer Lieutenant Hoff te 

kennen gevende hoe sij aen den Beldt is verschuldt de halffscheijt van een capitaal van acht 

honderdt caroli guldens welck capitaal sij remonstrante voor ettelijcke jaaren all heefft 

soecken aff te doen, en ten dien einde aen Dr. Leonardt Hoff hadde overgegeven een obligatie 

van duisendt caroli guldens tot laste van het Rentampt van Vollenhoo, soo hij Dr. Leonardt 

Hoff naederhandt voor sijne eijgene prive schuldt hadde verpandt, met versoeck dat sij 

remonstrante dienthalven met betaalinge van het capitaal mochte volstaan. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren, dat suppleante met betaalinge van haar 

capitaal sal kunnen en moogen volstaan, blijvende den Beldt haare actie van achtersteedighe 

interesse gereserveert tegens de parsoon van Leonardt Hoff J:U:Dr. 

 

 

375. Den 25sten Junij 1701, fol.138. 

Op de requeste van Cornelis Omius vertrouwt aen Sijmentjen Arents, versoeckende om 

reedenen in den requeste vermeldt, dat desselffs huijsvrouwe d’ erffenissen naalaatenschap 

van haar saligher soon Lucas de Jonge sub beneficio inventarii te moogen aenveerden. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren aen Remonstrants huijsvrouwe (voor soo 

veel sulx haar Wel Edele Hoogh Achtbaare is aengaande) de boedel van haar soon sub 

beneficio inventarii te moogen aenveerden. 

 

 

376. Eodem die et Anno [25 Junij 1701], fol.138vo. 

Op de requeste van Jannes van Dijck, versoeckende om reedenen in den requeste vermeldt uijt 

de penningen onder de Secretaris Nuis wegens den boedel van Gerrit Eckelboom berustende 

in minderinge van sijne praetensie op voorschreeven boedel om daarmede sijne huijsvrouwe 

een eerlijcke begraffenisse te moogen aendoen, te mooge lichten een somma van twe 

honderdt caroli guldens. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren aen remonstrant uijt de penningen van den 

boedel van Gerrit Eckelboom onder de Secretaris Nuis geconsigneert off berustende te 

moogen lichten een honderdt en vijfftigh caroli guldens, mits daarvoor stellende 

genoeghsaame parsoneele off reële cautie. 

 

 

377. Den 27 Junij 1701, fol.139. 

Op het request van Dirk Berents en Jochum Geertsen mannen en mombers harer 

huijsvrouwen Judith en Elisabeth van Rijswik, versoekende approbatie tot ontheftinge van een 

gepraetenteert fideicommis soo t’ eeniger tijdt mochte vallen uijt cracht van seker testament 

soo op den 18 November 1692 door hun ohem Wolter van Rijswik alhier is gemaeckt en wel 

principaelst op seker huis staende bij de Cellebroeder Sluijse soo vercoft is aen de Heere 

Burgermeester van Tengberden, en dat hetselve vervolghlik als allodiael goedt moge werden  
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getransporteert. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt verstaen dat dit huijs cum annexis sal vrij sijn van eenigh 

te praetenderen fideicommis, en dat het selve in dierwegen sal mogen worden gecedeert en 

getransporteert. 

 

 

378. Den 27sten Junij 1701, fol.139vo. 

Op de requeste van Annetjen Henricks huijsvrouwe van Evert Berentsen, versoeckende om 

reedenen in denselven requeste vermeldt, consent en authorisatie van haar Wel Edele Hoogh 

Achtbaare om het officie van Wijse Moer alhier te moogen waerneemen. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren aen remonstrante de bedieninge als Wijse 

Moeder alhier in dese Stadt te moogen waarneemen. 

 

 

379. Den 27sten Junij 1701, fol.139vo. 

Hebben haar Wel Edele Hoogh Achtbaare goedtgevonden dat het maagescheijd tusschen die 

E: Marten ten Gelde en desselffs huisvrouwe Beatrix Aartsen op den 20sten deses binnen de 

Stadt Deventer opgericht alhier soude werden geregistreert; luidende hetselve van woordt tot 

woordt als volght. 

 

 Alsoo tusschen Marten ten Gelde ter eenre, ende desselffs huijsvrouwe Beatrix 

Aartsen ter anderen sijden, niet alleen door de Heeren van de Magistraat der Stadt Deventer 

separatie van bedd en tafel is gemaackt, maar oock den 28sten Meij laastleeden een 

Gerichtelijcke en beëdigden staat en inventaris opgericht welcke hier achter is bijgevoeght; 

Ende dienvolgens hoogh noodtsaacklijck, dat tot voorkoominge van alle wijdere 

ongelegentheden en costbaare proceduiren een finaale deijlinge geschiede en formeel 

maagescheijd werde gemaackt; soo ist dat door tusschen spreecken en ten overstaan van de 

ondergetekende Dedeniksluiden tusschen voorschreeven parthijen een volkoomen scheijdinge 

en deijlinge sij gehouden en formeel maagescheijd opgericht gelijck geschied in en vermits 

desen, in mannieren en conditien als volght. 

Eerstelijck dat voorschreeven Beatrix Aartsen eeuwiglijck en erffelijck sal hebben en 

behouden alle gereede en ongereede goederen, actien en crediten op den gemelden inventaris 

gespecificeert, geene uijtgesonderdt; Ende daaronder specialijck mede de goederen door 

Marten ten Gelde voornoemt ten huwelijck aengebracht, als daar sijn het halve erve tot 

Wendeloo bij Vollenhoove, den Verckens Uijtterdijck bij Blockzijl, het Weijde en Boouw 

Landt bij den Boreckenhaave soo Adriaan Roeloffs in het gebruick heefft; Het halve huijs tot 

Campen; het landt bij de Voorst een quartier hier van Vollenhoo. En eenige gred(s)en  

Uijtterdijck in gebruik bij Elisabeth Karsten. 

Ten tweeden dat daartegens voorschreevene Beatrix Aartsen oock preventive sal draagen en 

betaalen alle de schulden en lasten op den gemelden inventaris uijtgedruckt, neffens de 

volgende die naaderhand sig hebben g’ openbaart als de Heere Ontfanger van Twenthe 

wegens den impost van geslachte en wijnen f. - : - : - : Lieutenant Lambertus Greve  

f.100 - 16 - : Wegens schellincks accijs van taback van 1690, 91, 92 en 93 f.14 - 8 - : 

Docter Muiden f. - Docter Verhoeff f. - Docter ten Brinck f. - Docter Tichler f. - Procurator 

Duikinck f. Advocaat Rouse wegens een borghtocht tot Amsterdam f.150 - : - : 

Ende ten laasten dat in gevall de booven gedachte goederen door Marten ten Gelde  

voornoemdt ten huwelijck aengebracht, en nu aan sijn voorschreevene huijsvrouwe gecedeert 

bij verkoopinge meerder mochten uijtbrengen, als desselffs gerechte quota der schulden bij 

finaale uijtreekeninge en liquidatie sullen koomen te bedraagen, hij Marten ten Gelde 

voornoemdt het overschott van dien sal hebben en genieten. 
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Waarmede parthijen gescheijden sullen sijn en blijven gevende malcanderen d’ eene den 

anderen volkoomene cessie en overdracht, soo en als naa maagescheijdts recht toestaat en 

behoort; En affstandt doende van alle tegenstrijdige exeptien specialijck, dat generante 

renunciatie van gener waarden, ten sij particuliere voorginge. 

Mitsgaeders onder speciaale submissie van de Hoogh Gedachte Heeren van de Magistraat der 

Stadt Deventer (welcke onderdanighlijck worden versoght dit magescheijd, tot meerder 

securiteijt mede te moogen approbeeren) ten dien einde domicilium citande, ten huise van den 

Advocaat Tichler verkiesende, en expresselijck behoorende met geen ander recht te spreecken 

sonder argelist, en in waarheijdts kennis sijn hiervan twe alleen luidende magescheijden 

opgericht, en wedersijts neffens d’ aenwesende Dedinghsluiden onderteekend; Deventer den 

20sten Junij 1701. 

Was geteekent: Marten ten Gelde. Beatrix Arsen. J. Tichler ut testis. Dirck Methorst. 

   Arent Arents. Wolter ten Brinck en Gerhard Visscher. 

Onder stondt:   Pro colla ac vera copia. En getekent A.V. Boeckhorst, secret. 1701. 

In margine stondt: In senatu geleesen en g’ approbeert conssent Camener Marrien Bergh, 

   Rudolph Jordens, Deventer den 22sten Junij 1701. 

Lager stondt:  Ter ordonnantie des Rades. Was geteikent Eil. Borgerinck, secret. 

 

 

380. Den 3 sten Junij 1701, fol.141vo. 

Op de requeste van de Heer Secretaris Nuis g’ authoriseerde tot d’ administratie der 

fideicomissaire goederen van wijlen de Heer Borgermeester Ram, te kennen gevende dat het 

Booven Gasthuijs deser Stadt was hebbende een obligatie tot laste van die Dr. Gerhardt 

Vesterinck ter somma van drie honderdt en vijfftigh caroli guldens capitaal, waarvoor sig de 

Heer Borgermeester Ram voornoemdt tot borge heefft ingelaaten met versoeck dat de Heeren 

Provisooren en Kerckmeesteen mochten werden geordonneert om gemelde Gerrit Vesterinck 

ten spoedighsten voor gemelde capitaal te doen verwinnen en executeeren off hem 

remonstrant van sijne borghtocht t’ ontslaan. 

Was geapost:  De Heeren Provisooren van het Booven Gasthuijs, worden mits desen gansch 

ernstigh versoght dese saacke ten spoedighsten te vervlgen en ten einde te brengen. 

 

 

381. Den 9 Augusti 1701, fol.142. 

Op het request van de kinderen en erfgenamen van wijlen Dr. Albertus Lulofs, versoekende 

Henrik Lulofs, veniam aetatis, en de andere onmondige Willem Laurens momberen. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt accorderen aen de persoon Henrik Lulofs veniam aetatis, 

en verstaen verders dat supplianten de momberen over Willem Laurens Lulofs sullen hebben 

te nomineren etc. 

 

 

382. Den 22 sten August 1701, fol.142. 

Op de requeste van Juffrouw Elisabeth Brouwer, eenige naagelaatene dochter van wijlen de 

Heer Dirck Brouwer en Juffrouw Catharina Tollinck, versoeckende om reedenen in den 

requeste breeder vermeldt, dat aen haar remonstrante mochte werden verleendt veniam aetatis. 

Was geapost:  Wij Borgermeesteren, Schepenen en Raaden der stadt Campen, doen condt en 

verclaaren bij desen, dat wij aen Juffrouw Elisabeth Brouwer, eenige naagelaatene dochter 

van wijlen de Heer Dirck Brouwer en Juffrouw Catharina Tollinck, althans den ouderdom van 

achtien jaaren bereijckende (naa ingenoomen advijs van desselffs naaste bloedtverwanten en 

verseckeringe van haar goedt comportement en beqwaamheijt) verleent hebben veniam 

aetatis; Gelijck wij dieselve aen haar cracht deses sijn verleenende; ten einde om haare 
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goederen, niet alleen te mogen t’ administreeren, maar oock om in allen deelen daarmede te 

moogen doen en te handelen als off sij Juffrouw Elisabeth Brouwer den vollen ouderdom van 

vijff en twintig jaaren hadde bereijckt, en sulx sonder toedoen van eenige vooghdije, 

gebruickende daartoe soodaane parsoonen als haar sal welgevallen. 

 

 

383. Den 24 sten September 1701, fol.142vo. 

Op de requeste van de Gildemeesters van St. Jacobs Gilde, versoeckende dat haar Wel Edele 

Hoogh Achtbaare om reedenen aldaar vermeldt, mochten verstaan, dat geen turff in dese Stadt 

mag opgedaan off gedraagen werden, dan door de Gilde Broeders vant Saint Jacobs Gilde, 

dewelcke van oudts alleen daartoe sijn gerechtight geweest, en dat de trangrasseurs moogen 

werden gedoempt in een wette bij haar Wel Edele Hoogh Achtbaare te praefigeeren. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden verstaan dat van nu aff aen een Burger voor sijne 

eijgene provisie turff sal moogen haalen, en sulx opdraagen, niets monterende booven een 

halve last t’ welcke echter de Backers en Brouwers niet sal vrij staan; Dog hierbrengende om 

te verkoopen, sall dieselve opgedraagen moeten werden door de Gilde Broeders van het St. 

Jacobs Gilde; En sulx bij een boete van twe goltguldens, wanneer het contrarie compt te 

geschieden. 

 

 

384. Den 1 Octob(er) 1701, fol.143. 

De Vrou weduwe wijlen Lambertus Stuirman ter vergaderinge hebbende doen versoeken, 

terwijle sij met hare woninge uijt den Colschen Dom staet te vertrecken in het huijs daer naest 

genaemt den Eenhoorn dat Haer Edele Hoogh Achtbare haer en de woninge alsdan mede 

willen begunstigen met de publike vercopinge soo bij Gerichte twee executie van tijdt tot tijdt 

sullen worden ondernoomen, soo hebben Haer Edele Hoogh Achtbare cracht deses haer daer 

mede begunstight. 

 

 

385. Den 3den October 1701, fol.143vo. 

Op de requeste van Anna, Simon en Sara de Bije, voor een derde part erffgenaamen van 

wijlen vrouw Maria Aymmerij, versoeckende dat Isaac en Elisabeth Aymmerij tot Calais 

woonachtigh mochten werden geciteert tegens sekeren peremptoiren dagh om de scheijdinge 

en deijlinge der effecten alhier allwaar het sterffhuijs gevallen is bij te woonen, en verder 

goedtvinden om de meubilen te moogen verkoopen ad opus jus habentium breeder aldaar 

vermeldt. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren aen suppleanten de versoghte citacie aen 

Isaac en Elisabeth Aymmerij, om in den tijdt van ses weecken (te loopen van die tijdt, dat 

haar gemelde citacie sal weesen g’ insinueert) parsoonlijck off door een genoeghsaame 

volmachter alhier t’ erschijnen, om de scheijdinge en deijlinge van de naagelaatene effecten 

van wijlen vrouw Maria Aymmerij voornoemt ad opus jus habentium te moogen verkoopen. 

 

 

386. Den 12den October 1701, fol.144. 

Hebben Borgermeesteren, Schepenen en Raaden Joannes Tollius g’ admitteert, om 

Advocando voor deses Stadts en Landts Gerichten alhier te moogen practiseren. 

 

 

387. Eodem die et Anno [12 October 1701], fol.144. 

Op de requeste van de weduwe van Bernhardt Curtenius, versoeckende dat Jan van de  
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Weteringe in qualiteijt als curator over de goederen Aeltjen van Heerde door haar moeije 

Jannichjen van Heerde naagelaaten, mochte werden g’ injungeert om pro quota aen haar te 

restitueren het verschott over haar man saligher aen haar van tijdt tot tijdt gedaan en sulx uijt 

haar vaederlijcke goederen. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden gelasten mits desen die E: Jan van de Weteringe in 

qualiteijt als curator over de goederen van Aeltjen van Heerde om uijt haare vaederlijcke 

naagelaatene effecten de halffscheijt van het verschott bij remonstrantes eheman saligher 

gedaan t’ ontrichten en uijt te keeren. 

 

 

388. Den 31 Octob(er) 1701, fol.144vo. 

Op het request van de vrou weduwe Morre versoekende dat de Heere Theodorus Lieuendal en 

Johannes van der Linde mochten werden geauthoriseert om uijt name van hare onmondige 

kinderen Catarina Elisabeth, Egbert Hermannus, Maria Geertruijdt, Leonora Johanna Judith 

en Elisabert Salome, te ontfangen en ten positie der selve te debourseren alsodane ses duijsent 

caroli guldens als bij testamente aen deselve was gegeven door derselver moeje wijlen de 

huijsvrouwe van de Heer Caspar Ignatius de Beer Ridder en Baron van Meulenbeke etc. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt authoriseren dese genomineerde personen om neftens 

vrou remonstrante dese gemelte ses duijsent caroli guldens te ontfangen, en de selve met 

vorige kennisse en approbatie van Haer Edele Hoogh Achtbare ten profite der onmundigen 

aen te leggen. 

 

 

389. Den 31sten October 1701, fol.145. 

Op de requeste van de erffgenaamen van Jan van Erklens versoeckende dat haar saligher 

broeders weduwe Annichjen Jans mochte werden geinjungeert om binnen corten peremtoiren 

tijdt, haar overgegeven inventaris met de posten bij der requestranten loquator vervatt te 

verbeeteren en te vermeerderen off andersints op de loquator ten dienen van straffe. 

Was geapost:  De beclaagde wordt mits desen gelast op der klaageren straffe off loquator 

binnen den tijdt van een maandt naa insinuatie deses te dienen van contra straffe; sullende bij 

faute van sulx bij haar Wel Edele Hoogh Achtbaare andersints op wedersijts stucken werden 

recht gedaan en gedecideert. 

 

 

390. Den 3den November 1701, fol.145. 

Op de requeste van de momberen over de kinderen van Mettjen van de Weteringe, 

versoeckende approbatie op soodaane schifftinge en scheijdinge, als tusschen Signeur Henr. 

Duikinck voor hem selffs en in qualiteijt als speciaale volmacht hebbende van Mettjen van de 

Weteringe voornoemt en die E: Arent Kettjes laast wedenaar van wijlen Anna Duikinck op 

den 17den September deses jaars 1701 binnen Deventer was getroffen; En sulx voor soo verre 

die de minderjaarige was aengaande. 

Was geapost:  Dese ter vergaaderinge van Schepenen en Raaden wesende g’ examineert 

wordt (in soo verre hetselve in minderjaarigen is aengaande) pro ut jacet g’ approbeert. 

 

 

391. Den 17den November 1701, fol.145vo. 

Op de requeste van vrouw Alegunda van Coeverden weduwe wijlen Abram de Grunde 

Medicine Doctor, versoeckende dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare mochten approbeeren 

de verkoopinge van sekere stall staande achter het huijs den Vergulden Helm verkofft aen 

Klaas Kleerhouwer en sulx voor soo verre dieselve haare minderjaarigen was aengaande. 
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Was geapost:  Schepenen en Raaden approbeeren (naa rijpe examinatie) de verkoopinge in 

desen vermeldt voor soo verre dieselve de minderjaarigen is aengaande. 

 

 

392. Den 9den December 1701, fol.146. 

Op de requeste van Willem Bruinier versoeckende buijten de Visch Poorte tusschen den 

Sleepers en Turff Draagers behuijsinge op de leedige plaatse aldaar te moogen opslaan een 

loose off affdack om sijne coopmanschappen van sement, steen, kalck en pannen te bergen, 

breder aldaar vermeldt. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren aen den suppleant op de leedige plaatse in 

desen vermeldt een loose ten fine om sijne coopmanschappen aldaar te plaatsen te moogen 

opslaan, sullende dieselve nooit vermoogen daarvan een huijs te maacken; waarvoor 

suppleant jaarlix voor thins sal moeten betaalen twe en veertigh stuivers in te gaan met 

Januari des jaars 1702. 

 

 

393. Den 15den December 1701, fol.146. 

Op de requeste van Mr. Jannes van Engbrinck, versoeckende om reedenen aldaar vermeldt dat 

Jacob van de Haar mochte werden g’ authoriseert om in naam van de kinderen van Femme 

van de Haar saligher althans alhier in het Kinder Huijs sijnde aen den suppleant te moogen 

doen overdracht van derselver vierde part in de huijsen daarinne gespecificeert. 

Was geapost:  Jacob van de Haar wordt mits desen g’ authoriseert, om in naam van wegen de 

kinderen van Femme van de Haar saligher de overdracht van derselver portie in de verkoffte 

huijsen in desen vermeldt te moogen doen. 

 

 

394. Den 15den December 1701, fol.146vo. 

Op de requeste van Dr. Lambertus Greve als momber over d’ onmondige kinderen van wijlen 

de Secretaris Laurens Sluijter en de verdere erffgenaamen van wijlen de Heer Borgermeester 

Heijman Vriese als naabestaande van d’ oudste soon van Dr. Albertus Luloffs saligher 

mitsgaaders van Margreta Sluiters en de naagelaatene dochter van wijlen Rensjen Sluiters, 

versoeckende om reedenen breeder aldaar vermeldt dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare ten 

requarde van des remonstrants pupillen, alsmede ten respecte van Margreta Sluiters en de 

dochter van Rensjen Sluiter als overmomberen het accoord den requeste annex van dato den 

22sten December 1700 met Mathijs Dop getroffen mochen approbeeren; En daar beeffens 

jmandt authoriseeren om uijt naam van Margreta Suiter en de dochter van Rensjen Sluiters 

aen gemelde Mathijs Dop d’ overdracht te doen. 

Was geapost:  schepenen en Raaden approbeeren als overmomberen (naa rijpe examinatie) 

het accoordt van dato den 22sten December 1700, desen annex voor soo verre hetselve de 

pupillenvan Dr. Greve hierinne vermeldt, is raackende mitsgaaders wegens Margreta Sluiters 

en de dochter van Rensjen Sluiters; wordende de heer Borgermeester van Tengberden  

g’ authoriseert om in naame van de twe laast genoemde als mede wegens de Heer Henrick 

Luloffs de versochte overdracht aen Mathijs Dop te moogen doen. 

 

 

395. Den 31sten December 1701, fol.147. 

Op de requeste van Willem Middeldorp en Laurens de Haan momberen over de kinderen van 

Marten Smit bij Anna Abigel Richters in echte verweckt, beneffens de Buijten Vaeder van het 

Burger Weesen Huijs gesamentlijcke erffgenaamen van Lijsabeth Jans saligher in leven 

getrouwt aen Jan de  Poel; versoeckende om reedenen aldaar breeder vermeldt, dat haar Wel 
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Edele Hoogh Achtbaare de scheijdinge tusschen haar qqa. en Jan de Poel voornoemt 

gemaackt de dato den 28sten December deses jaars 1701 ten requarde van d’ onmondigen 

gelieffden t’ approbeeren. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden approbeeren naa rijpe examinatie (voor soo veele het 

selve de minderjaarigen is aengaande) het contract desen annex de dato den 29sten December 

deses jaars 1701. 

 

 

396. den 11 den Januarij 1702, fol.147vo. 

Op de requeste van die E: Abram Suirman, versoeckende soodaane uijtgaande van eene 

goltgulden waarmede sijn huijs staande op de hoeck van de Blaawe Handt jaarlix ten profijte 

van deses Stadts Geestlijckheijt beswaart is, te moogen qwijttcoopen. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren aen den remostrant dit sijn gedaan versoeck 

sullende die penningen werden gevoeght bij die geene soo eerlangh staan ontfangen te worden 

van het verschott vierde part, Evers in Sallick aen de Sluijse geleegen, deses Stadts 

Geestlijckheijt hebbende toegehoort, en dan van  in eene massa gemaackt een obligatie tot last 

van dese Provincie ten profijte van gemelde Geestlijckheijt. 

 

 

397. Den 17 Januarij 1702, fol.148. 

Schepenen en Raedt den 31 October 1701 op het versoek van de vrou weduwe Morre 

hebbende geauthoriseert de personen van Jonker Theodorus Lieuendal en Johannes van der 

Linde om neftens vrou remonstrante te ontfangen alsodane sesduijsent of meerdere caroli 

guldens als door wijlen de huijsvrouwe van de Heer Casper Ignatius de Beer Ridder en Baron 

Meulenbeke, bij testamente ten profite haren kinderen was gemaeckt en de selve met vorige 

kennisse en approbatie van Haer Edele Hoogh Achtbare ten profite der voorscreven kinderen 

weder aen te leggen, soo hebben de voorschreven geauthoriseerden in den gerichte praesent 

bij handt taste het selve aengenomen sonder argelist. Coram: Daendels en van der Merwede. 

 
[In marge]: Den 21 Febr(uarij) 1702. Hebben Schepenen en Raedt geaccordeert dat van dese Schepenen 6000 

guldens, 2000 guldens worden betaalt ten profite van Catarina Elisabeth, half op lijfrente en half op losrente ten profite van 

de drie kleijne dochters ijder 666 guldens 13 stuivers half lijfrente en half losrente, en d’ outste soon van de getroude dochter 

elk haar aendeel aen de jonghsten soon sijn aendeel mede als boven ad 666 guldens 13 stuivers op de Provincie tegens 
losrente en dat de overige penningen ad 250 guldens sullen worden gevolght aen de vrou de weduwe Morre onder aftreck der 

gedane oncosten in desen. In fidem: H. Nuis, Secret. 

 

 

398. Den 24sten Januarij 1702, fol.148vo. 

Op de requeste van die EE: Petrus van de Weteringe en Rudolph Eeckhoudt momberen over 

Susanna van Hooghstraaten te kennen gevende hoe dat die Ed: Anthonie Eeckhoudt, was 

verweijgeren aen haar remonstranten qqa. te laaten volgen het gerichte derde part van het 

legaat van tweduisendt caroli guldens en verdere erffenisse van wijlen de Heer Christoffel 

Eeckhoudt aen haar pupil g’ adjudgeert, breeder aldaar vermeldt. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden authoriseeren cracht deses die EE: Petrus van de 

Weteringe, ontfanger en Rudolph Eeckhoudt, om het gerechte derde part van het legaat van 

twe duisendt caroli guldens, en de verdere erffenisse van wijlen de Heer Christoffel 

Eeckhoudt ingevolge sententie van haar Wel Edele Hoogh Achtbaare uijt handen van de 

Heeren Executeurs van gemelde boedel te moogen ontfangen, en dieselve met goedtvinden 

van Schepenen en Raaden ten profijte des pupils, weder te beleggen het sij op de Provincie off 

elders, wordende de Heeren Anthonie Eeckhoudt en Rudolph Veen J:U:Dr. in soo verre van 

des pupils momberschap gereleveert. 
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399. Den 2den Febr(uarij) 1702, fol.149. 

Op de requeste van Jan Martensen Bijsterbosch, in qualiteijt als momber over Merrichjen en 

Gerrit Jansen Bijsterbosch kinderen van Jan Gerritsen Bijsterbosch en Annichjen van Erklens 

saligher versoeckende om reedenen in den requeste vervatt, dat die E: Andries van Ems en 

Laurens de Haan mochten werden genomineert om Marrichjen en Gerrit Jansen aengaande 

alles wat sij met haar ooms en moeijen te doen hebben, soo wegens de momberlijcke 

administratie, bestevaederlijcke en bestemoederlijcke erffenissen als anders, t’ assisteeren. 

Was geapost:  Dese genomineerde parsoonen worden ten fine in desen vermeldt  

g’ authoriseert. 

 

 

400. Den 13den Febr(uarij) 1702, fol.149vo. 

Op de requeste van die EE: Petrus van de Weteringe en Rudolph Eeckhoudt, momberen over 

Susanna van Hooghstraaten, versoeckende om reedenen in den requeste vermeldt, uijt 

soodaane derden deel van f.2000 caroli guldens, als haar pupill uijt het testament van wijlen 

de Heer Christoffel Eeckhoudt aengeërfft is, te moogen werden g’ authoriseert om de 

noodighste schulden des pupils te moogen betaalen. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden authoriseeren mits desen remonstranten qqa. om uijt 

haare pupillaire penningen hierinne vermeldt desselffs noodighste schulden te moogen 

betaalen, mits dat de cooppenningen van de verkoffte hoff sullende procedeeren, bij het 

overschott van gemelde f.666 - 6 - 10 wederom werden gevoeght om diennaa tot een capitaal 

te werden gemaackt. 

 

 

401. Den 12 Februarij 1702, fol.150. 

Op de requeste van Jan Teunisen van der Marrienbergh en Antonij van der Kuijlen, als 

momberen van Aert en Steven Petersen Polman kinderen van Peter Polman en Wijchmoet 

Stevens, versoekende dat sij tot afdoeninge van seker capitael van 375 guldens welke haer 

door Laurens de Haan is opgeseght, mogen werden geauthoriseert om te mogen negotieren 

een gelijke somma en daar voor verhypotheseren eenige harer pupillen vaste goederen om de 

selve te verrenten tegens vijf ten hondert. 

Was geapost:  Dit versoek wordt den supplianten geaccordeert pro ut jacet. 

 

 

402. Den 4den Meert 1702, fol.150vo. 

Op de requeste van Jan Sanger, Arent Spoor getrouwt aen Jutte Alberts en Dirck Albertsen 

soo voor haar selven, als voor haar onmondige suster en broeder, versoeckende om reedenen 

aldaar vermeldt, te moogen werden g’ authoriseert om haar olderlijcke boedel ten overstaan 

van de regerende Buijten Vaeder van het Arme Weesen Huijs onder de wett van beneficie van 

inventaris te mogen aenveerden. 

Was geapost:  Suppleanten worden mits desen g’ authoriseert om ten overstaan van de 

regerenden Buijten Vaeder van het Armen Weesen Huijs den boedel in desen vermeldt, onder 

de wett van beneficie van inventaris te moogen aenveerden. 

 

 

403. Den 13den Meert 1702, fol.150vo. 

Op de requeste van Matthijs ter Meer, versoeckende vermits de veelheijt sijner schulden sijn 

boedel desolaat te moogen verclaaren, en dat daarover tot curatores moogen werden  

g’ authoriseert de Heeren Dr. Wolterus Meijer en Johan van der Linde, ten einde desselffs 

effecten ten meesten dienste van de creditores moogen gedistraheert werden. 
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Was geapost:  Suppleant wordt sijn versoeck g’ accordeert, wordende over desen boedel tot 

curatores g’ authoriseert Dr. Wolterus Meijer als Weesemeester in den tijdt, en die E: Joan 

van der Linde. 

 

 

404. Den 14den Meert 1702, fol.151. 

Op de requeste van de gesamentlijcke erffgenaamen van wijlen Jtien Gerrits Storm, getrouwt 

sijnde geweest met eenen Cornelis van Vechten, versoeckende om reedenen in den requeste 

vermeldt te moogen werden g’ authoriseert om des overleedens meubilen te moogen 

verkoopen, om daaruijt de doot schulden te betaalen, mits doende reckeninge en reliqua 

indien de man t’ eeniger tijdt mochte repatieëren. 

Was geapost:  Jan Gerritsen Storm en Roeloff van de Camp worden ten fine in desen 

vermeldt g’ authoriseert, mits doen de rekeninge, bewijs en reliqua. 

 

 

405. Den 14den Meert 1702, fol.151vo. 

Op de requeste van Dirck Harpsteede, versoeckende om reedenen, van sijnen behoefftigen 

staat, en onvermijdelijcke banckcredieten te moogen weesen g’ eximeert van het opbrengen 

van soodaane een honderdt en vijfftig caroli guldens als bij suppleant bij sijn hertrouwen, aen 

sijne dochter Anna voor s’ moeders goedt hadde beweesen. 

Was geapost:  Suppleant wordt om reedenen in desen vermeldt bij provisie van het 

opbrengen van de beweesene honderdt daelders g’ exsuceert, sullende hij echter (tot beeter 

fortuin gekoomen sijnde) verplicht sijn, die aen sijne dochter t’ ontrichten. 

 

 

406. Den 16den Meert 1702, fol.151vo. 

Op de requeste van die E: Jan Jansen van de Wende versoeckende, met sijn saligher vrouwen 

broeders dochter Clara Charles genaamt, een huwelick in te moogen gaan, 

Was geapost:  Schepenen en Raaden, accordeeren aen remonstrant, om met sijn saligher 

vrouwen broeders dochter, in huwelijck te moogen treeden. 

 
[In marge]: Zie een gelijk geval in Apostille 23 December 1782. 

 

 

 

407. Eodem die et Anno [16 Meert 1702], fol.152. 

Op de requeste van de Aenspreckers deser Stadt, versoeckende om reedenen aldaar vermeldt, 

dat geene van de Gildens sullen vermoogen hunne doode laackens buiten het Gilde, off 

daaronder niet behooren, uijt te geven off te verhuiren. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden verstaan, dat van nu aff aen, geene gildens sullen 

vermoogen hunne doode laackens buiten et Gilde off die daaronder niet behooren uijt te 

geven off te verhuiren, bij een poene van vijff en twintig goltguldens, bij soodaanigen Gilde 

contrarie doende te verhuiren. 

 

 

408. Den 21sten Meert 1702, fol.152. 

Op de requeste van Henrick Joris Richardts en Ibe Hartman momberen over Femmichjen en 

Harman Jacobsen, onmondige kinderen van Jacob Dircksen en Marrichjen Jans, versoeckende 

om reedenen in den requeste vermeldt te moogen werden g’ authoriseert om haarer pupillen 

dertiende parten in de genoemde twe huijsen en eene hoff haar van haar moeije Geertjen 
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Dircks saligher aengeërfft neffens de andere eijgenaaren mede publijckelijck te moogen 

verkoopen. 

Was geapost:  Suppleanten worden mits desen g’ authoriseert om d’ anparten in de goederen 

in desen vermeldt haare pupillen aengeërfft, neffens d’ andere erfgenaamen mede 

publijckelijck (op approbatie van haar Wel Edele Hoogh Achtbaare als overmomberen) te 

moogen verkoopen. 

 

 

409. Den 22sten Meert 1702, fol.152vo. 

Op de requeste van die E: Gerhardt Brandenburgh, versoeckende vermits de veelheijt sijner 

schulden waarmeede sijn boedel is g’obsereert, dieselve desolaat te moogen verclaaren; En 

dat daarover twe der grootste creditores tot curatores mochten werden g’ authoriseert, ten fine 

om gemelde sijnen boedel ten meesten dienste van dieselve te manieren. 

Was geapost:  Suppleant wordt dit sijn versoeck g’ accordeert wordende over desen boedel 

tot curatores g’ authoriseert de Heeren Lucas van der Meer, Anthonij Eeckhoudt, Marcus 

Doornick en Jacob Rutgerssoon Erklens. 

 

 

410. Den 27sten Meert 1702, fol.153. 

Op de requeste van Lubbert Bavinck versoeckende, door dien, door misfortuin en andere 

fataale voorvallen, sijn staat (tot sijn doodt leett weesen) seer is ten achteren geraackt, 

dieselve te mogen verclaaren voor desolaat en insolvent; En dat daarover tot curatores 

moogen werden g’ authoriseert de vrouw weduwe wijlen de Heer Borgermeester Blanckvoort, 

Wolter Co(o)ps en Hermen Hermsen als de grootste creditores. 

Was geapost:  Suppleant wordt dit sijn gedaan versoeck toegestaan, wordende over desen 

boedel tot curatores g’ authoriseert, de vrouw weduwe Blanckvoort, off een ander parsoon bij 

haar Weledele harent wegen te nomineeren, beneffens Wolter Co(o)ps, en Hermen Hermsen. 

 

 

411. Den 29sten Meert 1702, fol.153vo. 

Op de requeste van d’ opsienders en kneghten van het Linnen Weevers Gilde, versoeckende 

om reedenen aldaar vermeldt dat altoos van nu aen een oudt en een nieuw kneght sullen 

moeten werden saamen gevoeght; En dat drie volkoomene jaaren sullen moeten weesen 

expireert een een oudt kneght weder tot opsiender van de Busse sal moogen werden 

verkooren. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden verstaan dat van nu aff aen in dit Gilde altoos een oudt 

en nieuw kneght sullen moeten werden saamen gevoeght; soo nochtans dat drie volkoomene 

jaaren sullen moeten weesen vervlooten, eer een oudt kneght weder tot opsiender van de 

Busse sal moogen werden verkooren. 

 

 

412. Den 3 April 1702, fol.154. 

Op het request van Jan Lemker, ontfanger van Vollenho, versoekende dat desselfs ontfangst 

(soo bij sijn Majesteijt van Groot Brittannien op hem was geconfereert voor uur en tijdt van 

ses jaren aen hem ingevolge de ouders als van outs daer omtrent gebruijkelik voor sijn leven 

mochten werdengeaccordeert, voor soo veel Haer Hoogh Edele Achtbare in desen mochte 

aengaen. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raadt accorderen het versoek van den 

suppliant en derogerende de clausule en de acte van sijn Majesteijt als Stadthouwer van den 

aenstelling en de continuatie van den suppliant voor sekere jaren verstaen voor soo veel Haer 
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Edele Hoogh Achtbare aengaet, dat de suppliant den ontfangst van Vollenho sal bedienen sijn 

levent langh geduijrende lastende hare gecommitteerden ten Landtdagh om wanneer dese sake 

nu of namaels mochte voorcomen, om van dese haer Wel Edele Hoogh Achtbare intentie en 

welmeijninge openinge te geven. 

 

 

413. Den 3den April 1702, fol.154vo. 

Op de requeste van Dr. Helmich Wolffsen  volmachter van Dr. Egbertus Veen, versoeckende 

dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare dog eenmaal gelieffden te disponneeren waar hij 

remonstrant sijne betaalinge sal hebben waar te neemen wegens sijne verkreegee sententie 

tegens den boedel van Gerrit Eckelboom saligher. 

Was geapost:  De Secretaris Nuis wordt mits desen g’ ordonneert uijt de cooppenningen van 

het erve Pramperhuisen onder sijn Edele all nog berustende aen Dr. Wolffsen qqa. onder 

quitancie te laaten volgen, een somma van vijff honderdt vier en vijfftigh caroli guldens, 

achtien stuivers en acht penningen. 

 

 

414. Den 10 April 1702, fol.155. 

Aert Jansen Bos, hebbende ingevolge testamentaire dispositie de dato den 3 Januarii 1688, tot 

sijne eenige en universele erfgenamen geinstitueert de nootdruftige Armen deser Stadt 

Campen welker erffenisse aen den Armenkamer reets in so verre is ontrigt en uitgekeert, dat 

daeraen alleen deficieert de helfte van een verzegelinge op het huis van de weduwe 

Hoolbooms, staende aen de Hagenpoort, in ’t geheel groot een somma van sevenhondert 

caroli guldens en nog een derde van onbetaelde kooppenningen van het huis van Gijsbert 

Kuiper staende bij de Kerkstege, in ’t geheel geheel groot tachtich caroli guldens, en also Jan 

Thijmensen Kock en Egbertien Gerrits eheluiden, als als eigenaers der overige portien in 

gemelte actien, genegen sijn in ’t geheel buiten de gemeenschap met voorschreven Armen te 

sijn enden Armen wel penningen benodigt sijn tot aflosinge van lastige schulden; so hebben 

d’ Armebedienaers met goetvinden van Heren Provisoren en op approbatie van Schepenen en 

Raedt met voorschreven Jan Thimensen Kock en Egbertien Gerrits eheluiden geconvenieert 

en gecontraceert, dat deselve het juste tantum der armenquota in voorschreven actien contant 

sullen voldoen ende betalen, waer mede den armen ten vollen van voorschreven erffenisse 

sijn voldaen en afbetaelt; alles sonder erg ofte list, is desen door wedersijts contraktanten 

onderteikent binnen Campen den 20 Meert Anno 17hondert twee. 

Onderstont A. Eeckhout qqua. 

Was geapost:  De Heeren van de Magistraet der Stadt Campen de contenue van dit 

nevenstaende accoort geexamineert hebbende, hebben haar het daer in geconvenieerde wel 

gevallen laten en geapprobeert sulx cracht Wel Edele Hoochachtbare door kragt desen. En is 

weder goetgevonden, dat de penningen hier van tot voordeel van den Armenkamer komende 

te provenuen, door de respective Heeren Bedienaren van de Armen tot het afleggen en 

aflossen van lasten ten laste van gemelte kamer liggende, sullen worden geemploijeert. 

 

 

415. Den 13 April 1702, fol.155vo. 

Op de remonstrantie van Heer Henrik Jordans, Ontfanger van Twenthe versoekende dat 

gemelte Ontfangersplaetse op hem door de Konink van Groot Brittanie Hoochloflijke 

memorie voor ses jaren sijnde geconserveert geweest, sijn leven lank geduirende aen hem 

Heer  Remonstrant mogte werden opgedagen. 

Was geapost:  De Heeren van de Magistraet der Stadt Campen desen remonstrantie ten haren 

vergaderinge gelesen en geëxamineert hebbende accorderen den Heer Remonstrant dit sijn 
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versoek, en verstaen vervolgents voor so veel het Hare Wel Edele Hoochachtbare is 

concerneverende, dat de Ontfangersplaets van Twenthe geduirende het leven van hem Heer 

Remonstrant hem sal blijven geconsereert. Waertoe de Heeren Gecommitteerden deser Stadt 

ten Lantdage nu of hier naemaels staende te compareren, worden geauthoriseert, om daer van 

aldien de requisitie kennis te geven. 

 

 

416. Den 22sten Meij 1702, fol.156. 

Op de requeste van de Heer Joan van der Wijck, Ontfanger van Sallandt, versoeckende dat 

gemelde Ontfangers plaatse (op hem remonstranr door sijne Majesteit de Cooninck van 

Engelandt alleen voor den tijdt ses jaaren geconsereert sijnde) sijn leven lanck geduirende aen 

hem Heer Remonstrant mochte worden opgedraagen. 

Was geapost:  Remonstrant wordt met deses Stadts stemme tot het Ontfangerschap van 

Zallandt, voor den den tijdt sijnes levens begunstight. 

 

 

417. Den 22 Meij 1702, fol.156. 

Is Jan Berentsen Boltert begunstight tot soulaes van sijn hoge jaren met thien goltguldens eens 

bij provisie door de Heer Burgermeester Tengberden uijt het surplus te betalen. 

 

 

418. Den 25sten Meij 1702, fol.156vo. 

Op de rqueste van Gerrit Jorissen Richardts en Gerrit Valck, in qualite als momberen over de 

kinderen van wijlen Dirk Albertsen Wijnhout, versoeckende consent om de helffte van 

d’olijmeule , een halff huijs in de Nieuw Straate, en een sesde part in een huijsjen in de Buiten 

Hoffstraate waarvan de wederhelffte de boedel van Lubbert Bavinck is toebehoorende welcke 

ten opsichte van desselffs insolventie sal moeten verkofft werden, haare pupillen 

toebehoorende te moogen verkoopen, als periculeuse onderpanden weesende. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren aen suppleanten qqa. hun gedaan versoeck, 

mits dat ten requarde van d’ onmondige den veroopinge geschiede op expresse approbatie van 

haar Wel Edele Hoogh Achtbaare als overmomberen. 

 

 

419. Den 3den Meij 1702, fol.156vo. 

Op de requeste van Beeltjen van Erklens weduwe van Jan de Greve versoeckende dat die EE:  

Clamer ter Heijde en Henrick Backer, mochten werden g’ authoriseert op haar suppleante in 

de scheijdinge van haar saligher moeder Annichjen Martens boedel als mannen t’ adsisteeren. 

Was geapost:  Die EE: Clamer ter Heijde en Henrick Backer worden mits desen  

g’ authoriseert om de suppleante Beeltjen Erklens weduwe Greve en de scheijdinge van 

haaren olderlijcken boedel t’ adsisteeren. 

 

 

420. Den 14den Junij 1702, fol.157. 

Op de requeste van die EE: Pieter van Dursten, Simon Coen, en Gerrit Scheppinck curateuren 

over Dirck van Dursten, versoeckende om reedenen aldaar vermeldt weder te moogen werden 

g’ authoriseert, om Dirck van Dursten in en beqwaam Beeter Huijs te moogen setten. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden den inhoudt den requestes hebbende g’ examineert, 

authoriseeren mits desen de suppleanten om de parsoon van Dirck van Dursten in een 

beqwaam Beeter Huijs te moogen setten. 
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421. Den 24sten Junij 1702, fol.157vo. 

Op de requeste van d’ Erffgenaamen van wijlen Willemtjen Gerrits, weduwe van Jacob 

Eckelboom versoeckende om reedenen daarinne vermeldt, dat aen haar suppleanten mochte 

werden toegestaan voorschreeven boedel met assumptie van die E: Tijmen van Zutphen en 

Peter Wijghmans onder de wett van beneficie en inventaris te moogen aenveerden. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren aen suppleanten om met assumptie van die 

E: Tijmen van Zutphen en Peter Wijgmens desen boedel onder beneficie van de wett en 

inventaris te moogen aenveerden. 

 

 

422. Den 3den Julij 1702, fol.157vo. 

Op de requeste van die EE: Cornelis van Dijck en Herman de Graaff in qualité als momberen 

over Petrus Meuleman, versoeckende om reedenen daarinne vermeldt te moogen opbeuren 

soodaane twehonderdt caroli guldens cooppenningen als haar pupil tot Harderwijck onder N: 

Nijkerck nog uijt staande sijn hebbende. 

Was geapost:  Suppleanten worden mits desen g’ authoriseert om gemelde twe honderdt 

caroli guldens tot Harderwijck uijtstaande te moogen ontfangen, en die te gebruicken ten fine 

als in desen is vermeldt. 

 

 

423. Den 10den Julij 1702, fol.158. 

Op de requeste van Henrick Strange, en Geertruidt Peters versoeckende om reedenen aldaar 

vermeldt, dat Wel Edele Hoogh Achtbaare haar suppleante gelieffden te continueren in de 

bedieninge van sweepbewaarster van de Booven Kercke. 

Was geapost:  Suppleanten wordt dit haar gedaan versoeck toegestaan, mits overgevende 

eene der huijsen bij haar bewoont werdende. 

 

 

424. Den 12den Julij 1702, fol.158. 

Op de requeste van eenige van de erffgenaamen an wijlen Dirck Pieters in leven Stadts 

Karreman, en sijne huijsvrouwe, versoeckende dat Govert Krijtt en Jan van Gogh mochten 

werden g’ authoriseert om der parsoonen in twee soo absent sijn, in desen boedel waar te 

neemen en haare erffportien tot haare terugh compste naa sig te moogen neemen. 

Was geapost:  De hierinne genomineerde parsoonen worden mits desen g’ authoriseert om  

der absenten parsoonen in desen boedel representeren, in de schifftinge en scheijdinge haarent 

wegen waar te neemen; sullende d’ erffgenaamen soo alhier niet woonen en uijtheemsch sijn, 

haare erffportie naa Stadtsrechte moeten verborgen, eer en bevoorens die sullen moogen 

vervoeren. 

 

 

425. Den 17 Julij 1702, fol.158vo. 

Op het request van Arent Wijncoop, versoekende te mogen werden gebeneficeert met den 

vacante Hooftmans plaetse tot Brunnepe in plaetse van wijlen sijn overleden vader. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt begunstigen den suppliant met dese vacante Hooftmans 

plaetse op d’ emolumenten daer toe staende. 

 

 

426. Den 17den Julij 1702, fol.159. 

Op de requeste van de kinderen van wijlen Jan Lambertsen Boonecamp en Claasjen Heijmens 

versoeckende om reedenen daarinne vermeldt, dat aen haar suppleanten mochte werden 
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toegestaan voorschreeven boedel met assumptie van de erffgenaamen van wijlen de Heer 

Secretaris Sluijter en Engbert Velthuijs onder beneficie van de wett en inventaris te moogen 

adieren. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren aen suppleanten dat met assumptie van  

d’ erffgenaamen wijlen de Heer Secretaris Sluiter en Egbert Velthuijs desen boedel onder 

beneficie van de wet en inventaris te moogen aenveerden. 

 

 

427. Den 9 Augusti 1702, fol.159. 

Op het request van Jan Clasen ten Polle versoekende onder beneficie van inventaris te mogen 

adieren den boedel van Johannes Brouwer. 

Was geapost:  De supplianten wordt geaccordeert  desen boedel onder beneficie van 

inventaris te adieren met adsumtie van de Heeren Burgermeester van Tengberden uijt name 

van de Geestelikheijt deser Stadt en Dr. Wolterus Meijer. 

 

 

428. Den 26sten Augusti 1702, fol.159vo. 

Op de requeste van Gerrit Jorissen Richarts en Gerrit Valck in qualité als momberen over de 

kinderen van wijlen Dirck Albertsen Wijnhoudt, versoeckende dat haar Wel Edele Hoogh 

Achtbaare de verkoopinge van de halve olije meulen cum annexis waarop haar suppleanten 

pupillen vaederlijck bewijs gevestight is gelieven t’ approbeeren. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden approbeeren (naa rijpe examinatie) de verkoopinge in 

desen vermeldt voor soo verre dieselve der suppleanten pupillen is aengaande. 

 

 

429. Den 12 Sept(ember) 1702, fol.159vo. 

Hebben Schepenen en Raedt de persoon van Cornelis Meijer ontslagen van alsodane 

borghtocht als hij circum circa wegen achterstedige pachtpenningen ten somma van 200 

guldens voor desen voor sijn vader Willem Meijer aen de Stadt hadde aengenomen, en sulx 

om redenen. 

 

 

430. Den 16 Sept(ember) 1702, fol.160. 

Op het request der gesamentlike Gildemeesters van het Timmermans Gilde remonstrerende  

hoe dat ijder gildebroeder tot onderstant der sieken s’ jaers betaelt twaelf stuijvers, en ijder 

nieuw aengenomen gildebroeder acht guldens 10 stuijvers welke penningen bij dese tijdts 

gelegentheijt niet genoegh sijn om daer uijt de sieken te cunnen soulageren weshalven sij 

versochten dat Haar Edele Hoogh Achtbare beliefden goedt te vinden dat de selver busse 

vermeerdert mochte worden, en daer toe geapliceert s’ jareliks twintigh caroli guldens uijt die 

penningen de welke tot verteringe der gildemeesters bij haer keur overlegginge en het 

afleggen van d’ eedt sijn gedecerneert, en mede dat van het dragen der doden coomt te 

proponeeren. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt accorderen en approberen dit der supplianten versoek bij 

provisie, en dat dese penningen in een aparte busse sullen worden geleght, om daer uijt bij 

nootsakelikheijt sodane sieken te soulageren. 

 

 

431. Den 8 October 1702, fol.160vo. 

Op de requeste van Heer Herman Nuis, Secretaris deser Stadt remonstrerende, hoe dat hij als 

geauthoriseerde tot de administratie der natelatene goederen van wijlen de Heer 
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Burgermeester Ram met d’ ed: Gerrit Annes de Boer in qualitaté curator en voogt van Juffer 

Aleida Maria Ram, dogter van gemelte Heer Burgermeester Ram, nevents deselve Juffer Ram 

voor enige weken hebben geinspecteert het huis en erve gelegen in Oosterwolde, den boedel 

van Burgermeester Ram toebehorende, dat sij bevonden hadden, dat het huis niet 

tegenstaende hetselve voorleden winter tot drie mael ware gerepareert ten enemael door de 

veelvoudige inundatien sodanig was ontramponeert en gerunieert, dat het selve niet als met 

seer sware kosten kan worden gerepareert, en dan de overige ruïnen vorder subiect soude sijn, 

daer het erve sonder huis stukxwijse wordende verhuirt, een merckelijke somme iaerlix in 

pagt meerder sal komen te renderen, weshalven hij remonstrant met goetvinden van geseide 

Gerrit Annes de Boer en Juffer Aleida Maria Ram te rade was geworden, dit huis en berg ten 

profite van den boedel ten meesten prijse te verkopen en het erve stukxwijse te verhuiren , 

hetwelke niet en vermag te doen buiten expres contenten approbatie van U Edele Hoochst 

Achtbare, versoekende over sulx vererentlijk, dat U Edele Hooch Achtbare hier toe haer 

consent en approbatie bij marginatie apostille behoren te verlenen. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden den inhout deses requeste geëxamineert hebbende, 

hebben goetgevonden, om redenen daer in vermelt, hetselve versoek pro ut iacet te accorderen 

gelijk hetselve geaccordeert wort bij desen. 

 

 

432. Den 9 October 1702, fol.161. 

Op de requeste van Jan Gerritsen Veene versoekende vermits het overlijden van Jan Pietersen, 

gewesen Kalkdrager, met die vacante plaetse te mogen worden begunstigt. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden begunstigen den suppliant met dese opengevallen 

Kalkdragers plaetse invoegen deselve bij den overleden is bedient geweest. 

 

 

433. Den 16den October 1702, fol.161. 

Op de requeste van Hermannus Brouwer, versoeckende om reedenen aldaar vermeldt den 

boedel van sijne ouderen onder beneficie van de wett en inventaris te moogen aenveerden. 

Was geapost:  Remonstrandt wordt g’ accordeert den boedel van sijne ouderen, onder 

beneficie van de wett en inventaris te moogen aenveerden; En sulx met assumptie van die  

Ed: Nicolaas Sluiter en Jan Florissen Doctor. 

 

 

434. Den 21sten October 1702, fol.161vo. 

Op de requeste van Wolter Henricksen Gooij, versoeckende om reedenen aldaar vermeldt den 

boedel van sijn vaeder saligher sub beneficio inventarii te moogen aenveerden. 

Was geapost: Supplianten wordt g’  accordeert, desen boedel sub beneficio legis et inventarii 

te moogen aenveerden mits assumerende een der voornaamste crediteuren des boedels. 

 

 

435.  Den 24sten October 1702, fol.161vo. 

Op de requeste van Willem Middeldorp en Laurens de Haane momberen over de kinderen van 

Marten Smitt bij Anna Abigel Richters in echte verweckt als mede wegens de Buijten Vaeder 

van der Burgeren Weesen Huijs, universeele erffgenaame van saligher Jan de Poole, 

versoeckende voorschreeven erffenisse en naalaatenschap om reedenen aldaar vermeldt onder 

beneficie van inventaris te moogen aenveerden. 

Was geapost:  Suppleanten wordt g’ accordeert desen boedel onder beneficie van inventaris 

te moogen aenveerden; En sulx met assumptie van die Ed: Anthonij Eeckhoudt, in qualiteijt 

als boedelhouder van den Armen. 
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436. Den 27sten October 1702, fol.162. 

Op de requeste van die E: Bernhardus van der Ketten, te kennen gevende dat hij remonstrant 

uijt goede kennisse met wijlen Juffer Johanna Lucia Vaaght, desselffs begraffenisse wel soude 

willen versorgen oock haare naagelaatene effecten vercoopen, om daaruijt de doot schulden, 

soo van haar als van haar wijlenmoeder te betaalen, mits dat hij remonstrant neffens de 

verdere g’ authoriseerders daar van direct nog indirect geen d’ allerminste schaade sullen 

hebben te verwachten breedeer aldaar vermeldt. 

Was geapost:  Suppleant wordt neffens Jan Arentsen van Munnen g’ authoriseert, ten fine als 

in desen requeste is vermeldt, mits assumerende twe der voornaamste crediteuren des boedels. 

 

 

437. Den 30 Octob(er) 1702, fol.162vo. 

Op de requeste van de Heren Caspar Hendrik Lemker, Rijk Ridder en Helmich Wolfsen als 

momberen over Juffer Jurriaan Judith Agnis Voorne dochter van wijlen de Heer 

Burgermeester Gerhardt Voorne, remonstrerende hoe dat de Heer Ontfanger Lemker voor 

desselfs swager de Heer Burgermeester Gerrit David Daendels van Juffer Voorne nu ten 

meesten bij [onleesbaar] op approbatie der momberen en Haer Edele Hoogh Achtbare hadde 

gecoft seker huijs op de Vloetdijk staende bij de Blaauwe Brugge voor een somme van 2500 

caroli guldens welke coop ook bij de voornoemte weduwe Voorne ten opsighte van haer en 

hare onmondige kinderen wierden geapprobeert, dogh vermits dit alles met en conde bestaen 

om dat dit huijs met fideicommis was beswaert, soo deden remonstranten versoeken dat dese 

coop mochte werden geapprobeert het huijs van dit fideicommis ontheft de cooppenningen op 

de Provincie beleght, en dat die obligatie weder met voorgaende fideicommis mochte werden 

beswaert. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt den inhout deses requestes hebbende geëxamineert 

approberen ten opsighte der onmondigen dese coop pro ut jacet, en accorderen dat dit 

fideicommis op het huijs liggende daer van werde ontheft en in plaetse van dien dese 

tweduijsent vijfhondert guldens cooppenningen op de Provincie werde geleght, en dat die 

obligatie deswegens weder met dit fideicommis werde beswaert. 

 

 

438. Den 4 Novemb(er) 1702, fol.163vo. 

Op de requeste van Gerrit van Hulsbergen versoekende den boedel van sijn vrouwen moeje  

Albertien van Alten te mogen adieren onder beneficie van inventaris met adsumtie van de 

Heer Burgermeester Reijnier van Marle en Simon Pereboom als curateuren, sijnde de 

principaelste crediteuren. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt accorderen dit versoek pro ut jacet. 

 

 

439. Den 4den December 1702, fol.164. 

Op de requeste van Gerrid Meijer, versoeckende om reedenen aldaar vermeldt sijn boedel 

desolaat te moogen verclaaren en aen sijne crediteuren overgeven. 

Was geapost:  Suppleant wordt (om reedenen in desen vermeldt) dit sijn versoeck toegestaan, 

wordende tot curatores over desen boedel neffens der pupillen momberen aengestelt, die EE: 

Simon Peereboom en Cornelis Meijer. 

 

 

440. Den 9den December 1702, fol.164. 

Op de requeste van Henrick Goosen, versoeckende den boedel van sijns suppleants vrouwen  

suster Trijne Jans (vulgo Kloppe Trijne genaamts) om reedenen aldaar vermeldt, onder 



Pagina 103 van 180 

beneficie van inventaris te moogen aenveerden. 

Was geapost:  Suppleant wordt g’ accordeert desen boedel onder beneficie van inventaris te 

moogen aenveerden; En sulx met adsumptie van Gerrit Brouwer en Cornelis van IJsendijcks. 

 

 

441. Den 11den December 1702, fol.164vo. 

Op de requeste van die E: Willem Smitt en Henrick Willemsen Backer in qualite als 

momberen over Hermen Ligger naagelaatene soon van Albert Engbertsen, versoeckende om 

reedenen aldaar vermeldt dat hun pupil voor d’ effecten daarbij gespecificeert (vermits sijn 

onbeqwaamheijt om eenig handt werck te kunnen leeren) in een Gasthuijs mooge werden 

verpleeght en onderhouden. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden authoriseeren mits desen de suppleanten in haare 

genoeme qualiteijt om d’ effecten van haar pupil te gelde te maacken, en die penningen te 

moogen beleggen ten lijve van dieselve op de Stadt tegens tijn ten honderdt, kunnende in het 

vordere versoeck der suppleanten niet werden getreeden. 

 

 

442. Den 18den December 1702, fol.165. 

Op de requeste van Ariaan Winsanck, Willem Rutgers en Jan Laurens Pastoor, momberen 

over de twe kinderen van Jan Fransen Pastoor en Jannichjen ten Bosch saligher te kennen 

gevende, dat sij remonstranten met der pupillen nichte Machtelt Rentinck (op approbatie 

echter van haar Wel Edele Hoogh Achtbare) hadden ingegaan een accoort over de 

winckelwaaren haar pupillen toebehoorende ter somma van acht honderdt caroli guldens 

onder verbandt der goederen aldaar weeder gespecificeert. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden den inhoudt deses hebbende g’ examineert approbeeren 

naa rijpe examinatie als overmomberen het accoort in desen vermeldt echter onder verbandt 

der goederen hierinne gespecificeert, wordende de suppleanten des onaengesien 

gerecommandeert het ooge op de conditie van haar Machtelt Rentinck te willen houden tot 

voorkoominge van haarer pupillen schaade. 

 

 

443. Den 18den December 1702, fol.165vo. 

Op de requeste van Samuel van Erklens en Andries Bosch, momberen over de vier  

onmondige kinderen van Hermen Dircksen Bosch en Aeltjen van Erklens saligher, 

versoeckende dat haar Wel Edele Hoogh Achtbare soodaane accoort, als de gesamentlijcke 

erffgenaamen van wijlen Jan van Erklens en Annichjen Martens wegens de erffportie van 

Beeltjen van Erklens uijt hooffde van haare olderlijcke testamentaire dispositie van dato den 

10den Januarij 1681 ingegaan en met fideicommis beswaart daarvan moogen ontheffen onder 

verbandt als aldaar is t’ ersien; En sulx voor soo verre hetselve der suppleanten pupillen is 

aengaande. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden, parthijen in desen g’  interesseert, hebbende gehoort, 

accordeeren dat d’ erffportie van Beeltjen van Erklens uijt hooffde van haare olderlijcke 

testamentaire dispositie van dato den 10den Januarij 1681 met fideicommis beswaart voor soo 

verre sulx der suppleanten pupillen is aengaande daarvan werde onthefft, onder speciaal 

verbandt van haar huijs in deses Stadts en de hoff in de Sack in de jurisdictie van Isselmuiden 

geleegen. 

 

 

444. Den 21sten December 1702, fol.166. 

Op de requeste van Aart Woltersen en Jan Teunissen Brouwer voorts Marcus ten Oosten  
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momberen respective over de kinderen van Geert Stevens, Annichjen Geerts en Marrichjen 

Henricks, versoeckende om reedenen aldaar vermeldt voorschreeven boedel onder beneficie 

van inventaris te moogen aenveerden; En sulx met adsumptie van des boedels twe 

voornaamste crediteuren. 

Was geapost:  Suppleanten wordt toegestaan desen boedel onder beneficie van inventaris te 

moogen aenveerden; En sulx met adsumptie van Henrick Henricksen van den Bergh, en Claas 

Hermsen Bleecker. 

 

 

445. Den 24 Decemb(er) 1702, fol.166vo. 

Op de requeste van Marrechien en Gerrit Jansen Bijsterbosch geadsisteert met Andries van 

Ems en Laurens de Hane qqa. remonstrerende hoe dat hare omen en moejen de kinderen van 

wijlen Jan van Erkelens en Annechien Martens van supplianten qwamen te praetenderen 

cautie voor alsodane penningen als supplianten van haar grootvader Jan van Erkelens en 

grootmoeder Annechien Martens hebben geërft voor soo verre deselve met fideicommis 

geaffecteert sijn met versoek in desen te mogen volstaen (wanneer sij het huijs van Jan de 

Pool t’ welk t’anvont staet vercoft te worden) voor een redelijke prijs mochten aencopen,  

t’ selve met de fideicommiaire penningen te betalen, en alsdan voor het fideicommis mee 

behoren te verhijpothequeren voor soo verre geseijde cooppenningen comen te monteren het 

verdere praesentatie om alsdan met borge te stellen voor die alsdan wel resterende 

fideicommissaire penningen. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt accorderen de supplianten dat sij het huijs van Jan de 

Poole voor een redelike prijs ingevolge der selver praesentatie comende te copen, het selve 

voor dit fideicommis voor soo verre die cooppenningen sullen comen te strekken; sullen 

mogen verbinden en verders dat het geene alsdan noch aen die fideicommissaire penningen 

mochte comen te deficieren dat de selve sullen mogen volstaen met de verdere 

gepraesenteerde personele borghtocht. 

 

 

446. Den 30 Decemb(er) 1702, fol.167. 

Op de requeste van Petrus Meuleman, out 23 jaren sullende als Commandeur der soldaten  

te gaan zee varen, versoekende dienthalven veniam aetatis om sijn goederen te administreren. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt hier over hebbende gehoort des remonstrants momber, 

accorderen den selven veniam aetatis bij desen. 

 

 

447. Den 5den Januarij 1703, fol.167vo. 

Op de requeste van de momberen van de kinderen van wijlen de Heer Borgermeester François 

van Ingen, versoeckende om reedenen breeder in den requeste vermeldt aen de weduwe 

wijlen Dr. Joan Sabé tot een pandt der minne te moogen geeven een obligatie van drie 

duisendt caroli guldens op het comptoir van Vollenhoo tot securiteijt van een capitaal van 

eenduisendt caroli guldens cum interesse breeder all daer vermeldt. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren (als overmomberen) aen remonstranten hun 

gedaan versoeck, mits neemende tot haar Edele gerustheijt weder een behoorlijck renversaal. 

 

 

448. Den 8den Januarij 1703, fol.167vo. 

Op de requeste van Willem Knogh, Thomas Dop, Claas Kleinhouwer en Henrick Jorissen 

respective momberen over de vijff onmondige kinderen van Claas Henricksen Croes bij 

Barbara Dop en Trijntien Henricks successive in echte verweckt; versoeckende om reedenen 
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in den requeste breeder vermeldt voorschreven boedel onder beneficie van inventaris te 

moogen aenveerden. 

Was geapost:  Schepeen en Raaden accordeeren aen suppleanten desen boedel onder 

beneficie van inventaris te moogen aenveerden, versoeckende de Heeren J.B. Steenbergen en 

Petrus van de Weteringe versoght des Stadts en Geestlijckheijts interesse in dieselve te willen 

waarneemen. 

 

 

449. Den 15den Januarij 1703, fol.168. 

Op de requeste van Evert Arentsen van de Noordt en Egbert Jansen momberen over  

d’ onmondige kinderen van Jan Geurtsen en Wijchertjen Wessels, versoeckende dat haar Wel 

Edele Hoogh Achtbare gelieffden als overmomberen het accoordt tusschen haar suppleanten 

qqa. en Jan Tijmensen van Graffhorst op den 13den deses gemaackt, te accordeeren en  

t’ approbeeren, sijnde het accoort geslooten op een duisendt twe honderdt en vijfftig caroli 

guldens. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden den inhoudt deses rijpelijck g’ examineert hebbende, 

approbeeren als overmomberen ten requarde van de minderjaarigen het accoordt in desen 

vermeldt pro ut jacet. 

 

 

450. Den 19den Januarij 1703, fol.168vo. 

Op de requeste van die E: Jan Rijcksen van de Wende, Jacob Arentsen van Dijck neffens 

Dirck Croese als momberen over Wilhelmus Leusen, voorts Henrick van de Weteringe en 

Jacob Arentsen van Dijck, neffens Dirck Dijck als momberen over Jan Leusen, te kennen 

gevende hoe dat Henrick van de Weteringe voor een sesde part, Wilhelmus Leusen mede voor 

een sesde part, en Jan Leusen voor vier sesde parten berechtight sijn tot seker huijs, erve, 

where cum annexis neffens vier huijsjes staande geseijde huijs Booven Poorte, en de vier 

huijsjes in de Heijlen Steege, hoedaane huijs neffens de vier huijrhuijsjes voornoemde 

momberen voor haare respective pupillen gelijck oock Henrick van de Weteringe voor hem 

selven hebben verkofft aen Gerrit Imeker voor een somma van duisendt goltguldens en drie 

ducaten; met versoeck dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare ten requarde van die 

minderjaarige voorschreven coop gelieffden t’ approbeeren. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden den inhoud deses rijpelijck hebbende g’ examineert, 

accordeeren als overmomberen ten requarde van d’ onmondigen dese gedaane verkoopinge 

pro ut jacet. 

 

 

451. Den 19den Januarij 1703, fol.169. 

Op de requeste van de vrouw weduwe wijlen de Heer Borgermeester Herweijer, 

remonstreerende dat sij aen Geert Stevensen in een tamelijck besit van goederen sittende, en 

sullende woonen op een erve op het Eijlandt tot betaalinge van sijne huijscoopspenningen 

hadde verstreckt drie honderdt caroli guldens; Dat de goederen van gemelde Geert Stevensen 

te verre in sijne pacht verloopende door de Stad waaren verkofft en die penningen in  

t’ geheel bij de Stadt geprofiteert sonder dat ooit off ooit aen haar remonstrante uijt 

voorschreven hoofde eenige betaalinge van gedaan met versoeck dat haar Wel Edele Hoogh 

Achtbare het voorschreven capitaal aen suppleante gelieffden te laaten toekoomen, 

praesenteerende van d’ interesse aff te staan breeder in gemelde requeste vermeldt. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden naa rijpe examinatie deses, sijnde gebleecken dat de 

Stadt booven de betaalinge van haare achterstedige landt pacht, uijt de verkoffte effecten van 

Geert Stevensen saligher nog geprositeert en getrocken heefft een honderdt drie en veertig 
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caroli guldens en ses stuivers, voorts om andere reedenen en motiven meer verstaan dat tot 

doodinge en weghneeminge van dese praetensie, eens voorall uijt deses Stadts oude restanten, 

aan de vrouw weduwe en erffgename Herweijer sullen werden betaalt, twe honderdt caroli 

guldens sonder meer. Waarmede haar Edele door de verclaaringe van Dr. Meijer beloofft 

hebben te sullen acquiesceeren. 

 

 

452. Den 22 Januarij 1703, fol.170. 

Op het request van Lutien Wolters organist en clockenist versoekende dat sijn tractement soo 

veel moge werden verhooght dat hij genieten jarelicks soo veel als sijn antecessor genoten 

heeft. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt accorderen den suppliant dat sijn jareliksche tractement 

tot hondert caroli guldens van nu af aen werde verhooght, waer van het eerste quartael sal 

comen te verschijnen op Paschen deses jaers 1703. 

 

 

453. Den 27sten Januarij 1703, fol.170vo. 

Op de requeste van Dirck Berentsen op het Seveliner Huijs, te kennen gevende, dat hij 

suppleant bij het openstaan van van de Predicstoel ten tijde van het overlijden van Dominus 

Vellinger, de Praedicanten den dienst van het Eijlandt waarneemende, met sijn waagen van 

het veer naa de Kercke heefft gebracht, sonder daarvan jets genooten te hebben met versoeck 

dat haar Wel Edele Hoogh Achtbare hem voor jeder vracht soo geweest seven en vijfftigh in 

het getall (jeder tot 12 stuivers gereekent) van sijn pachtpenningen gelieffden aff te schrijven 

vier en dertigh caroli guldens en vier stuivers. 

Was geapost:  Suppleant wordt ten fine in desen requeste vermeldt toegelecht vijff en twintig 

caroli guldens, sonder meer, uijt des Stadts oude restanten te betaalen. 

 

 

454. Den 27sten Januarij 1703, fol.170vo. 

Op de requeste van de Heeren H. ter Burgh en Adriaan Willem van der Merwede momberen 

over de kinderen van Commissaris Langens, te kennen gevende dat de jonck parsoon 

Boldewijn Gerrit van Langen, tot bevorderinge van sijn avancement van nooden hadde seven 

honderdt caroli guldens, waartoe in cassu alleen waaren hebbende vier honderdt caroli 

guldens, versoeckende de resteerende drie te moogen negotieren en daarvoor hijpothiseeren 

het arve op Steenwijcker Woldt de Ronde Blesse genaamt. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeen (naa rijpe examinatie) aan de Heeren 

remonstranten om reedenen in desen vermeldt, om aen haar pupil Boldewijn Gerrit van 

Langen te moogen uijtkeeren seven honderdt caroli guldens, authoriseerende haar Wel Edele 

cracht deses om daartoe te moogen negotieren drie honderdt caroli guldens endaarvoor  

t’ hijpothiseeren het erve op Steenwijcker Woldt geleegen de Ronde Blesse genaamt. 

 

 

455. Den 19den Febr(uarij) 1703, fol.171vo. 

Op de requeste van de Schultis van Isselmuiden, versoeckende aldaar vergunder aarde binnen  

de Stadt om eenige Gerichtsacten te moogen passeeren ten minsten soodaanige die en  

strecken tot praejudicie van de Stadt en derselven secretarien. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren aen remonstrant in soo verre binnen dese 

Stadt vergunder aarde; Dat sijn Edele alhier acten coome te passeeren die voor den Gerichte 

van Isselmuiden en nergens anders moeten uijtgaan en geene anderen; En sulx tot revocatie 

van haar Wel Edele Hoogh Achtbaare. 
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456. Den 20sten Febr(uarij) 11703, fol.171vo. 

Op de requese van die EE: Bernhardt Eckelboom en Jacob Erklens Rutgers soon, aengestelde 

momberen tot het verkoopen en transporteeren van seckere goederen van vrouw Alexandrina 

van Plettenburg weduwe de Vooght in Zeelandt bij Ter Goes geleegen; versoeckende vermits 

alleen ad illum actum waaren aengestelt dat sij die  nu uijtgevoert hebbende daarvan mochten 

werden ontslaagen en gelibereert. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden sijnde gebleecken dat de cooppenningen van de 

verkoffte goederen in desen vermeldt ten profijte des boedels g’ emploijeert sijn, ontslaan 

mits desen de momberen van haare vooghdijschap. 

 

 

457. Den 21sten Febr(uarij) 11703, fol.172. 

Op de requeste van die E: Gerrit Scheppinck en Jan Willemsen van Roermonde, momberen 

over de vijff onmondige kinderen van Bernhardus Bulter, versoeckende vermits derselver 

vaeder in dienst van den Lande is gegaan, de weijnige naagelaatene effecten van hem 

Bernhardus Bulter ad opus jus habentium publijckelijck te moogen verkoopen sonder sig 

echter daar door intewickelen en derselver vaederlijcke schulden. 

Was geapost:  Suppleanten qqa. wordt toegestaan, die nog voor handen sijnde goederen van 

Bernhardus Bulter ad opus jus habentium publijckelijck te moogen verkoopen, sonder sig hier 

door intewickelen in derselver vaederlijcke schulden, wordende ten dien fine tot curatores  

g’ authoriseert die EE: Jan Berentsen Bulter en Jan Scheppinck. 

 

 

458. Den 12den Meert 1703, fol.172vo. 

Op de requeste van Geertruidt van Rheenen getrouwt aen Dr. Egbert Reggers, versoeckende 

om reedenen aldaar breeder vermeldt, dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare de 

gementioneerde hoff en huijsen, haar voor haar vaederljcke erffenisse toegedeilt, van het 

vaederlijcke fideicommissaire verbant gelieven te ontslaan. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden over den inhoudt deses de g’ interesseerders in het  

fideicommis hierinne vermeldt, hebbende gehoort, ontslaan des suppleantes vaederlijcke  

erffportie van het verbandt waarmede hetselve is beswaart. 

 

 

459. Den 12den Meert 1703, fol.172vo. 

Op de requeste van Gerrit Rietbergen momber over het kindt van Claas van Ceulvoet 

erffgenaame van de weduwe van Arent Germs, versoeckende dat Gerrit Stippert mooge 

werden g’ injungeert, de costen wegens het repareeren van de looden pijpe waardoor het 

waater uijt de putte van Gerrit Stippert voornoemt sedert ondenckelijcke jaaren hadde 

getrocken te betaalen en hem verder onder swaare poene g’ interdiceert sijne qwaade handen 

van de pijpe aff te houden, laatende sijn pupil in de wredige possessie en rustig gebruijck van 

de waater treckinge als van outs. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden verstaan, dat de beclaagde Gerrit Stippert,  

d’ opgeloopene oncosten van den suppleant qqa. sal hebben te betaalen; En denselven te 

laaten in sijne geruste possessie van putte; voorbehoudens parthijen recht ten petitoir. 

 

 

460. Den 17den Meert 1703, fol.173. 

Op de rqueste van Judith Steenbergen weduwe van Elbert Mensinck, voorts Willem van 

Haarst en Cornelis Meijer momberen over desselffs onmondige kinderen, versoeckende om 

reedenen in den requeste breeder vermeldt, des overleedens boedel sub beneficio inventarii te 
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 moogen aenveerden, gelijck mededat tot curateuren over gemelden boedel moogen werden  

g’ authoriseert Hermen van Haarst en Samuel Faas, voorts dat de mobilie moogen werden  

g’ inventariseert en ten profijte der credteuren ten spoedighsten verkofft. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren aen suppleanten desen boedel onder 

beneficie van inventaris te moogen aenveerden, wordende tot curateuren in desen  

g’ authoriseert Hermen van Haarst en Samuel Faas, welcke gelast worden de goederen deses 

boedels ad opus jus habentium te moogen verkoopen. 

 

 

461. Den 2den April 1703, fol.173vo. 

Op de requeste van Jurriaan de Greve, versoeckende met Merrichjen Bijsterbosch sijne volle 

nichte in den huwelijcken staat te moogen treeden en bijgevolge daaromtrent haar Wel Edele 

Hoogh Achtbaare dispensatie. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren aen den suppleant om met sijne volle nichte 

Marrichjen Bijsterbosch in den echten staat te moogen treeden, daarinne in soo verre bij desen 

dispenseerende. 

 

 

462. Den 16den April 1703, fol.174. 

Op de requeste van Gerrit Bijsterbosch, versoeckende met Cornelia de Greve sijns suppleants 

volle nichte, in den huwelijcken staat te moogen treeden, en bijgevolge daaromtrent haar Wel 

Edele Hoogh Achtbaare dispensatie. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren aen den suppleant om met sijne volle nichte 

Cornelia de Greve in den huwelijcken staat te moogen treeden, daarinne in soo verre bij desen 

dispenseerende. 

 

 

463. Den 26 Apri 1703, fol.174. 

Op de requeste van Henrik Luxon versoekende afstant te mogen doen van sijn boedel daer toe  

nominerende tot curateuren over de selve als twe der principaelsten door Franciscus Hanius  

als volmachtiger van Henrik ter Borgh coopman tot Amsterdam, en Johannes van de Wende. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt accorderen den suppliant sijn versoek, en authoriseren bij 

desen tot curateuren over desen boedel de personen van Dr. Franciscus Hanius als 

volmachtiger van Henrik ter Borgh coopman tot Amsterdam en Johannes van de Wende . 

 

 

464. Den 13 Maij 1703, fol.174vo. 

Op de requeste van Claes Aertsen als Stadts Meijer op Camperveene versoekende eenige 

remissie van sijn pacht van geledene schade door d’ inundatie van 1702 veroccasioneert. 

Was geapost:  Suppliant wordt geremitteert dertigh caroli guldens, waer van de helfte sal 

gecortet worden in de camer van 1702 en de wederhelfte in de camer van 1703. 

 

 

465. Den 18den Meij 1703, fol.175. 

Op de requeste van vrouw Allegunda van Coeverden weduwe wijlen Dr. Abram de Grunde  

g’ adsisteert met Emanuel de Grunde en Gijsbertus van Aartsen momberen over de 

onmondige kinderen van wijlen Dr. Abram de Grunde voornoemt, versoeckende te moogen 

negotieren een capitaal van twe honderdt caroli guldens onder verbandt van haar huijs bij 

Dominus Heijmenberg althans wordende bewoont, sullende g’ emploijeert werden tot tot 

uijtrusting van haar soon, Saris van de Grunde  welcke naa Zee staat te gaan. 
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Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren aen suppleante qqa. om ten fine als in den 

requeste is vermeldt twe honderdt caroli guldens te moogen negotieren onder verbandt van het 

genoemde huijs. 

 

 

466. Den 30sten Junij 1703, fol.175. 

Op de requeste van Dirck Harpsteede versoeckende begunstight te moogen werden met de 

vacante suppoost plaatse, door het overlijden van Jan Servaas saligher. 

Was geapost:  Suppleant wordt met de vacante executeurs plaatse begunstight, doende 

bevooren den eedt daartoe staande. 

 

 

467. Eodem die et Anno [30 Junij 1703], fol.175vo. 

Op de requeste van Simon Peereboom en Cornelis Meijer curateuren over den boedel van 

Gerrid Meijer en Dirckjen Vos saligher versoeckende de vaste goederen van voorschreven 

boedel ten profijte der crediteuren te moogen verkoopen. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren aen suppleanten in haare qualiteijt om de 

vaste goederen van desen boedel ten fine vooschreeven in het openbaar te moogen verkoopen. 

 

 

468. Eodem die et Anno [30 Junij 1703], fol.175vo. 

Op de requeste van Cobus Bosch versoeckende met de vacante Buijten dunne biervoerders 

plaatse, in plaats van Thijs Gerritsen Werckman begunstight te moogen werden. 

Was geapost:  Suppleant wordt met de vacante Buijten dunne biervoerders plaatse 

begunstight, doende bevoorens den eedt daartoe staande. 

 

 

469. Den 26sten Julij 1703, fol.176. 

Op de requeste van die E: Jan Rijcksen van de Wende en Lubbert Dijck momberen van de  

onmondige kinderen van Jan van Wijnvoorden, versoeckende om reeden in den requeste  

vermeldt, dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare ten aensien van d’ onmondigen gelieffden  

t’ approbeeren de verkoopinge van een gerecht vierde in seker stuck landts in den Ampte van 

Heerde geleegen haar daarinne hebbende gehoort, bedraagende de cooppenningen een somma 

van drie honderdt twe en sestigh caroli guldens en tien stuivers. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden approbeeren (naa rijpe examinatie) de verkoopinge van 

het landt in desen genoemt, voor soo verre hetselve d’ onmondigen is raackende. 

 

 

470. Eodem die et Anno [26 Julij 1703], fol.176vo. 

Op de requeste van Henrick van der Mathen, Willem Bolte, Lodewijck Caamerlinck en Dirck 

Albertsen van Haarst curateuren over de goederen van Femme Evers, versoeckende om 

reedenen aldaar vermeldt, dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare mochten accordeeren dat 

seekere van haar Femme Evers uijtgedaane somma ad f.2147 - 2 - 10, mochte verblijven bij 

die geene alwaar die reets op interesse waaren belecht mits dat Lodewijck Caamerlinck en 

Dirck Albertsen van Haarst jeder voor de gerichte helffte van het gemelde capitaal en renthen 

van hetselve coome te verbinden, off schoon Henrick van der Mathen, Willem Bolte lieffst 

saagen dat gemelde penningen elders wierden uijtgesett. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden verstaan, dat wanneer Lodewijck Evers Caamerlinck en 

Dirck Albertsen van Haarst sig jeder in solidum en als principaal coome te verbinden; Dat de 

penningen in desen vermeldt ter somma van f.2147 - 2 - 10, cum interesse Femme Evers 
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toebehoorende (waarvan sij tot mede curateuren sijn aengestelt) niet sullen werden 

verminderdt, off dat daaraen eenige schaade geschiede sullen moogen verblijven ter plaatsen 

daar die tegenswoordigh bij de gesamentlijcke curateuren belecht. 

 

 

471. Den 30sten Julij 1703, fol.177. 

Hebben Borgermeesteren, Schepenen en Raaden de parsoon van Frans Evertsen met deses 

Stadts vacante groff smits plaatse begunstight mits dat dieselve de justitie coome  

t’ adsisteeren. 

 

 

472. Den 6 Augusti 1703, fol.177. 

Op de requeste van de Heer Burgermeester Antonij Eekhout en Arnold Vollenhove klerk 

deser Provincie te kennen gevende hoe dat sij voor haer selven en voor d’ onmondigen Henrik 

van Wijringen en de kinderen van wijlen Nela van Wijringen bij Do. Curtenius in echte 

verwekt, hebben bij setcoop vercoft aen de Heere Burgermeester Marten Coops ad duijsent 

caroli guldens de halve eekmole met sijn toebehoren staende tusschen de Hagenpoorten waer 

toe de selve ten opsighte der onmondigen versochten Haer Edele Hoogh Achtbare approbatie. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt desen hebbende geëxamineert approberen dese gedane 

setcoop ten requarde van die pupil ende verdere onmondigen pro ut jacet. 

 

 

473. Eodem die [6 Augusti 1703], fol.177vo. 

Op de requeste van de Heere Capitain Adam Ernst van Lieuwarden of wel desselfs 

volmachtiger Jurrien Reijner van der Beek, versoekende om tot becominge van het geene hem 

jareliks bij huwliks contract was mede belooft, sijn moeder in rechte te mogen betrekken. 

Was geapost:  Dit versoek wordt geaccordeert. 

 

 

474. Den 13den Augusti 1703, fol.178. 

Op de requeste van Hermen Roskam versoeckende aengestelt te moogen werden tot vaeder in 

deses Stadts Siecken Huijs. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden bij resumptie over den inhoud in dese requestes 

hebbende gedelibereert, hebben goedtgevonden den suppleant Hermen Roskam tot vaeder van 

den Stadts Siecken Huijs aen te stellen; Gelijck dieselve daartoe aengestelt wordt mits desen 

op het tractement en profijten daartoe staande. 

 

 

475. Eodem die et Anno [13 Augusti 1703], fol.178vo. 

Op de requeste van Geertruit Jansen althans becleedende de Beldtmoeders plaatse, 

versoeckende dewijl sij naa dato is koomen te trouwen, dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare 

haar eheman Benjamin Pastoor met de bedieninge van Beldtvaeder sijn leven lanck 

geduirende, belieffden te begunstigen. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden begunstigen des remonstrantes eheman Benjamin 

Pastoor, om neffens sijne huijsvrouwe (reets aengestelde Beldtmoeder) de bedieninge van 

Beldt Vaeder, sijn leven lanck geduirende te moogen exerceeren, op het tractement en 

emolumenten daartoe staande. 
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476. Den 15den Augusti 1703, fol.178vo. 

Hebben Borgermeesteren, Schepenen en Raaden Christina Spooremaackers begunstight met 

de vacante Baaren Draagersplaatse op d’ emolumenten daartoe staande; En Hermannus van 

den Bos met d’ orgeltreeders plaatse in de Booven Kercke, op het tractement daartoe 

gehoorende. 

 

 

477. Den 15den Augusti 1703, fol.179. 

Op de requeste van Adam Crouwel de jonge, versoeckende vermits sijne indispositie dat sijne 

huijsvrouwe Aeltjen Velthoen bij sijn overlijden met het emolument van de turff sacken 

mooge werden begunstight. 

Was geapost:  Suppleanten huijsvrouwe Aeltjen Velthoen wordt neffens haar eheman, met 

het emolument van de turff sacken haar leven lanck geduirende begunstight. 

 

 

478. Den 4 Sept(ember) 1703, fol.179. 

Op de requeste van Jan Damen versoekende in cas van aflijvigheijt dat sijn soon Daem 

Daemsen met de bierwagen mochte werden begunstight mits dat hij sijn moeder onderhoude. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt begunstigen Daem Daemsen met de bierwagen en plaetse 

van sijn vader, op voorwaerden en conditien daer toe staende, mits dat in conformité die bij 

desen gedane praesentatie casu quo sijn moeder onderhoude. 

 

 

479. Den 6den September 1703, fol.179vo. 

Op de requeste van Lambert, Henrick en Benjamin van Tongeren, de eerste oudt vijff en 

twintighste halff, en de tweede oudt twe en twintig jaaren, versoeckende om reedenen 

vermeldt veniam aetatis te moogen erlangen. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden (hebbende ingenoomen het advijs van der suppleanten 

naastbestaandes accordeeren aen beijde de remonstranten veniam aetatis. 

 

 

480. Den 6den September 1703, fol.179vo. 

Op de requeste van Elsjen en Janneken van Tongeren, versoeckende om reedenen daarinne 

vermeldt haar vaeders boedel wijlen Warnar van Tongeren in leven coster in de Booven 

Kercke sub beneficio legis et inventarii te moogen aenveerden. 

Was geapost:  Suppleantinnen wordt toegestaan desen boedel inder beneficie van de wett van 

inventaris te moogen aenveerden, mits daartoe tot curateuren assumerende Henrick 

Michielsen en Heijltjen Wijnhoudts, welcke laaste echter sal vermoogen een beqwaam 

parsoon in haar plaatse aen te stellen. 

 

 

481. Den 11den September 1703, fol.180. 

Op de requeste van die E: Andries van Ems en Brunis Teunis in qualiteijt als momberen over  

de kinderen van Gerrit Geerlichs, versoekende om reedenen daarinne vermeldt dat haar Wel 

Edele Hoogh Achtbaare gelieffden t’ approbeeren en te ratificeeren het maghescheijt tusschen 

haare pupillen Lambert Jansen van Schellen, en Jacobjen Geerlichs huijsvrouwe van Wolter 

Willemsen over de naalaatenschap van Geertjen Geerlichs saligher ingegaan. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden approbeeren en ratificeeren (ten requarde van de 

minderjaarigen) als overmomberen, het maghescheijt, tusschen suppleanten qqa. Lambert 
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Jansen van Schellen, en Jacobjen Geerlichs huijsvrouwe van Wolter Willemsen over de 

naalaatenschap van Geertjen Geerlichs saligher ingegaan pro ut jacet. 

 

 

482. Eodem die et Anno [11 September 1703], fol.180. 

Op de requeste van Henrick Top versoeckende om reedenen daarinne vemeldt dat haar Wel 

Edele Hoogh Achtbaare hem suppleant mochten ontslaan van de pacht van het landt Buijten 

Dijcks in de Breede Meen geleegen soo bij hem gehuirt was, jaarlix voor een somma van een 

en sestig caroli guldens, off dat hij andersints met vier á vijff en twintigh caroli guldens sal 

moogen volstaan. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden remitteeren den suppleant de halffscheijt van sijne 

belooffde pachtpenningen ter somma van dertig caroli guldens en tien stuivers; En sulx alleen 

over den jaare 1702, en verder niet. 

 

 

483. Den 18den September 1703, fol.180vo. 

Op de requeste van Hermen Jansen Broesen, momber over de voorkinderen van Aeltjen 

Ridders laast weduwe van Jan Vrijdagh, versoeckende (vermits beducht is desen boedel pure 

t’ adiëren) dieselve te moogen aenveerden onder beneficie van de wett en inventaris. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren aen den suppleant qqa. desen boedel onder 

beneficie van de wett en inventaris te moogen aenveerden, wordende daarover tot curateuren 

g’ authoriseert de Heer Borgermeester Rider, die Ed: Helmich van Marle en Lambert 

Kaldekercken. 

 

 

484. Den 11den October 1703, fol.181. 

Op de requeste van Anna Scholte weduwe van Jannes Bood saligher te kennen gevende dat 

haar suster Grietjen Scholte alhier in den Heere sijnde geruste des overledens goederen op 

haar waaren gedevolveert breeder aldaar vermeldt met versoeck dat de halffscheijt bij provisie 

haar mooge gevolght worden, en d’ andere halffscheijt bewaaren, tot ter tijdt sal hebben 

aengetoont dat haar suster tot Oostende mede is overleeden; En dat jmandt mooge  

g’ authoriseert werden die gemelde goederen met haar coome te deelen. 

Was geapost:  Suppleante wordt toegestaan, bij provisie de halffscheijt van de naagelaatene 

goederen van haar suster saligher naa sig te neemen; mits bevoorens naa Stadtrechte het 

erffhuijs verborgende wordende Claas Visscher g’ authoriseert om de voornoemde goederen 

met suppleantinne te deelen, maackende daarvan een behoorlijcke staat en inventaris; welcke 

voorschreeven halffscheijt bij Claas Visscher tot nadere dispositie van haar Wel Edele Hoogh 

Achtbaare onder sig sal behouden. 

 

 

485. Den 24sten October 1703, fol.181vo. 

Op de requeste van Janna Schoonevelt, huijsvrouwe van Willem Schuirmeijer, versoeckende 

om reedenen ten requeste vermeldt, tot voorkoominge van verdere te vreesene onheijlen van 

haar man van tafel en bedde gesepareert te werden. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden parthijen mondelinge gehoort, en sig naukeurig op het 

gedragh en comportement van de beclaaden in desen soo door desselffs naabuiren als anders 

hebbende doen informeeren; hebben tot voorkoominge van verdere gevreesde onheijlen; 

Goedtgevonden hem Willem Schuirmeijer van tafel en bedde van sijne vrouwe remonstrante 

in desen te scheijden, gelijck dieselve daarvan alsoo gescheijden werden mits desen, sullende 

haar Wel Edele Hoogh Achtbaare besorgen dat per edicta ad valvas, werde genotificeert dat 
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de supleantinne voor des beclaagde schulden naa dato deses gemaackt, niet sij 

aenspraackelijck. 

 

 

486. Den 31sten October 1703, fol.182. 

Op de requeste van de Heer Tengnegel tot Olthuijs, de weduwe van saligher Rutger Erklens, 

de weduwe Velthoens en de erffgenaamen van de weduwe wijlen Ferdinandt Sabé, 

versoeckende om reedenen aldaar vermeldt d’ effecten van wijlen Court Poortenaar en sijne 

huijsvrouwe gesaiseert g’ inventariseert en in gerichtelijcke bewaaringe in verseekeringe 

genoomen moogen werden. 

Was geapost:  De weduwe Poortenaars ingevolge de resolutie van haar Wel Edele Hoogh 

Achtbaare haar erffhuijs niet hebbende verborght soo wordt de inventarisatie der goederen 

toegestaan. 

 

 

487. Den 5den November 1703, fol.182. 

Op de requeste van de Merckmeester Reijner Borneman versoeckende door het overlijden van 

de setter der Loopjes op de Vischmerckt weder in des overleedens plaatse daarmede 

begunstight te moogen werden. 

Was geapost:  Suppleant wordt begunstight met de setters plaatse van de Loopjes, op het 

profijtt daartoe staande. 

 

 

488. Den 5den November 1703, fol.182vo. 

Op de requeste van die Ed: Willem Smit en Henrick Willemsen Backer momberen over 

Hermen Ligger, naagelaate soone van wijlen Albert Engbertsen in leven Stadts Meijer op het 

Eijlandt, vesoeckende om verscheijdene pregnante reedenen en wel voornaamentlijck om 

sijne indispositie en qwaade beenen; Dat haar wel Edele Hoogh Achtbaare die goetheijt 

gelieven te hebben den selven, als reets tot den ouderdom van vijff en twintig jaaren sijnde 

gekoomen in een Gasthuijs off alders anders te verordineeren en in cost en kleederen te doen 

verpleegen. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden (naa rijpe examinatie deses) verstaan dat Hermen  

Ligger, van nu aff aen, in deses Stadts Geertruiden en Catharinen Gasthuijs in cost en 

kleederen sall werden onderhouden; mits dat alle desselffs goederen weder coomen ten 

profijte van het gemelde Gasthuijs. 

 

 

489. Den 15den November 1703, fol.183. 

Op de requeste van d’ erffgenaamen van wijlen Geertruidt Velthoen weduwe van Wijnandt 

van Sittert, versoeckende om reedenen daarinne vermeldt haare s’ moeders boedel sub 

beneficio inventarii te moogen aenveerden en dat daarvoor tot curateuren werde  

g’ authoriseert die EE: Jan Velthoen en Dirck Bisschop. 

Was geapost:  Suppleanten wordt toegestaan desen boedel onder beneficie van inventaris te  

moogen aenveerden; wordende tot curateuren over dieselve g’ authoriseert de Heer Dirck  

Deux Borgermeester der Stadt Haarlem, die EE: Jan Velthoen en Dirck Bisschop. 

 

 

490. Den 26sten November 1703, fol.183. 

Op de requeste van Henrick Crouwel, versoeckende om reedenen breeder aldaar vervatt; dat 

hem suppleant in rekeninge van het geene hij tot winninge van het Schoenmaackers Gilde 
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moste betaalen, mochten gevaldeert werden, soodaane dertig caroli guldens als hij reets tot 

bekoominge van het Loijers Gilde hadde betaalt. 

Was geapost:  Dit versoeck wordt aen den suppleant toegestaan; Ten waare uijt de Gilde 

Brieff off contrarie practicq naeder qwaame te geblijcken dat uijt voorschreeven hooffde, 

meerder moste betaalt werden. 

 

 

491. Den 26sten November 1703, fol.183vo. 

Op de requeste van die E: Jannes van der Linde als Daghhouder, Dirck Albertsen van Haarst 

en Dirck Dircks in qualité als momberen over Eva , Albert en Helena Holtmans, naagelaatene 

kinderen van wijlen Willem Harmen Holtman, versoeckende, om reedenen in den requeste 

uijtgedruckt dat haar Wel Edele Hoog Achtbare d’ uijtcoop bij haar pupillen broeder, Hermen 

Holtman meerderjaarig sijnde gedaanop den 20sten deses als overmomberen pro ut jacet 

gelieffden t’ approbeeren. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden approbeeren (naa rijpe examinatie) d’ uijtcoop deser 

requeste annex van dato den 20sten deses, voor soo verre dieselve dese onmondigen is 

aengaande. 

 

 

492. Den 27sten November 1703, fol.184. 

Op de requeste van de momberen van Henrick Koijer mede erffgenaame van Willem Koijer, 

versoeckende om reedenen aldaar breeder vermeldt, dat dieselve mochten werden  

g’ authoriseert om op de pupillaire goederen te moogen negotieren een somma van twe 

honderdt caroli guldens off oock wel soo veele goederen te verkoopen om daar mede te 

betaalen aen Geesjen Henricks huijsvrouwe van Gerrit Kooijer soodaanig restant als haar man 

Gerrit Kooijer voornoemt wegens uijtcoop van sijns vaeders erffenisse per resto nog is 

competerende. 

Was geapost:  Schepeen en Raaden authoriseeren (naa rijpe examinatie) als overmomberen, 

de momberen van Henrick Koijer om haar pupillen goederen mits dese twe honderdt caroli 

guldens te beswaaren, off wel eenige der goederen ter concurrenter somma te moogen 

verkoopen. 

 

 

493. Den 1sten December 1703, fol.184vo. 

Op de requeste van Jacob Egbertsen Berghoff, versoeckende dewijl sijn moeder Aeltjen 

Hansen all voor ses weecken was coomen t’ overlijden, dat Hermen Roskam en Evert Jansen 

Berghoff, mochten werden g’ authoriseert om in naame van sijn broeder Christiaan Egbertsen 

Berghoff soldaat, de scheijdinge en deijlinge bij te woonen. 

Was geapost:  Dese genomineerde parsoonen worden mits desen g’ authoriseert om  

nd’ absente parsoon in sijne moederlijcke erffenisse te repraesenteeren. 

 

 

494. Den 1sten December 1703, fol.184vo. 

Op de requeste van Hermen Evers, versoeckende aen het kleine vulgo Ernst Smits Poortjen  

een stalliggjen te moogen slaan. 

Was geapost:  Suppleant wordt dit sijn versoeck toegestaan, betaalende daarvoor jaarlix een  

thins van veertien stuivers, in te gaan met Paasschen des jaars 1704 mits nochtans dat de  

kribbe gemaackt werde dat de paarden staan met het hoofft naa de muire. 
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495. Den 6den December 1703, fol.185. 

Op de requeste van de naagelaatene kinderen van wijlen Albert Lubberts van Deutekum en 

Maaijke Adriaans de Loos, versoeckende om reedenen aldaar breeder vermeldt haar ouders 

boedel sub beneficio inventarii te moogen aenveerden. 

Was geapost:  Suppleanten wordt toegestaan, desen boedel onder beneficie van inventaris te 

moogen aenveerden, wordende tot curateuren over dieselve g’ authoriseert de Heere 

Borgemeester van Marle en die E: Jannes de Haan. 

 

 

496. Den 6den December 1703, fol.185. 

Op de requeste van Henrick Willemsen Backer, versoeckende vermits Jan Jacobs door de 

laaste verpachtinge moet verhuijsen, met die vacante corporaals plaatse begunstight te 

moogen werden. 

Was geapost:  Suppleant wordt in plaats van Jan Jacobsen met de vacante corporaals plaatse 

begunstight. 

 

 

497. Den 6den December 1703, fol.185vo. 

Op de requeste van Henrick Jansen Snell, versoeckende ter oorsaacke van het vertreck van 

Theunis Jacobsen van sijn erve, met de vacante corporaals  en heijmeraadts plaatse 

begunstight te moogen werden. 

Was geapost:  Suppleant Henrick Jansen Snell wordt met de vacante corporaal en 

heijmeraadts plaatse begunstight. 

 

 

498. Den 6den December 1703, fol.185vo. 

Op de requeste van d’ Eerweerde Adriaan van den Toorn, als volmachtigher van sijne 

susteren en broederen, te kennen gevende, dat sijne suster Helena van den Tooren, soo 

wegens gemeene boeckschulden als van pachten, renthen verkoffte landerijen cooppenningen 

als anders een merckelijcke somma aen de gesaamentlijcke broederen en susteren 

toekoomende heefft ontfangen; Dat sij Helena van den Toorn om restitutie van gemelde 

penningen wel werdt aengesproocken, echter niet verwonnen nog gecondemneert mag werden 

om reedenen dat sij haar verstand en sinnen somtijts niet genoeghsaam machtig is; 

versoeckende derhalven dat de Heer Borgermeester Olijcan ad hunc actum tot curator over 

voorschreeven Juffrouw Helena van den Toorn mooge werden g’ authoriseert. 

Was geapost:  De Heeren Borgermeesteren Coops en Olijcan, beneffens d’ Eerweerde 

Dominus Adrianus van den Toorn, worden mits desen tot curateuren over Juffrouw Helena 

van den Toorn g’ authoriseert; Edog de laste niet anders, dan in  die saacken soo sijn 

eerweerde selffs niet aengaan. 

 

 

499. Den 20sten December 1703, fol.186. 

Op de requeste van Jan Tangena, Jan Gerritsen Storm, Jan Haegewoldt, Emmerick 

Hoogencamp, Wijcher Gerritsen, Jan Jelissen van Deventer, Andries van Thoor, Jannes 

Kelder, Gerrit Driessen, Evert van de Noordt, versoekende om reedenen in den requeste in het 

breede vermeldt eenige affslagh van haare van de Stadt gepachte(e) de maathen over den jaare 

1702 en sulx wegens de schaade door d’ inundaties in den gemelden jaare bij haar geleeden. 

Was geapost:  Dewijl suppleanten in dit laastleeden jaar van haare gepachtede maathen 

dubbelt sluijs heben genooten, soo kan aen dieselve geene remissie werden g’ accordeert. 
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500. Den 24sten December 1703, fol.186vo. 

Op de requeste an Peter Arentsen, geweesene Binnenvaeder van het Weesen Huijs, 

versoeckendebetaalinge van een somma van een honderdt en negentig caroli guldens, hem per 

resto wegens verdient loon over de jaaren 1677, en 1678 nog competerende van  

d’ Ecclesiastique deser Stadt. 

Was geapost:  De Heeren Caamener en Rentmeester van deses Stadts Geestlijckheijt, worden 

mits desen versoght en g’ ordonneert om aen den suppleant uijt het overschott van derselver 

Caamer van den jaare 1701, dese een honderdt en negentig caroli guldens te willen betaalen. 

 

 

501. Den 2den Januarij 1704, fol.187. 

Op de requeste van die EE: Helmich van Marle en Lambert Keppel momberen over de 

kinderen van wijlen Jacob Riedtbergen en Helena Rinckhouwer, versoeckende om reedenen 

in den requeste vermeldt, dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare gelieffden t’ approbeeren de 

verkoopinge van de halffscheijt van het huijs het Witte Kruijs genaamt, haar pupillen 

toebehoorende. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren aen suppleanten om haar pupillaire anpart, 

in het huijs in desen vermeldt op approbatie van haar Wel Edele Hoogh Achtbaare te moogen 

verkoopen. 

 

 

502. Den 3den Januarij 1704, fol.187vo. 

Op de requeste van Jacob Sickerman en Willem Knogh als borgen wegens eenige landtpacht 

voor Gijsbert Sasse saligher aen deses Stadts Comptoir, versoeckende om reedenen aldaar 

breeder vermeldt; Dat de Stadt haare achtersteedighe pacht mochte trecken uijt penningen 

gekoomen van de verkoffte koenen en hooij van de weduwe Sasse, off dat bij manguemente 

van sulx sij suppleanten van haare borghtocht mochen werden ontslaagen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden verstaan, dat uijt de penningen geprocedeert van de 

verkoffte koenen en hooij van de weduwe Sasse, eerst sullen betaalt werden vijfftig caroli 

guldens aen het Weese Huijs ende d’ overijge aen des Stadts Comptoir; wordende haar 

weduwe Sasse tot voldoeninge van haar restant aen het gemelde Comptoir dan nogh uijtstel 

vergunt tot Meij deses jaars 1704; Waaromme haare borgen van haare borghtochten crachtens 

ontslaagen worden, wegens de pacht van de jaaren 1702 en 1703. 

 

 

503. Den 8den Januarij 1704, fol.188. 

Op de requeste van Jan Hansen Touwslaager te kennen gevende hoe dat eenen Jan Hermsen 

van Emeloort geboortigh, buijten kennisse van hem suppleant sig hadde g’ ingageert met des 

suppleants dochter Amerensjen Jans nog minderjaarig sijnde, versoeckende om reedenen 

breeder aldaar vermeldt en wel voornaamentlijck dewijl hij suppleant daarinne niet konde 

consenteeren, dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare parthijen van haare onderlinge belofften 

mochten ontslaan. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden parthijen in desen hebbende gehoort, en wel 

bijsonderlijck de vaeder welcke verclaart heefft in het huwelijck off de trouw beloffte van 

sijne minderjaarige dochter, met Jan Hermsen niet te kunnen bewillige, verstaan dat hem Jan 

Hermsen voornoemt geene de minste active van trouw tegen des suppleants dochter  

geschaapen is haar wedersijts van d’ onderlinge trouw ontslaande. 
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504. Den 13den Januarij 1704, fol.188vo. 

Op de requeste van vrouw Johanna van Hoorn huijsvrouwe van de Heer Henrick Eeckhoudt te 

kennen gevende dat haar suster Benninga van Hoorn weduwe Marcus, voor omtrent seven 

weecken gestorven weesende tot haare erffgenaamen ab intestato hadde naagelaaten 

remonstrante in desens neffens een halve broederszoon Jacob van Hoorn genaamt (welcke 

indien nog mochte leeven) in Indien resideert, versoeckende vermits sij Beninga van Hoorn 

van haare goederen hadde gedisponeert, dat jmandt mochte werden g’ authoriseert om  

d’ openinge desselfs in plaats van Jacob van Hoorn waar te neemen. 

Was geapost:  Dr. Rogier Erklens wordt mits desen g’ authoriseert om d’ openinge deses 

testaments wegens Jacob van Hoorn bij te woonen. 

 

 

505. Den 13den Januarij 1704, fol.189. 

Hebben Borgermeesteren, Schepenen en Raaden, Dr. Rogier Erklens in plaats van Dr. Meijer 

tot Advocaat van deses Stadts Geestlijckheijt op het tractemente daartoe staande aengestellt. 

 

 

506. Den 14den Januarij 1704, fol.189. 

Op de requeste van Cornelis van Dijck en Lubbert Rijcksen momberen over Jannetjen en 

Gerrit Willems, kinderen van saligher Willem Sijbrandts en Anne Gerrits, versoeckende om 

reedenen aldaar breeder vermeldt, dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare mochten approbeeren 

de verkoopinge van seker  sesde part in twe margen landts, bij de Hooge Boomen geleegen 

haare pupillen daarinne toebehoorende, door Lucas Petersen Lijndrajer op den 27sten 

November 1703 aengekofft. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden approbeeren als overmomberen (naa rijpe examinatie) 

de verkoopinge van der suppleanten pupillen anpart, in het landt in desen vermeldt. 

 

 

507. Den 21sten Januarij 1704, fol.189vo. 

Op de requeste van Berent Wijnsanck, versoeckende door het avancement van Dominus 

Reijninck tot Praedicant, weder met de Siecken Troosters plaatse begunstight te moogen 

werden. 

Was geapost:  Suppleant wordt in plaatse van Dominus Reijninck met de Siecken Troosters 

plaatse begunstight op het tractement daartoe staande; in te gaan met Paasschen deses jaars 

1704. 

 

 

508. Eodem die et Anno [21 Januarij 1704], fol.189vo. 

Op de requeste van Jan Gerritsen Storm, Jan Tangena, Jan Haagewolt, Emmerick 

Hoogencamp cum soeiis, naader versoeckende eenige remissie van haare van de Stadt 

gepachtede mathen over den jaare 1702, om reedenen aldaar breeder vermeldt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden vermeijnen dat suppleanten haare pacht over de 

jaaren 1702 en 1703 behooren te betaalen; Dog invall in dit jaar weder eenigh misgevasch 

mochten hebben; belooven haar Wel Edele Hoogh Achtbaare en suppleanten, dat sij alsdan 

behoorlijcke reflexie tot remissie sullen neemen. 

 

 

509. den 21sten Febr(uarij) 1704, fol.190. 

Op de requeste van de gesaamentlijcke Juris Doctores en Procuratores deser Stadt, 

versoeckende om reedenen in het brede daarinne vermeldt; Eerstelijck dat ten besten van de 
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geheele Borgerije mochten werden t’ saamen gebracht en vergaadert alle des Stadts rechten, 

wetten en willekeuren; Ten tweeden; Dewijl sulx eenigen tijdt sal coomen te vereijschen, dat 

inmiddels de respective bediendens salaris mochte werden gefixeert; Ten derden dat mochte 

werden gedecideert hoe een grooten somma bij het neder Gerichte mochte werden affgedaan. 

Was bij Schepenen en Raaden, sampt de Geswoorne Gemeente geapost:  Dewijl bij 

Schepenen en Raaden ende de Geswoorne Gemeente tot het formeeren van een Stadts Recht 

reets Commissarissen sijn genomineert; soo sijn dieselve oock versoght om haaren commissie 

dienaengaande ten eersten werckstelligh te willen maacken; waarop de positien van desen 

requeste haare relaatie hebben. 

 

 

510. den 28sten Febr(uarij) 1704, fol.190vo. 

Op de requeste van Maria van der Maten weduwe van wijlen Gerridt Hulsbergen, te kennen 

gevende; Dat sij suppleante verschuldt is per obligatie aen de Heeren Tengnegel een somma 

van vijff honderdt caroli guldens cum interesse, versoeckende vermits sij Heeren Tengnegels 

het gemelde capitaal praetenderen wederom te hebben, off dat bij ontstentenisse van sulx ten 

profijte van haar Wel Edele sal passeeren een Gerichts acte op haar huijs en hoff, dat tot 

bevorderinge sulx tot momberen haare onmondigen kinderen moogen werden genomineert de 

persoonen van Berent Hulsbergen, en Jan Dircks, alleen ad illum actum, voorts dat dieselve 

mochten werden g’ authoriseert om voorschreeven Gerichtsacte te passeeren. 

Was geapost:  Berent Hulsbergen en Jan Dircks worden mits desen tot momberen 

genomineert over d’ onmondige kinderen van suppleante ten fine alleen om aen de Heeren 

Ganseneb genaamt Tengnegel een Gerichtsacte op haar huijs en hoff tot doodinge van dese 

obligatie van vijff honderdt caroli guldens cum interesse te moogen geven, mits nochtans dat 

door dit beswaar geen praejudicie werde gegeven aen de Stadt, wegens des suppleantes 

verschulde landtpacht, als pandtbaar sijnde. 

 

 

511. Den 1sten Meert 1704, fol.191. 

Op de requeste van Lubbert Bartels geweesene meijer van het erve den Bosch, te kennen 

gevende dat hij aen de Stadt wegens pacht van voorschreeven erve verschuldt was een somma 

van vier honderdt caroli guldens; met versoeck van eenige remissie van voorschreeven 

somma soo wegens d’ inundatie, vergraaven van sijn landt, als andere bij denselven geleeden. 

Was geapost:  Suppleant wordt om reedenen in desen requeste vermeldt, van sijne verschulde 

pacht, aen de Stadt geremitteert, tachentigh caroli guldens. 

 

 

512. Den 25sten Meert 1704, fol.191vo. 

Op de requeste van Louise Fontaine, fransche gerefugieerde, versoeckende om reedenen in 

den requeste vermeldt, dat haar suppleantinne mochte toegestaan werden om aen de jonge 

kinderen d’ eerste beginselen van de fransche taale te moogen leren. 

Was geapost:  Suppleante wordt om reedenen toegestaan het gedaane versoeck; En sulx tot 

revocatie van haar Wel Edele Hoog Achtbaare. 

 

 

513. Den 25sten Meert 1704, fol.191vo. 

Op de requeste van Hermannus Nederbosch, versoeckende vermits Jacob Gerritsen Ovinck 

demissie van sijne schooldienst tot Brunnepe hadde versoght en g’ obtineert, dat hij suppleant 

met de gemelde bedieninge weder mochte begunstight werden. 
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Was geapost:  Jacob Ovinck sijne demissie hebbende versoght en g’ obtineert; soo wordt in 

desselffs plaatse weder tot schoolmeester tot Brunnepe aengestelt de parsoon van Hermannus 

Nederbosch, op het tractement en emolumenten daartoe staande, sullende desselffs tractement 

ingaan met Paasschen deses jaars 1704. 

 

 

514. Den 1sten April 1704, fol.192. 

Op de requeste van Hermannus van den Bosch, versoeckende door dien door het overlijden 

van Jan Gerritsen Veen, de Kalckdraagers plaatse is coomen open te vallen, daarmede 

wederom te moogen werden gebeneficeert. 

Was geapost:  Suppleant wordt met de vacante Kalckdraagers plaatse begunstight. 

 

 

515. Den 1sten April 1704, fol.192vo. 

Op de requeste van die E: Jan Velthoen, versoeckende om reedenen aldaar vermeldt, dat aen 

hem mochten gerestitueert werden vier silvere beekers en twe silvere soud vaaten, soo hij 

suppleant aen sijn suster Geertruid Velthoens in bewaaringe hadde gegeven, en door haar 

elders waaren versett en in pandt der minne gegeven. 

Was geapost:  De curateuren van desen boedel, worden mits desen gelast aen den suppleant 

ter handt te stellen de gementioneerde vier silveren beekers, en de twe silvere soudt vaaten; 

mits dat hij suppleant bevoorens borge coome te stellen voor derselve restitutie in vall jmandt, 

van beeter recht mochte coomen te doceeren. 

 

 

516. Den 21sten April 1704, fol.192vo. 

Opde reqeste van die EE: Peter Bondam  en Jan Jansen van de Wende als Buijten Vaeders van 

het Weesen Huijs, versoeckende approbatie in haare voorschreeven qualiteijt van het 

verkoffte sesde part in twe margen landts gemeen, haar aengeërfft door de kinderen van 

Willem Sijbrantsen, aengekofft bij een Jan Kock voor een somma van een honderdt caroli 

guldens. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden approbeeren naa rijpe examinatie dese verkoopinge. 

 

 

517. Den 21sten April 1704, fol.193. 

Op de requeste van Juffer Joanna Elisabeth Dheen dochter van wijlen de Heer Major Dheen, 

versoeckende dewijl sij remonstrante reets oudt sijnde drie en twintig jaaren dat haar Wel 

Edele Hoogh Achtbaare moogen accordeeren veniam aetatis. 

Was geapost:  Op het rapport door de Heer Ganseneb genaemt Tengnegel toe Olthuijs 

gedaan; soo wordt aen suppleante veniam aetatis toegestaan. 

 

 

518. Den 21sten April 1704, fol.193vo. 

Op de requeste van Jan Jacobsen Boovenhoff en Peter van Erklens als momberen over het 

onmondige kindt van wijlen Reijnt Thijmensen; versoeckende dat haar Wel Edele Hoogh 

Achtbaare weder mochten overneemen seker stuck landts genaamt de Voorhoeve bij wijlen 

Reijnt Thijmensen voor vijff achter en volgende jaaren ingehuijrt, des jaars voor een honderdt  

en acht en sestigh caroli guldens, alsoo haar pupil nog maar elff jaaren oudt was. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden verstaan dat de suppleanten voor de betaalinge van de 

geheele pacht sullen mochten sorge draagen. 
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519. Eodem die et Anno [21 April 1704], fol.193vo. 

Op de requeste van Anthonij van der Cuijl en Gerrid Bartholomaeus momberen over de drie 

onmondige kinderen van wijlen Kier Gerritsen en Jannichjen van der Kuijl, versoeckende dat 

haar Wel Edele Hoogh Achtbaare ten requarde van haare pupillen gelieffden t’ approbeeren 

het contract soo suppleanten qqa. op den 9den April deses jaars 1704 met Claasjen Roeloffs 

weduwe van wijlen Willem van der Kuil saligher over de lijfftucht aen haar Claassjen 

Roeloffs bij testamente vermaackt van dato den 17den Februarij 1703, hadden ingegaan. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden approbeeren als overmomberen, ten requarde van de 

minderjaarigen het accoort desen annex. 

 

 

520. Eodem die et Anno [21 April 1704], fol.194. 

Op de requeste van Arent van Gaalen, te kennen gevende dat hij suppleant aen den Steendijck 

heefft leggen een hoffjen aen welckers sijde tusschen hem en Dominus Schuil een doorganck 

is tot in des Stadts Mathe; met versoeck dat gemelde doorganck om reedenen aldaar vermeldt 

mochte verleght werden, tusschen hem en de Vergaaderinge aldaar. 

Was geapost:  Suppleant wordt geaccordeert den inganck naa sijn hoff aen de sijde van de 

Vergaaderinge te moogen leggen, dog sulx op sijne eijgene costen; Echter alleen tot 

wederseggens van haar Wel Edele Hoogh Achtbaare. 

 

 

521. Den 22 April 1704, fol.194vo. 

Op de requeste van Lambert Benninck in houwelijck hebbende de soons dochter van wijlen 

Jan Melchiors versoeckende de begraffenisse te moogen besorgen van Jan Melchior sonder 

sich daer door tot erffgenaam te willen verklaren off te praejudicieren. 

Was geapost:  Het versoeck in desen requeste vermelt wort toegestaan aldus geaccordeert in 

senatu. 

 

 

522. Eodem die et Anno [22 April 1704], fol.194vo. 

Op de requste van Claes Cornelissen Slenck en d’ erffgenaamen van Trijntien Dircks sijn 

gewesene huijsvrouw, dat bij de twee compromissaricie d’ Heer Dirck van Lieuwendal en 

Simon Coen angestelt tot termineren van alle haare differenten die sedert het oprichten van 

het maagescheijd sijn voorgevallen, een superarbiter mochten bijgevoeght, en de sweevende 

differenten tot noch ongedecideert binnen een peremtoiren tijt door voorschreeven arbiter 

afgedaan worden. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raadt hebben Jan van der Linde tot een 

superarbiter gestelt, en geordonneert dat in de tijt van ses weecken  aut interim partien souden 

ontscheiden worden, actum den 22 April. 

 

 

523. Den 3 Meij 1704, fol.195. 

Op den requeste van G. Valkenburgh Stadts Schoolmeester versoeckende betalinge voor 

onderwijs aen eenige kinderen uijt het Arme Weeshuijs gedaen in de jaren 1699, 1700, 1702 

en den 23 Februarij 1704 geëxpireert, en sulx ingevolge soo voortijts door sijne  

praedecesseurs is genooten geweest. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raedt hebben Meester Valkenburgh voor 

sijne gedaene onderwijs gedaen aen eenighe kinderen van t’ Arme Weeshuijs in de jaren 

1699, 1700, 1702 tot den 23 Februarij 1704 ingevolge rekeninge toegelecht de somma van 

dertig caroli guldens eens te betalen door de regerende buijten vaeder van t’ Arme Weeshuijs. 
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524. Den 5den Meij 1704, fol.195vo. 

Op de requeste van die EE: Joan van der Linde en Peter Bondam qqa. curateuren over den 

boedel van Matthijs ter Meer, versoeckende dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare gelieffden 

t’ approbeeren het gemaackte accoordt met desselffs broeder Bartholomaeus ter meer ter 

somma van seven honderdt caroli guldens ingegaan, sullende voorschreeven f.700 - : - : caroli 

guldens onder desselffs crediteuren verdeeldt werden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden approbeeren (naa rijpe examinatie) het gemaackte 

accoordt pro ut jacet. 

 

 

525. Den 15 Meij 1704, fol.195vo. 

Op de requeste van Jacob Gerritsen Ovinck en Oloff Jansen in qualiteit als momberen over de 

twee kinderen van wijlen Thijs Bolter om aen haere pupillen nu omtrent mundig sijnde te 

moogen ontrichten 26 Karels guldens. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raden auctoriseren Jacob Gerritsen Oevinck 

en Oloff Jansen in haere qualiteit in desen requeste vermeldt, om aen haere pupillen dese som 

van 26 guldens ter hant te stellen. 

 

 

526. Den 19 Meij 1704, fol.196. 

Op de requeste van Jan Jacobsen, oudt meijer dat gewesene corporael versoeckende een koe 

op Sevelingen te moogen jaerlijx weiden. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raedt accorderen Jan Jacobsen uijt singuliere 

consideratie sijn versoeck in desen requeste vermelt, doch sonder eenige consequentie. 

 

 

527. Den 19 Meij 1704, fol.196. 

Op de requeste van Hermen Reijnders Vos en Claes Jansen en Jan Henricks in qualiteit als 

momberen over de drie kinderen van Peter Willems en Euwse Jans versoecke approbatie van 

het gemaeckte accoort tussen haer voorschreeven momberen ter eenre ende Claes Arentsen in 

huwelijck gehadt hebbende Freckijn Willems ter andere sijde nopende de lijftucht waer mede 

Claes Arentsen van sijn vrouw was gebeneficeert. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raedt approbeen het accoort tussen de 

momberen van de onmundige kinderen van Peter Willems en Eeuwse Jans ter eenre en Claes 

Arentsen ter andere sijde, soo op den 8 Meij 1704 opgericht is voor soo veel dat selve de 

onmondige betreft. 

 

 

528. Den 21sten Meij 1704, fol.196vo. 

Op de requeste van d’ erffgenaamen van wijlen Teunis Helmichsen Backer, te kennen 

gevende dat sij supleanten ten laste van Albertus van Wieringen cum uxor sijn hebbende een 

Gerichtelijcke bekentenisse van drie honderdt caroli guldens capitaal cum interesse dat 

Dr.Vestrerinck qqa. van den selven in den Gerichte van Isselmuiden heefft verkofft twe 

wooningen jeder met een hoffjen waarvan de cooppenningen qwaamen te renderen twe 

honderdt en twintig caroli guldens, soo op Meij deses jaars mosten betaalt werden, met 

versoeck dat de Schultis van Isselmuiden mochte versoght werden, dat gemelde penningen 

alhier in den Gerichte over te brengen afftreckende de jura Sijn Edele daarvan competerende, 

dewijl den boedel van van Wieringen voornoemt als desolaat was gevallen; ten fine om over 

dieselve tusschen parthijen in cas van praeferentie en concurentie moogen werden erkent. 
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Was geapost:  De Heer Schultis Liewerden wordt mits desen versoght om de cooppenningen 

reets geprocedeert ende nog sullende procedeeren van de verkoffte goederen Albertus van 

Wieringen hebbende toegehoort, in desen Hoog Achtbaaren Gerichte te willen overbrengen, 

daaraen bevoorens cortende de jura consignationis en andere sijn Edele uijt dien hooffde 

competerende, ten fine om tusschen desselffs crediteuren alhier (alwaar den boedel is 

vervallen) te moogen werden erkent in cas van praeferentie en concurrentie. 

 

 

529. Den 12den Junij 1704, fol.197. 

Op de requeste van Henrick Jansen, te kennen gevende dat sijne huijsvrouw Grietjen Jochems 

genaamt, geduirende den tijdt dat in den oorlog is geweest buiten echte en in overspel twe á 

drie kinderen hadde ter werelt gebracht, dat deiswegens van haar Wel Edele Hoog Achtbaare 

bij sententie uijt de Stadt was gebannen, met versoeck dat haar Wel Edele Hoog Achtbaare 

het huwelijck van suppleant met voorschreeven overspelerse Grietjen Jochems eerst gelieven 

te dessolveeren, en vervolgens hem suppleant t’ accordeeren om casu quo weder met een 

ander te moogen trouwen. 

Was geapost:  Doordien gebleeken is; Dat de beclaagde Grietjen Jochems wegens gepleegde 

overspel bij sententie van Schepenen ende Raaden is gebannen, soo wordt het huwelijck 

tusschen suppleant en Grietjen Jochems voornoemt mits desen  gedisolveert, ende suppleant 

weder toegelaaten om casu quo een ander te moogen trouwen. 

 

 

530. Den 17den Junij 1704, fol.197vo. 

Op de requeste van die E: Gerrit ten Hoove en Dirck Croese als momberen over Jan, 

Engeltjen en Grietjen Dijck, kinderen van Dirck Dijck onderschultis des Ampt Heerde, 

versoeckende uijt haare pupillaire penningen op een huijs plaatse tot Heerde geleegen 

voornoemte Dirck Dijck toebehoorende te moogen beleggen een capitaale somma van vier 

honderdt caroli guldens. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden den inhoudt van d’ affgegeven attestatie des schultis van 

Heerde van dato den 26sten April 1704, over dit subject affgegeven hebbende, g’ examineert, 

accordeeren als overmomberen dat suppleanten uijt haare pupillaire penningen op den 

huijssteede sullen moogen vestigen een capitaale somma van vier honderdt caroli guldens. 

 

 

531. Den 19 Junij 1704, fol.198. 

Op de requeste van Rutger Vogel Stadts Meijer op t’ Eilant, versoekende remissie wegens 

geledene schade door het scheuren van twee kolcken t’ beloopen met sant en het vergraven 

van een gedeelte van twee boukampen. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raedt, hebben nae gedaene raport van  

d’ Heeren Camelaers, aen Rutger Vogel wegens geledene schade, soo door het scheuren van 

twee kolcken bestorten met sant en t’ vergraven van een gedeelte van twee boucampen 

breeder in den requeste vermelt, geremitteert een som van twee hondert caroli gulden, te 

verdeelen over tien achtereenvolgende jaren off dit pachtjaer, soo dat suppleant jaarlijx aen 

sijne beloofde pacht penningen sal moogen korten twintig caroli gulden. 

 

 

532. Eodem [19 Junij 1704], fol.198vo. 

Op de requeste van de momberen over de onmundige kinderen van Peter Hermsen, 

versoeckende approbatie om de pupillaire penningen te moogen beleggen op des vaders twee 

huijsen te Brunnepe staende. 
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Was geapost:  Schepenen en Raden als overmomberen consenteeren dat de pupillaire 

penningen ad vijff en seventig caroli gulden op de twee huijsen van de vader Peter Hermsen 

moogen belecht worden. 

 

 

533. Den 25 Junij 1704, fol.198vo. 

Op de requeste van Claesijn Jurriaens versoecke sub beneficio inventarii de erfenisse van haer 

soon Jurriaen Cornelissen te adieren, en dat over voorschreven boedel curateuren mochten 

worden gestelt. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raden accorderen aen supleante Claesijn 

Jurriaens dat sij de erfenisse van haer soon Jurriaen Cornelissen onder beneficie van 

inventaris magh adieren, voorbehoudens ijder sijn recht en worden de genomineerde 

persoonen tot curateuren over gemelte boedel geauthoriseert. 

 

 

534. Eodem die et Anno [25 Junij 1704], fol.199. 

Op de requeste van d’ erfgenamen sub beneficio inventarii van Hermen Jansen versoeckende 

eenige remissie wegens de geledene schade van 13 gresen lants aen de Somerdijck in den 

jaere 1701 en 1702 door de inundatie veroorsaackt. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raden, remitteren aen de suppleanten om 

redenen in den requeste vermelt, wanneer op de resterende pachtpenningen sullen hebben 

betaelt de som van hondert caroli gulden, de healfscheit van gemelte restant mede ad hondert 

caroli gulden. 

 

 

535. Den 7 Julij 1704, fol.199. 

Op de requeste van d’ respective erfgenamen van het Breede en het Princen Slag in Dronthen 

versoeckende dat geen aerde uijt voorscreven slagen mochte gehaelt worden tot het opmaken 

van den Swertendijck, voor en aller haer daer voor vergoedinge was toegeseght. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raden sullen aen alle de eigenaren van de 

vergraven landerien in Dronthen tot den Swertendijck gebruijckt, nae perfecteringe van den 

voorscreven dijck vergoedinge nae Dijckrechte doen hebben. 

 

 

536. Den 14 Julij 1704, fol.199vo. 

Op de requeste van Lubbert Hermsen Scholte en Teunis Aersen Geijtebeen momberen over 

Franck Jansen versoeckende approbatie van een verkofte vierde part in een huijsijn in de 

Geerstrate gelegen. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raden approberen de verkoopinge ¼ in  

t’ huijs soo de pupill van Lubbert Hermsen Scholte en Teunis Aersen Geitebeen met name 

Franck Jansen toebehoort. 

 

 

537. Den 21 Julij 1704, fol.199vo. 

Op de requeste van Anneken Teunis remonstrerende hoe dat haer man Jan van Texel haer  

malitieuselijck sedert de tijt van 9 jaren herwaerts hadde verlaten en tot noch toe laten sitten  

met eenige kinderen, versoeckende om redenen breder in den requeste vermelt voorscreven 

haer eheman ad valvas te moogen citeren om op seekeren gestelden rechtdagh tegens ten 

selven te concluderen tot echt scheidinge etc. 
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Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen suppleanen haer versoeck in desen requeste 

vermelt, om haer man Jan van Texel ad valvas te mogen citeren actum den 21 Julij 1704. 

 

 

538. Den 2den Augusti 1704, fol.200. 

Op de requeste van Jacob Hassinck, Munter Geselle, versoeckende in het huijs bij hem den 

29sten Julij laastleeden van de weduwe wijlen Gerrit Aenstoot gerichtelijck aengekofft, 

noodtwendige reparatie te moogen doen. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren aen suppleant om met goedtvinden van de 

Heeren Hoofftluiden van het Buijten Espel, de noodtwendige reparatie aen het huijs hierinne 

vermeldt te moogen doen; neemende van d’ oncosten  goede quitancien. 

 

 

539. Den 4den Augusti 1704, fol.200vo. 

Op de requeste van Jan Abelsen Stockman, ordinaris aenspreeker deser Stadt, verclaarende 

om reedenen en motiven daarbij vermeldt sijne bedieninge vacant, met versoeck dat desselffs 

soon Gerrit Jansen Stockman weder met gemelde bedieninge mochte werden gebenificeert. 

Was geapost:  Jan Abelsen Stockman sijne bedieninge als aenspreecker vacant hebbende 

gestelt; soo hebben haar Wel Edele Hoogh Achtbaare desselffs soon Gerrit Jansen Stockman 

weder tot aenspreecker deser Stadt aengestelt op de profijten daar toe staande. 

 

 

540. Den 4 Augustij 1704, fol.200vo. 

Op de requeste van de curatoren van den boedel van Jan Keppel versoeckende om een camp 

lants 10 greesen groot genaemt de Havercamp in Oosterwolde gelegen ten meesten dijnste 

van den boedel te moogen verkopen. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raden consenteren in de verkopinge van de 

10 greesen lants in desen requeste vermelt, mits dat sulx op approbatie van haer Wel Edele 

Hoog Achtbare geschijde. 

 

 

541. Den 7 Augustij 1704, fol.201. 

Op den requeste van de curatoren van den boedel van Jurriaen Cornelisen van den Berch 

remonstrerende dat er eenige penningen van verkofte klederen onder Klaes Visscher 

berustende waren, versoekende de selve in handen te mogen hebben tot reddinge des boedels 

en om daer uijt eenige accijsen te betalen. 

Was geapost:  De curatoren van den boedel van Jurrien Cornelisen van den Berch worden  

g’ authoriseert om aen de pachteren van s’ Lants en de Collecteur der Stadts accijsen de 

resterende en onbetaelde accijsen uijt de penningen onder Claes Visscher berustede te betalen. 

 

 

542. Den 20sten Augusti 1704, fol.201. 

Op de requeste van de Heeren Rijck Ridder, Borgermeester en Lambertus Greven J:U:Dr. in 

qualiteijt als momberen over de parsoon en goederen van Juffrouw Margreta Sluiters, voorts 

gemelde Heer Lambertus Greven als momber over Juffrouw Clara en Aleida Sluiters, te 

kennen gevende dat sij remonstranten qqa. neffens de meerderjaarige kinderen van wijlen de 

secretaris Sluiter hadden verkoft haar gemeene huijs cum annexis, staande alhier in de 

Booven Nieuwstraate aen de Heer Willem Valencien voor een somma van drie duisendt 

vijffhonderdt caroli guldens; met versoeck dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare 
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voorschreeven verkoopinge als overmomberen ten aensien van d’ onmondigen gelieffden 

t’approbeeren. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden approbeeren (naa rijpe examinatie) als overmomberen, 

ten requarde mede minderjaarigen dese gedaane verkoopinge pro ut jacet. 

 

 

543. Den 25 Augusti 1704, fol.201vo. 

Op de requeste van de meerderjarige kinderen van de secretaris Laurens Sluijter beneffens der 

momberen van de onmundige kinderen van voorscreeven secretaris Sluijter en van de 

momberen van Margreta Sluijter dochter van Engbert Sluijter versoeckende approbatie van 

haer Wel Edele Hoogh Achtbaare wegens de onmundige van seekere acte van renunciatie de 

dato den [niet ingevuld] waer bij de samentlijcke erfgenamen van vrouw Margreta Engberts 

weduwe van d’ Heer Burgermeester en Ontfanger Heimen Vriese, beneffens de momberen 

van Margreta Sluijters ende van de minderjarige kinderen van de secretaris Laurens Sluijter 

als oock de meerderjarige kinderen van secretaris Sluijter bij onderteekeninge het verkofte 

huijs in de Boven Nieuwstraete tussen de Heer Dr. N. Munt en N. Tebbertman staende, vrij en 

onbeswaert van eenige retour off fideicommis en alienabel en transportabel verklaert  hebben. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt hebben naer lecture van t’ testament off codicil van 

vrouw Margreta Engberts weduwe van d’ Heer Burgermeester en Ontfanger Heiman Vriese 

ende naer examinatie van de acte van renuntiatie in desen vermelt, het gemelte huijs wegens 

de minderjarige mede vrij onverbonden en alienabel verklaert ende voorscreven acte in allen 

delen g’ approbeert. 

 

 

544. Den 26 Augusti 1704, fol.202vo. 

Op de requeste van de momberen off curateuren van d’ overleeden Juffer Everdina 

Eckelboom remonstrerende hoe sij in haere qualiteit voor dootschulden  en andere dickwijls 

worden aengesproken, versoeckende derhalven dat sij dusdanige penningen ongever hondert 

caroli gulden soo onder de weduwe van Dr. Franciscus Hanius sijn berustende wegens 

kooppenningen van de verbrande Eeckmoole buijten de Veene Poorte moogen lichten  ende 

resteerende schulden te betalen rekeninge van haere administratie te doen en eenmael van 

haere curatele ontslagen te sijn. 

Was geapost:  De momberen off curateuren van Juffer Everdina Eckelbooms zalligher wort 

haer versoeck in desen requeste vermelt toegestaen, mits dat dese penningen  tot betalinge van 

gemelde schulden worden geemploijeert, en dat behoorlijcke rekeninge daer van en bewijs en 

reliqua sal gedaen worden Actum in Senatu. 

 

 

545. Den 28sten Augusti 1704, fol.203. 

Op de requeste van de curateuren over den boedel van Jan Keppel versoeckende; eerstelijck 

vemits geene penningen van voorscreeven boedel in handen sijn hebbende, en echter tot 

voltreckinge van d’ aengestelde verkoopinge van 10 greesen landts tot Elburgh geleegen 

eenige vereijscht werden, dat Claas Visscher (onder Wije de vendue pennngen der meubilen 

sijn berustende) mag werden g’ ordonneert daaruijt aen haar te betaalen tien caroli guldens; 

Ten tweeden dat gemelde curateuren moogen werden g’ authoriseert, om de goederen van den 

wachtmeester Waenars Komskij voor schult aen gemelde Jan Keppel gelaaten te moogen 

verkoopen. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden ordonneeren mits desen Claas Visscher, om uijt de 

vendue penningen geprocedeert van de verkoffte meubilen van Jan Keppel aen desselffs 

boedels curateuren te betaalen tijn caroli guldens onder quitancie; voorts worden gemelde 
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curateuren g’ authoriseert om d’ achtergelaatene meubilen van den wachtmeester Warnar 

Komskij publijck te moogen verkoopen. 

 

 

546. Den 30 August 1704, fol.203vo. 

Op het voorstel van de momberen van Henrick Klasen van der Vecht en nae het examineren  

van den juventaris aen den Stadt des boedels van Claes van der Vecht en des selfs naegelatene 

weduwe om het gemaeckte accoort tussen voorscreven momberen ter eenre aen gemelte 

weduwe ter andere sijde, waer bij geaccordeert was dat aen der momberen pupil soude 

ontrichtet en uijtgekeert worden dertien caroli guldens waer onder het bewijs ad drie guldens 

en drie stuivers mede begrepen soude sijn. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raadt der Stadt Campen hebben dit 

bovenstaende accoort tussen de vooghden van Henrick Klasen van der Vecht beneffens de 

oomen met de weduwe van Claes vander Vecht opgericht, voor soo veel d’ onmundige betreft 

g’ approbeert Actum in Senatu. 

 

 

547. Den 2 Septemb(er) 1704, fol.203vo. 

Op de requeste van Henrick Crouwel versoeckende dat in plaetse van sijn vader Adam 

Crouwel de oude met het voorrecht dat de sterfvellen der verstorvene beesten op de Stadts 

weiden gevallen aen hem mochten gelevert worden. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raden hebben op Henrick Crouwel het 

voorrecht dat de sterff vellen der Stadts weiden aen hem moeten gelevert worden, soo en in 

dier voegen als sijn vader Adam Crouwel t’ selve beseten heeft geconfereert. 

 

 

548. Ongedateert [2 September 1704], fol.204. 

Op de requeste van Trijne Berents versoecke om in plaetse van Jannigien Bijsterbosch 

overleden sijnde een schoole van kleine kinderen te moogen houden. 

Was geapost:  Suppleantinne wort haer versoeck in desen requeste vermelt g’ accordeert 

Actum in Senatu. 

 

 

549. Ongedateert [2 September 1704], fol.204. 

Op den requeste van Jan Wenneker versoekende dat dewiel door Camelaeren en 

Rentmeesteren de kolck in den Swartendijck bij het Hekelwercks hecke waer aen twee 

weeken en eenige dagen heeft doen arbeiden op nieuws is besteedet geworden, dat door de 

Stadt de daghuijren en andere schulden deswegen gemaeckt mochten betaelt worden. 

Was geapost:  Camelaers en Rentmeesteren anno domini 1704 worden gelast om aen de 

arbeideren, die aen de kolck bij het Hekelwerck hecke hebben gewerckt onder opsichte van 

Jan Wenneker, die deselve oock aengenoomen hadde, haere resteerende dagh en arbeitsloon 

te betalen. 

 

 

550. Den 4 7b(er) 1704, fol.204vo. 

Op de requeste van d’ erfgenamen van wijlen Engbert Brandenburgh beneffens der momberen 

over d’ onmundige onder deselve erfgenamen versoeckende approbatie wegens seekere 

verkoopinge van twee huijsen volgens coopsvurwaerden daervan opgericht en bij 

requestranten beteikent. 
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Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raden approberen de verkopinge in desen 

requeste vermelt wegens de onmundige pro ut jacet. 

 

 

551. Den 8 Septemb(er) 1704, fol.204vo. 

Op de requeste van d’ E: Jan van der Lende, Jan Jacobsen en Jan Arents in qualiteit als 

momberen over de kinderen van Berent Jacobs versoekende approbatie van het aengegaene 

accoort over den insolventen boedel van Matthijs ter Meer, tussen de Weesen deser Stadt 

Weijntien van der Plans en remonstranten voorschreven. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raden approberen t’ gemelte accoordt voor 

soo veel t’ selve de onmundige betreft. 

 

 

552. Den 15 Septemb(er) 1704, fol.205. 

Op den requeste van Jacob Buurboom hospes in den doot voor Deventer versoeckende 

vrijgelei voor 2 mainden om ondertussen de begraeffenisse van Arent van Wije sijn vrouwen 

oom te bestellen en de boedels saecken te redden etc. 

Was geapost:  Den suppliant wordt vrijgeleij toegestaen voor de tijt van acht dagen. 

 

 

553. Ongedateert [15 September 1704], fol.205. 

Op de requeste van Hermen Martens Mack, Stadts meijer op t’ Eilant versoecken om een 

sluijsijn in den dijck achter sijn erve te moogen leggen etc. 

Was geapost:  Den suppliant wordt sijn versoeck in desen requeste om op sijnen costen een 

sluijsijn in den dijck achter sijn bouwlant, ter plaetse hem door d’ Heeren Camelaers en 

Rentmeesteren aengewesen te leggen, sullende t’ selve oock moeten onderhouden; soo noch 

tans, dat den suppliant de lasten van waterlossinge sluijsen en tochtsloten soo te vooren op 

t’erve bij den suppliant bewoont gelegen hebben, in t’ toekomende sal moeten dragen, en 

deselve onderhouden. Actum in Senatu. 

 

 

554. Den 22 Septemb(er) 1704, fol.205vo. 

Op de requeste van d’ erfgenamen van d’ Heer Cristoffel Eeckhout, versoekende de 

curateuren over voorschreven boedel d’ Heer Burgermeester Anthoni Eeckholt en d’ Heer 

Henrick Eeckhout een som ad f.1536 - 13 - 12 onder haer sijn hebbende, dat sij deselve in de 

secretarije mochten brengen en consigneren. 

Was geapost:  Sij gestelt in handen van d’ Heer Burgermeester A. Eeckhout en d’ Heer 

Henrick Eeckhout om daer op mondeling te berichten ter vergaderinge van Schepenen en 

Raadt in de tijt van 14 dagen. 

 

 

555. Eodem die et Anno [22 September 1704], fol.206. 

Op de requeste van Dirck Bisschop en Claes Croff momberen over Elsien Poortenaars 

versoeckende de penningen dewelcke van de verkofte goederen van Peter van Oudegom sijn 

geprovenieert en onder Claas Visscher berustende te mogen lichten voor het beweesene 

vaderlijck goedt van wijlen Roeloff Poortenaer. 

Was geapost:  De momberen over Elsien Poortenaers, Dirck Bisschop, Apotheker en Claes 

Croff beneffens d’Apoteker N. Rijcken en Claes Visscher worden tot curateuren gestelt over 

den boedel van Peter van Oudegom. 
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556. Den 6 Octob(er) 1704, fol.206. 

Op de requeste van de kinderen en erfgenamen van de Heer Secretaris Laurens Sluijter, 

vermits tot scheidinge en deilinge van haeren gemeenen boedel gaerne souden treden en dat 

haerer twee met namen Clara en Aleida Sluijter de volkomen mundige jaren noch niet 

bereickt hadden waer aen echter seer weinig manquerde versoeckende derhalven dat aen 

deselve veniam aetatis mochte worden gegeven. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raden accorderen aen de twee noch 

minderjarige dochteren van de Heer Secretaris Laurens Sluijter met naemen Clara en Aleida 

Sluijter veniam aetatis. 

 

 

557. Den 9den October 1704, fol.206vo. 

Op de requeste van die EE: Helmich van Marle en Lambertus Keppel momberen over  

d’ onmondige kinderen van wijlen Jacob Rietbergen, te kennen gevende dat suppleanten voor 

haar pupillen anpart neffens Jan van Berkum, op approbatie van haar Wel Edele Hoogh 

Achtbare hadden verkofft het huijs genaamt het Witte Kruijs, aen eenen Arent van den Voorn 

voor een somma van acht honderdt caroli guldens. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden approbeeren (naa rijpe examinatie) als overmomberen, 

de verkoopinge van het huijs in desen vermeldt; En sulx voor soo verre d’ onmondigen 

daarinne gerechtight sijn. 

 

 

558. Den 9 Octob(er) 1704, fol.207. 

Op de requeste van Joncker Fr. ten Bussche als voorstander van Uijterwijcks Vergaderinge 

versoeckende approbatie van een verkoft huijsijn in de Bree Steege ter somme van f.54 caroli 

guldens. 

Was geapost:  Op het raport van d’ Heeren Hooftluijden van het Cellebroers quartier, hebben 

Burgermeesteren, Schepenen en Raadt de koop in desen request vermelt g’ approbeert, mits 

dat dese penningen tot een capitael ten profijte van Uijterwijcks Vergaderinge aengelecht 

sullen worden. 

 

 

559. Den 13 Octob(er) 1704, fol.207. 

Op de requeste van Arent Herms versoeckende de boedel van sijn suster Aeltijn Herms sub 

beneficio inventarij te mogen adieren. 

Was geapost:  Den suppleant wordt sijn versoeck in desen requeste vermelt toegestaen, en 

wordt Claes Visscher van Stadts wegen als eene der principaelste crediteuren beneffens noch 

eene der mede crediteueren tot curateuren over gemelde boedel g’ authoriseert: sie Actum in 

Senatu. 

 

 

560. Den 16 Octob(er) 1704, fol.207vo. 

Op den requeste van de momberen van d’ onmundige kinderen van Dirck Anthonij bij Truijde 

Egberts in echte verweckt, vesoeckende approbatie van het ingegaene accoordt en 

maegescheidt met de naekinderen van Dirck Berents mede bij Truijde Egberts in echte 

geprocreërt. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raden approberen het accoordt en  

maegescheidt in desen requeste gemelt, voor soo veel t’ selve d’ onmundige betreft. 
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561. Den 24sten October 1704, fol.207vo. 

Op de requeste van Willem Geers qqa. swaager wijlen Dirck Berentsen in leven geweesene 

meijer op het Sevelinger Huijs; versoeckende dat haar Wel Edele Hoog Achtbaare her erve 

van voorschreeven Dirck Berentsen, om redenen aldaar vermeldt weder aen sig mochten 

neemen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden ontslaan mits desen des suppleants pupil van de huire 

welcke hetselve nog was hebbende aen het erve het Sevelinger Huijs genaamt, bij desselffs 

vaeder saligher ingehuirt. 

 

 

562. Den 27 Octob(er) 1704, fol.208. 

Op de requeste van Jan Petersen, versoeckende eenige penningen uijt sijn vrouwen zaligher 

voorsoons erfenisse tot sustentatie van hem en sijn soontijn Franck Jansen. 

Was geapost:  De momberen over Franck Jansen worden g’ authoriseert om aen den 

suppleant Jan Petersen te betalen uijt de gemelde erfenisse de som van 25 karels gulden. 

 

 

563. Den 1sten November 1704, fol.208. 

Op de requeste van d’ Ontfanger van Vollenhoo, versoeckende dat haar Wel Edele Hoog 

Achtbaare aen hem remonstrant mochten toestaan executie op de meubilen  en in subsidium 

mede op de immeubile goederen van de Heer Marten Coops als borge voor sijn soon Jan 

Coops, voor een somma van f.5478 - 16 - : nog resterende op het vuursteede geldt vijff 

hondersten penninck en soudt geldt van dese Stadt de Anno 1702; En op op die van Dr. 

Roedolph Jan Eeckhoudt voor een somma van f.2050 - 7 - : mede op voorscreevene jaare nog 

ten achteren sijnde. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen de beclaagdens nog den tijdt van 

veertien daagen, naa insinuatie deses te loopen, om binnen die tijdt aen den Ontfanger van 

Vollenhoo genoeghsaam contentement te geven; Wordende naa verloop van dieselve sijn 

Edele toegestaan sijne versochte executien werckstelligh te moogen maacken. 

 

 

564. Eodem die [1 November 1704], fol.208vo. 

Op de requeste van Dr. Wolffsen volmachtigher van de Heer Leijdecker, wijncooper tot 

Amsterdam, te kennen hoe hij reets met drie arresten hadde geprocedeert op d’ erffportie soo 

eenen Jacob Buurboom nomine uxoris was competerende in de naalaatenschap van Arent van 

Weije, met versoeck vermits d’ erffgenaamen eersdaaghs tot de scheijdinge ende deilinge van 

voorscreeven naalaatenschap stonden te treeden, dat die E: Dirck Bisschop mochte werden 

g’authoriseert om in voorschreeven Buurboom waar te neemen, de scheijdinge ende deilinge 

der goederen sijnent wegen bij te woonen, ende dieselve tot uijtdracht van voorscreeven 

arresten als sequister in sijne bewaaringe te houden. 

Was geapost:  Die E: Dirck Bisschop wordt mits desen versoght en g’ authoriseert, om in de 

scheijdinge en deilinge van de naalaatenschap van Arent van Weije saligher het iteresse van 

Jacob Buurboom nomine uxoris waar te neemen, ende die goederen tot uijtdracht van dese 

saacke onder sig in bewaaringe te willen houden. 

 

 

 

565. Eodem die et Anno [1 November 1704], fol.209. 

Op de requeste van Anna Schouten weduwe van Jannes Brut saligher tot Amsterdam  
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woonachtig; Versoeckende om reedenen in den requeste vermeldt de halffscheijt van de 

goederen van haar suster saligher Grietjen Schouten, all nog onder den Roedendraager Claas 

Visscher berustende, onder borghtocht naa sig te moogen neemen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen suppleante om de goederen van haar 

suster saligher Grietjen Schouten onder Claas Visscher nog berustende, onder genoeghsaame 

borghstellinge naa sigh te moogen neemen mits dat dieselve bevoorens werden getaxeert. 

 

 

566. Den 10den November 1704, fol.209vo. 

Op de requeste van de weduwe van Hermannus van den Bosch in leven kalckdraager en 

orgeltreeder van de Booven Kercke; Versoeckende door het overlijden van haar 

voorscreevene man, dat haar soon Dirck van den Bosch, met voornoemte plaatsen mochte 

begunstight werden. 

Was geapost:  Suppleantes soon Dirck van den Bosch wordt met de vacante kalckdraagers en 

orgeltreeders plaatsen begunstight, mits sijne moeder daaruijt ondersteunende. 

 

 

567. Den 10 Novemb(er) 1704, fol.210. 

Op de requeste van Simon le Gous versoeckende met de voorleser en voorsangers plaetse in 

de Walsche Kercke op een behoirlijck jaerlijx tracement te moogen begunstight worden. 

Was geapost:  Den suppleant wort met de voorlesers en voorsangers plaetse in de Walsche 

Kercke gebeneficieert genietende jaerlijx daer voor een tractement van vijff en twintig caroli 

guldens uijt de Geestelijcke Domeinen te betalen, en sal des selfs tractement ingaan van die 

tijt aff dat sijn vaders zaligher quartael off tractement is coomen te casseren. 

 

 

568. Den 10den November 1704, fol.210. 

Op de requeste van de weduwe van Hermannus Bosch, versoeckende door het overlijden van 

haar man saligher dat haar soon Dirck Bosch mochte werden begunstight met de vacante 

kalckmeeters plaatse, en orgeltreeders plaatse in de Booven Kercke. 

Was geapost:  Suppleantes soon Derck van den Bosch, wordt met de vacante kalckdraagers 

en orgeltreeders plaatsen begunstight; mits sijne moeder daaruijt ondersteunende. 

 

 

569. Den 14den November 1704, fol.210vo. 

Op de requeste van Hermen Veutelinck versoeckende om reedenen in den requeste vermeldt 

voor de tijdt van een jaar vrij geleijde in den Stadt en jurisdictie. 

Was geapost:  Suppleant wordt voor den tijdt van twe maanden vrij geleijde toegstaan, á dato 

deses te loopen. 

 

 

570. Eodem die et Anno [14 November 1704], fol.210vo. 

Op de requeste van de Heer Boldewijn Gerrit van Langen, versoeckende om reedenen in den 

requeste breeder vervatt als reets tot den ouderdom van drie en twintig jaaren gekoomen 

sijnde veniam aetatis. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen den remonstrant veniam aetatis. 

 

 

571. Den 15 Novemb(er) 1704, fol.211. 

Op de requeste van de vrouw weduwe van de Heer Burgermeester en Muntmeester van  
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Romond versoeckende om redenen in den requeste gemelt veniam aetatis voor haar oudste 

soon Diderick van Romond in sijn 21
ste

 jaer reets getreden sijnde. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen ende Raden hebben op den requeste en de 

verdere ingenomene consideratien van de vrouw weduwe van d’ Heer Burgermeester en 

Muntmeester van Romond aen haer oudste soon genaemt Diderick van Romond veniam 

aetatis geaccordeert. 

 

 

572. Den 20 Novemb(er) 1704, fol.211. 

Op de requeste van Peter Jansen Karreman versoeckende met de wooninge in de Stadts Poorte 

achter de Seepsijderie te moogen begunstight worden. 

Was geapost:  Schepenen en Raadt geven de woninge in den requeste vermelt aen den 

suppliant, tot wederseggens toe. 

 

 

573. Den 1 Decemb(er) 1704, fol.211vo. 

Op den requeste van de momberen over de kinderen van wijlen Wolter van Coeverden bij 

Jannegien Storms in echte verweckt versoeckende den selven boedel onder beneficie ende de 

wett van inventaris te moogen adieren met assumptie van twee de principaelste creditoren 

Joan Vos en Jannis Storm. 

Was geapost:  Suppleanten wordt haer versoeck in desen requeste vermelt toegestaen ende 

worden de genomineerde persoonen Joan Vos seepsijder en Joannis Storm tot curateuren over 

gemelde boedel aengestelt. 

 

 

574. Den 6den December 1704, fol.211vo. 

Op de requeste van Jan Jansen versoeckende door dien Lucas Peterssen het veer op 

Seveningen vacant en open stelt, dat hij suppleant met het voorschreven veer weder mochte 

werden begunstight. 

Was geapost:  Suppleant wordt met d’overvaarders plaatse op Seveningen begunstight op het 

tractement en de profijten daartoe staande, sullende desselffs tractement ingaan met Meij des 

jaars 1705. 

 

 

575. Den 6 December 1704, fol.212. 

Op de requeste van Dirck Deenh versoecke om bij de huijsen en op de winckels tot 

conmoditeit der knechts en kinderen te moogen onderwijs doen int leesen en schrijven. 

Was geapost:  Den suppleant wordt sijn versoeck in desen requeste vermelt toegestaen, doch 

tot wederseggen van haar Wel Edele Hoogh Achtbaare. 

 

 

576. Den 9den December 1704, fol.212. 

Op de requeste van Evert, Jacob en Hermen Everts woonende op Emmeloort, versoeckende 

de drie kinderen van wijlen haaren broeder Hermen Everts, met naamen Aeltjen, Henrickjen 

en Evertjen Herms naa sig te moogen neemen, laatende t’geene van haare goederen mochte 

coomen in bewaaringe van haare momberen in dese Stadt woonende. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen suppleanten de drie kinderen 

hierinne vermeldt naa sig te moogen neemen, mits dat derselver goederen off d’ penningen 

soo daarvan sullen procedeeren onder haare momberen sullen verblijven tot haare mondige 

jaaren. 
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577. Den 11den December 1704, fol.212vo. 

Op de requeste van de vrouwe weduwe de Vooght versoeckende tot reddinge van haaren 

boedel voor eenigen tijdt vrijgeleijde. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen remonstrante voor den tijdt van een 

maandt vrij geleijde te loopen van huiden. 

 

 

578. Den 11den December 1704, fol.212vo. 

Op de requeste van Dr. Henrick Vesterinck ende die Ed: Andries van Ems als momberen over 

Bernhardt Vesterinck, versoeckende om reedenen daarinne vermeldt den boedel van wijlen 

hun vaeder Gerhardt Vesterinck onder beneficie van inventaris te moogen aenveerden; En dat 

daartoe tot curateuren mochten aengestelt werden d’ oudt Borgermeester P. Olijcan ende de 

Kerckmeester van het Geertruiden en Catharinen Gasthuijs. 

Wass geapost:   Suppleanten wordt toegestaan desen boedel onder beneficie van inventaris te 

moogen aenveerden; wordende tot curateuren over dieselve aengestelt de Heer Oudt 

Borgermeester Olijcan ende den Kerckmeester van het Geertruiden en Catharinen Gasthuijs. 

 

 

579. Den 12 Decemb(er) 1704, fol.213. 

Op de requeste van de bedienaren der Armen remonstrerende hoe dat seker persoon door d’ E: 

Jannis de Haan openinge hadde gedaan, dat een Oostindies Vaerder door de Armen Kamer te 

voren gealimenteert op sijn derde tocht derwaers was komen te overlijden, de gemelde 

persoon aenbiedende om de overleedene persoon sijn naem en met wat schip en uijt wat 

kamer voor de laaste reise naar Oost-Indien was vertrocken en alles wat tot naevorsinge en 

bekominge van dese erfenisse gerequireert wort te sullen openbaren, mits dat 1/3 in gemelde 

erfenisse mochte genieten etc. 

Was geapost:  Hoewel de persoon in desen requeste gemelt verplicht is als een burger, niet 

tot schade en nadeel der Stadt en Armen Camer te verswijgen, so hebben echter Schepenen en 

Raadt uijt consideratie en om redenen haer Wel Edele Hoogh Achtbaare daer te moverende de 

Heeren bedienaren der Armen Camer wel willen authoriseren, om voorscreven persoon een 

derde part in de erfenisse in desen gemelt toe te staen, mits des wegen geve, ende daer en 

boven in te doene onkosten pro quota te gelijck met den Armen Camer sal moeten dragen. 

 

 

580. Eodem die [12 December 1704], fol.213vo. 

Op de requeste van Willem Vos versoeckende eenige meubelen van Elisabet Lasthuijs 

dochter van een Deens officier ingevolge haer versoeck in een brieff vervattet publijck te 

moogen verkopen. 

Was geapost:  Suppleant wort sijn versoeck in desen requeste vervatt g’ accordeert. 

 

 

581. Eodem die et anno [12 December 1704], fol.213vo. 

Op de requeste van Remmelt Dircks versoeckende sijn bewesene moederlijcke goedt soo in 

diervoegen als sijne mede broederen en susters het selve hadden genooten etc. 

Was geapost:  Den suppleant wordt g’ accordeert een summa van twee hondert en ses en  

sestig caroli gulden en 13 stuivers voor t’ bewesene moederlijcke goedt, door d’Heer  

Ontfanger der Stadt Domeinen te betalen uijt de oude restanten. 
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582. Eodem [12 December 1704], fol.214. 

Op de requeste van (de) erffgenamen van wijlen Helena Eeckhout weduwe Sterk 

versoeckende compromissarien om de swevende differenten soo noch open staen tussen haer 

Ed: en haer swager Christoffel Stercke. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raadt authoriseren de genomineerde en door 

Christoffel Stercke voorgeslagene persoon d’ Ed: Petrus van de Weeteringe in plaetse van  

d’ Heer Lambertus Greve tot compromissaris mits dat de gestelde compromissarien in de tijt 

van ses weeken de swevende discrepantien tussen parthien sullen afdoen en decideren 

moeten. 

 

 

583. Den 15 Decemb(er) 1704, fol.214. 

Op de requeste van Engeltien Steenhouwers weduwe van Coert Cornelissen versoeckende 

approbatie van haer Wel Edele Hoog Achtbaare om twee goede mannen te mogen stellen om 

de differenten met de curateuren van haar mans boedel, harent wegen te mogen inschicken en 

haer interesse daer omtrent waer te nemen. 

Was geapost:  Suppleantinne wordt haer versoeck in desen requeste vermelt g’ accordeert en 

worden de genomineerde persoonen ten fine voorscreven g’ authoriseert. 

 

 

584. Den 15 Decemb(er) 1704, fol.214vo. 

Op de requeste van Jan Jansen Gast, raedemaker, klaegelijck voordragende hoe dat door het 

nederstorten van de Blauwehants Poorte niet alleen sijn huijs was ingevallen maer daer en 

boven sijn persoon selfs soodanig was gequest en beseert, dat een geruijmen tijt onder handen 

van Doctor en Chirurgijn was geweest etc. 

Was geapost:  Op de ingenomene consideratien van d’ Heeren Caemenaers anno domini 

1704 hebben Schepenen en Raadt den suppleant g’ accordeert een som van dertig caroli 

guldens eens. 

 

 

585. Den 16 Decemb(er) 1704, fol.214vo. 

Op de requeste van Gerrit Voerman getrout aen de  weduwe van Willem Claasen geweesenen 

momber beneffens Tijs Dircksen over de onmundige kinderen van Albert Claasen bij 

Annegien Arents in echte verweckt versoeckende niet te moogen aensprakelijck off redevabel 

sijn voor de bewesene vaderlijcke goederen ter summa van 150 caroli gulden alsoo Annegien 

Arents der pupillen moeder dese bewesene penningen met hare kinderen in armoede en uijt 

noot hadde geconsumeert. 

Was geapost:  De momberen over de kinderen van Albert Klaasen en Annegien Arents 

echteluijden worden mits desen naar ingenoomene verklaringe van Berent Strick en Bertelt 

Steven Jansen naebestaande bloetverwanten van gemelde pupillen, ontslagen en niet 

aensprakelijck verklaert voor de bewesene 150 caroli gulden. 

 

 

586. Eodem [16 December 1704], fol.215. 

Op de requeste van de erfgenamen van wijlen de weduwe Otto Backer versoeckende tot de 

onkosten van de begraefenisse uijt de toegesegelde coffer te moogen lichten vierhondert 

caroli gulden. 

Was geapost:  Suppleanten wordt haer versoeck in desen vermelt toegestaen mits de 

openinge der versegelde coffer in praesentie van de samentlijcke erfgenamen geschijde en de 

testamentaire erfgenamen van dese penningen rekeninge en reliqua gehouden sijn te doen. 
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587. Den 22 Decemb(er) 1704, fol.215vo. 

Op de requeste van de weduwe van Jan van de Weeteringe versoeckende haer Eeck, van de 

Eeckmoole van d’ Heer M. Coops alwaer de selve voor huijre van de gemelde moole ter 

summe van 50 gulden g’ arresteert is, te moogen afhalen onder pearsentatie van daer voor 

sufficiente borge te willen stellen. 

Was geapost:  Suppleanten wordt haer versoeck, om haer Eeck van de moole off het 

onderpant van d’ Heer Burgermeester Coops te moogen afhalen, mits dat suppleantinne 

bevorens soo veel gelt als de huijre bedraeght ter secretarie sal moeten consigneren, cum 

praesentatione addendi, op welcke penningen d’ Heer Coops het selve recht sal hebben, als 

sijn Ed. op de goederen op sijn onderpant bevonden ende g’ arresteert gehadt heeft, dewelcke 

nu van den arreste ontslagen sijn. 

 

 

588. Den 26sten December 1704, fol.215vo. 

Op de requeste van Roeloff Gerritsen, Peter Hackijs ende Marcus Morgenstern naabuuren  

ende eenighsints bestaande van Arent Paauw, te kennen gevende dat Geertjen N: huijsvrouwe 

van Arent Paauwerent den 17den deses was overleeden, met versoeck dat haar mochte 

toegestaan werden haar Geertjen N: voornoemt frictatis gratia te begraaven vermits geene 

vrinden van haar voor handen waaren aennemende van haar bewint te willen doen rekeninge, 

bewijs ende reliqua. 

Was geapost:  Suppleanten worden mits desen g’ authoriseert om de overleedene met de 

meeste menage ter aarden te bestellen; mits doende aen de Heeren Hoofftluiden van het 

Quartier waarin d’ overleedene gewoont heefft, van haar bewint rekeninge, bewijs ende 

reliqua. 

 

 

589. Den 29sten December 1704, fol.216. 

Op de requeste van Jannichjen Gerrits weduwe van Daniel de Mulder; versoeckende soodaane 

een honderdt caroli guldens als aen twe van haare vooorkinders beweesen heefft te moogen 

lichten door dien sij andersints genoodtsaackt soude sijn sig te moesten begeven aen aen den 

Armen Caamer. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen suppleante om erheffelijcke reedenen 

vijff en twintig caroli guldens van de beweesene pupillen honderdt caroli guldens; mits dat de 

voorkinderen in cas van overlijden van suppleante weder praeferenie op haare goederen 

coomen te genieten ter concurrenten somma. 

 

 

590. Eodem die [29 December 1704], fol.216vo. 

Op de requeste van Gijsbertus van Arssen nomine patris versoeckende de versegelde kiste van 

de weduwe Backers gerichtelijck mochte doorsocht worden poserende dat in deselve eenige 

beleende panden waren ‘t’ welck tegen de privilegie aen d’ Banck van Leeningen  

g’ octroijeert, strijdig is. 

Was geapost:  De respective Heeren Hooftluijden worden gelast om bij het oopenen van de 

versegelde kiste van de weduwe Backers assisterende, alsdan te letten ende te inquireren off 

onder de versegelde goederen eenige panden dewelcke beleent mochten sijn bevonden  

worden. 

 

 

591. Eodem die [29 December 1704], fol.217. 

Op de requeste van de weduwe van Joan David Drillinger versoekende dat d’ organist plaatse  



Pagina 135 van 180 

op den 2 Junij 1690 op haar geconfereert ende tot nu door haar oudste soon bedient, op 

voorschreven haer soon Joan Everwijn Drillinger mochte overgeschreven worden. 

Was geapost:  Suppleantinne wordt haar versoeck bij desen requeste vermelt toegestaan; mits 

dat Joan Everwijn Drillinger ingevolge voorige resolutien sijn dienst niet alleen in de Buijten 

en Broeder Kercken op het orgel sal geholden sijn altijt selfs waar te nemen neen maar met 

sijn praesentie en const ten allen tijden het Musijck Collegie, wanneer het vergadert sal 

moeten bijwoonen ende des gelast sijnde op de ceurmaaltijt mede te musiceren. 
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Index van Campen en haar Jurisdictie. 
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Worst, Burgermr. Jacob   232, 274. 

Worst, Dominus Everhardus   139, 255, 274, 275. 

Worst, Geertruidt    274. 

Worst, Gesina     225. 

Worst, Jan     274. 

Worst, Thijs Janssen    14. 

Zutphen. Tijmen van    421. 
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Amsterdam    2, 60, 74, 215, 254, 379, 463, 564, 565. 

Bentheim, Graefschap van  158, 174, 208. 

Bergh     33. 

Bewesten, de    33. 

Binnen Eijlandt, het   186. 

Binnenbrouwersstraat   74. 

Blaauwe Brugge   437. 

Blaauwe Handts Poorte  339, 358, 584. 

Blaauwe Handts Steege  270. 

Blaawe Handt, de   396. 

Blanckenham    33. 

Blockzijl    33, 379. 

Bolwerk, het    171. 

Booven Poorte   151, 243, 450. 

Boreckenhaave   379. 

Boscampjes, de   231. 

Bottervatts Poorte   79, 194. 

Boven Nieustrate   245, 542, 543. 

Bree Steege    558. 

Breede Meen, de   482. 
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Broeder Poorte   72, 205, 273, 293, 366. 

Brunnepe 41, 62, 77, 133, 142, 146, 166, 228, 244, 248, 281, 425, 

513, 532. 

Buijten Dijcks    482. 

Buijten Hoffstraate   418. 

Buijten Nieuwstrate   14, 111. 

Burgel, de    33, 101. 

Burgh Wall    357, 361. 

Calais     385. 

Calverhecken Brugge   334. 

Camperveene    30, 33, 52, 313, 332, 464. 

Carper Poorte    40, 79. 

Caterstede van Raalte   277. 

Cattendijck, de   175. 

Celle Broers Poorte   63, 165, 229. 

Cellebroeder Sluijse   377. 

Coeburger Schantse   190. 

Coeverden    261. 

Colschen Dom, den   384. 

Coopalle, de    231. 

Coornmerckt    9. 

Denemarcken    164. 

Deventer    216, 379, 390, 552. 

Dieren     305. 

Disselcamp, den   218. 

Dorp Poorte    112. 

Dronthen    207, 230, 535. 

Duir, Boerschap   308. 

Eenhoorn, huis den   384. 

Eijlandt, het    19, 50, 258, 325, 451, 453, 488, 531, 553. 

Elburgh    545. 

Emmeloort    503, 576. 

Engelandt    416. 

Ens, het Eijlandt   372. 

Epe     112, 231. 

Ernst Smits Poortje, het  494. 

Erve de Blesse   33. 

Erve de Modderkoele   73. 

Erve de Ronde Blesse   454. 

Erve de Stuurhoop   73, 90. 

Erve den Bosch   511. 

Erve het Sevelinger Huijs  561. 

Erve op de Poll   33. 

Erve Smeinck, het   33. 

Evers aen de Sluijse   396. 

Frieslandt    230. 

Geerstraate    160, 536. 

Gelderlandt    125, 179, 231, 232, 275, 319. 330, 346. 

Genemuiden    33. 

Goes, ter    175, 179, 456. 
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Gouden Roosenobel, huis de  284. 

Graanvatt, huis het   108, 111. 

Grafhorst    2, 287, 369. 

Groene straate    84, 199, 238. 

Haagen Poorte   328, 365, 414, 472. 

Haatlandt, het    135, 163, 209, 210, 367. 

Haerle, Boerschap   158. 

Haerlem    13, 283, 489. 

Haerlemmerdijk   74. 

Harderwijk    188, 422. 

Harxem    223. 

Hasselt     42, 364. 

Hattemer Broeck   271. 

Hattum    112, 332. 

Havercamp, de   540. 

Heerde , Ampte van   33, 469. 530. 

Heerlijckheijt Possendorff  257. 

Heijlen Steege    450. 

Hekelwercks hecke, het  549. 

Herxen     76. 

Heupe, de    217. 

Hieten, Boerschap   277. 

Hollandt    22, 82, 125. 

Holt Saagers Poorte   329. 

Hooge Boomen, de   506. 

Hoogewech, de   365. 

Hoole, de    277. 

Huijsstede, de    223. 

IJssel Brugge, Stadts   87. 

IJssel     87. 

Indiën     208, 354, 368. 

Isselmuiden    11, 318, 353, 443, 455, 528. 

Juffer Truiden Campjen  33. 

Kalver Hecken Wegh   63. 

Keijserstraate    363. 

Kerkstege    414. 

Kleijne Poll, de   365. 

Kleine Meente, de   33. 

Kolck, de    219. 

Kooren Merckts Poorte  339. 

Louwen Poorte   40, 171, 293. 

Mastebroeck    33, 42, 153, 158, 204, 282. 

Meenet, de    61. 

Meppel    198. 

Naerden    74. 

Nienhuijs    174. 

Nieuw Straate    418. 

Nieuwe Lelien Straate  60. 

Nieuwe Wegh    106. 

Nijkerck    422. 
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Noort, op den    61. 

Noorthorn    33. 

Olst, Boerschap   33, 308. 

Ommen    338. 

Oort, den    359. 

Oostende    484. 

Oosterholt    211. 

Oosterwolde    278, 311, 337, 431, 540. 

Oost-Indiën    253, 301, 579. 

Oostmarsum, huijse   130. 

Oudegein    234. 

Overijssel, Provincie   114, 118, 119, 121. 

Pramperhuijsen, erve   192, 413. 

Putten     54. 

Raalte     277. 

Raas, het    219. 

Raethuijs, het    19. 

Reve, de    230, 346. 

Ruiderhoop, de   219. 

Sack, de    443. 

Saint Nicolai Dijck   228. 

Sallant     23, 28, 416. 

Sallick     396. 

Sandt Bergh, de   181. 

Seelandt    175, 184, 456. 

Sevelingen    526, 574. 

Sevelinger Huijs, het   453. 

Slag, het Breede   535. 

Slag, het Princen   535. 

Sleepers Huijsjen, het   327. 

Somerdijck, de   534. 

Stadts Mathe, de   520. 

Stadts Poorte    572. 

Stadts Timmer Toorn   329. 

Stadtsmuijre, de   19, 224, 327, 339, 358. 

Steendijck, de    520. 

Steenwijcker Woldt   454. 

Suijrbeeck, de    12. 

Sutphen, Graeschap   233, 246, 305. 

Swaanen Brugge   357. 

Swarten Dijk    107, 535, 549. 

Treckvaart, Stadts   153. 

Twenthe    379, 415. 

Utrecht    242, 331. 

Veene Poorte    155, 247, 332, 544. 

Veene Rijte    100. 

Verckens Uijterdijck   379. 

Vergulden Helm, huis den  391. 

Versen     33. 

Visch Poorte    327, 392. 
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Vischmerckt, de   487. 

Vloetdijck    199, 238, 310, 334, 437. 

Vollenhoo    12, 33, 325, 374, 379, 412, 447, 563. 

Voogelsangh, den   209, 210. 

Voorhoeve, de    518. 

Voorst, de    33, 379. 

Vossen Weerdt, de   218. 

Vossenbergen acker   231. 

Wapenvelder Broeck   112. 

Welle, de    171. 

Wendeloo    379. 

Wije     545. 

Wilsemer Weerdt   116. 

Wilsum    35, 321. 

Wiltvank, de    322. 

Witte Kruijs, Huis het   501, 557. 

Wortelboers land, het   33. 

Zeedijck, de    218. 

Zwolle     68, 246, 280. 

 

 

 

 

Index op instellingen. 

 

 

Aenleggersschap van t’ Saet   291. 

Aensprekersplaatse    214. 

Arme Kinderhuijs    20. 

Arme Weeshuijs, het    523. 

Armen Caamer    271, 414, 435, 579. 

Baarendragers plaatse    476. 

Banck van Leeninge    590. 

Beldt, den     374, 475. 

Bestiaal, het     64. 

Beterhuijs tot Utrecht    242. 

Beterhuijs     420. 

Bierwagen plaatse    478. 

Booven Bier Waagen    252. 

Booven Kercke    220, 300, 423, 476, 480, 566, 568, 591. 

Brantschattinge, Stadts   157. 

Brantspuijten, Stadts    4, 178, 265. 

Broeder Kercke    300. 

Brouwerije     274. 

Brouwerije, Swaene    361. 

Buckink hangh    322. 

Buijtenkerke     75, 111, 126, 591. 

Busse, de     411, 430. 

Calckdraagersplaatse    36. 

Camper Almanack    323. 
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Carvielschip     82. 

Classis van Campen    136. 

Comptoir van Vollenhoo   325, 447. 

Comptoir van Sallant    23, 28. 

Corenmole     155, 332. 

Corporaalsplaatse    496. 

Dickebiervoerders plaatse   29, 252. 

Dunnebiervoerders plaatse   252, 468. 

Gasthuijs, Boven    57, 380. 

Gasthuijs, Geertruijden en Catharinen 57, 122, 200, 488, 578. 

Gasthuijs, Heiligen Geesten   30, 86, 310. 

Gasthuijs, het     441. 

Gerichte van Nienhuijs   174. 

Gesworen Gemeente    322, 323. 

Gilde Loijers     490. 

Gilde, Aenspreckers    407. 

Gilde, Backers    240, 281. 

Gilde, Chirurgijns    293. 

Gilde, Linnen Weevers   411. 

Gilde, Schoenmaackers   490. 

Gilde, St. Crispijns    324. 

Gilde, St. Jacobs    383. 

Gilde, St. Lucas    67. 

Gilde, Timmermans    430. 

Gilde, Turfdragers    25. 

Glasenmakers plaetse    53, 81. 

Gravemakers plaetse    307. 

Groff Smits plaetse    471. 

Groot Brittannien, Majesteijt van  412, 415. 

Havenmeesters plaetse   6. 

Heijmeraadt splaatse    186, 497. 

Hoff van Frieslandt    230. 

Hooftmans plaetse    425. 

Kalckdragers plaetse    432, 514, 566, 568. 

Kalckmeeters plaetse    568. 

Kercke op t’ Eijlandt    453. 

Kercke van Mastenbroeck   153. 

Ketel Geldt, het    372. 

Kinder Huijs, het    393. 

Loopjes, de     487. 

Luthersche of Augsburghse Confessie 191, 201. 

Meulen, Olije     428. 

Mole, Eeck     472, 544, 587. 

Moltmeule     63. 

Moole, Koorn     247. 

Moole, Pelle     247. 

Musijck Collegie    591. 

Ontfangers plaetse    415, 416. 

Orgaistplaetse     591. 

Orgeltreeders plaatse    296, 476, 566, 568. 
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Overvaarders plaetse    574. 

Praemschip     25. 

Proveniersplaatse    86. 

Rentampt van Vollenhoo   374. 

Sadelmakers plaetse    10. 

Scholtampt van Hasselt   364. 

Schoole van kleine kinderen   548. 

Schoorsteengelt    345. 

Schuijff schuijte    280. 

Seepsijderie     572. 

Setters plaatse     487. 

Sieckbesorgers plaatse    136. 

Sieckentroosters plaatse   507. 

Siekenhuijs, het Stadts   183, 315, 474. 

Soudtgeldt     563. 

Soudtkeedt, de    226. 

Stadtskiste van Swoll    246. 

Treckschuijte     68. 

Turff sacken     477. 

Turffmeters plaatse    202. 

Veer op Sevelingen    453, 574. 

Veer van hier op Deventer   216. 

Veer van hier op Meppel   198. 

Veer van hier op Zwolle   68, 280. 

Verbeeter Huijs    333. 

Vergaaderinge, de    520. 

Vis-houwersplaatse    34. 

Vergaderinge, Brandts   227. 

Vergaderinge, Hille Rijts   97, 108, 111. 

Vergaderinge, Uijterwijcks   558. 

Voorlesers plaetse    567. 

Voorsangers plaetse    567. 

Vuursteede geldt    563. 

Walsche Kercke    567. 

Weese Caamer van Haarlem   283. 

Weesen Huijs, het Armen   402. 

Weeshuijs, het     60, 69, 309, 331, 500, 502, 516, 551. 

Weeshuijs, het Burger   395, 435. 

Wittmaackers plaatse    98. 

 

 

 

 

 

In dit deel voorkomende beroepen en functiën. 

 

 

Administrateur  335. 

Advocaet   120, 213, 221, 312, 379, 386, 505. 

Aenspreker   214, 407, 539. 
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Apotheker   104, 555. 

Baarendrager   476 

Backer    150, 240, 281, 383. 

Barbier   103. 

Baron    388, 397. 

Bedienaers   414, 579. 

Beldtmoeder   475. 

Beldtvaeder   475. 

Besorger   146. 

Binnenmoeder   183, 315. 

Binnenvader   183, 315, 500. 

Boeckholder   64. 

Boedelhouder   435. 

Boedelhoudster  12, 259, 342. 

Brouwer   150, 383. 

Buijten Vaeder  309, 395, 402, 435, 516, 523. 

Burgermeester 16, 33, 38, 52, 97, 100, 101, 106, 125, 137, 140, 154, 156, 227, 

232, 233, 250, 274, 275, 299, 301, 308, 343, 344, 350, 352, 373, 

377, 380, 394, 410, 417, 427, 431, 437, 438, 447, 483, 489, 495, 

542, 543, 554, 571, 578, 587. 

Calckdrager   36, 432, 451, 472, 498, 514, 566, 568. 

Camenaer   42, 53, 99, 152, 157, 500, 531, 549, 553. 

Capitain   64, 175, 193, 204, 233, 234, 276, 352, 473. 

Carvielschipper  82. 

Chirurgijn   20, 61, 69, 74, 93, 103, 293, 584. 

Clockenist   452. 

Collecteur   221, 541. 

Commandeur   446. 

Commissaris   235, 308, 317, 318, 454, 509. 

Conrector   108. 

Coopluijden   13. 

Coopman   339, 358, 392, 463. 

Corenmulder   155. 

Corporaal   496, 497, 526. 

Coster    480. 

Daghhouder   491. 

Dedinghsluiden  379. 

Deens officier   580. 

Dickebiervoerder  29, 57, 252. 

Dienstmeijd   50. 

Dijck Greeve   42. 

Doctor Juris   89. 

Doctor    18, 379, 433, 584. 

Domine 9, 115, 136, 139, 182, 191, 201, 208, 229, 274, 275, 353, 355, 

453, 465, 472, 498, 507, 520. 

Dunnebiervoerder  57, 252, 468. 

Equipage   301. 

Essaijeur   74, 103, 259. 

Fijnreder   70. 

Geswooren Gemeensman 167. 
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Gildebroeder   240, 281, 293, 383, 430. 

Gildemeester   67, 240, 324, 383, 430. 

Glasemaker   27, 53, 81. 

Gravemaker   307. 

Griffier   160. 

Groffsmit   471. 

Gruttemulder   155. 

Havenmeester   6. 

Heijmeraadt   186, 497. 

Hooftman   133, 425. 

Hospes in den doot  552. 

Joncker 12, 18, 23, 28, 38, 207, 229, 233, 239, 246, 257, 298, 316, 397, 

558. 

Juris Doctores   509, 542. 

Kalckmeter   568. 

Karreman   424. 

Kerkmeester   30, 86, 220, 380, 578. 

Kleermaker   26, 45. 

Knecht    4, 411. 

Koninck   415, 416. 

Korvenmaacker, meester 224. 

Lakenbereijder  165. 

Lieutenant   93, 256, 374, 379. 

Linnewever   13, 71, 92, 411. 

Loijer    490. 

Magistraat   39, 414. 

Majoor    517. 

Medicine Doctor  391. 

Meester van de sweepe 273, 300. 

Meijer    100, 130, 258, 511, 526. 

Mercktmeester  157, 349. 

Mulder    332. 

Muntergeselle   49, 538. 

Muntmeester   287, 571. 

Notaris    74. 

Onderschultis   530. 

Ontfanger   158, 204, 236, 260, 286, 379, 412, 415, 416, 437, 543, 563, 581. 

Oost Indien vaerder  579. 

Opsiender   283, 411. 

Organist   452, 591. 

Orgelblaser   75. 

Orgeltreder   75, 296, 476, 566, 568. 

Ouderluiden   240. 

Pachter   87, 153. 

Pestmeester   20. 

Piloot    154. 

Praedicant   136, 158, 191, 353, 453, 507. 

Procurator   379, 509. 

Provisooren   414. 

Raademaacker, meester 270. 
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Raedemaker   584. 

Raedemeester, Stadts  39. 

Rentmeester   42, 53, 500, 549, 553. 

Roedendraeger  169, 341, 565. 

Saatkoper   150. 

Sadelmacker   10. 

Schipper   216, 266. 

Schoenmaacker  490. 

Schoolmeester   294, 513, 523. 

Schout    372. 

Schultis   261, 455, 528, 530. 

Secretaris 32, 89, 100, 114, 125, 152, 177, 213, 275, 283, 348, 379, 380, 

394, 397, 413, 426, 431, 542, 543, 556. 

Seepsijder 573. 

Setter 487. 

Sieckbesorger   136. 

Sieckentrooster  507. 

Sleeper   392. 

Soldaat   446, 493. 

Stadthouwer   412. 

Stadtsmeijer   50, 147, 163, 209, 210, 217, 218, 219, 260, 464, 488, 531, 553. 

Superarbiter   522. 

Suppoost   466. 

Sweepbewaerster  423. 

Tabakvercoper  74. 

Timmerman   430. 

Touwslager   7. 

Transgrasseur   383. 

Trijpwerker   144. 

Turfdrager   25, 392. 

Turfmeter   202. 

Turfvoerder   77. 

Twijghkooper   224. 

Vendrigh   8. 

Vishouwer   34. 

Voorleser   567. 

Voorsanger   567. 

Voorstander   191, 558. 

Vrijheer   130. 

Vroedtvrouw   132. 

Wachtmeester   545. 

Weesemeester   60, 127, 403. 

Weesevader   56, 331. 

Wijncooper   564. 

Wijse moeder   378. 

Witmaker   98. 
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Verklarende woorden en termenlijst. 

 

 

Ab intestato   - Zonder testament. 

Abandonneren   - Afstand doen van: 

Acquiesceeren   - Aangroeien, toenemen, aanwassen.cr 

Actum in Senatu  - Behandeld in de raad. 

Actum ut supra  - Datum als voorgaande, akte als boven. 

Ad hunc actum  - Alleen voor deze acte. 

Ad illum actum  - Als bijgevoegde acte. 

Ad opus jus habentium - Ten behoeve van de rechthebbende. 

Adieren   - Aanvaarden, aannemen. 

Adjurgeren   - Zich voegen bij, als helper toevoegen. 

Adsumtie   - Waardering, waarde, schatting. 

Advers    - De tegenpartij. 

Advocando   - Het verlenen van rechtskundige bijstand. 

Accreceerde   - Aangroeien, toenemen, aanwassen. 

Aestimeren   - Waarderen, waarde schatten. 

Aliëneeren   - Vervreemding, verkoop, verpanding, afstand van grond- 

     gebied, van rechten enz. 

Allodiael   - Erfvrij; niet leenroerig; vrij van leencijns. 

Alterum tantum  - Nog een keer zoveel of het dubbele. 

Antecessor   - Voorzaad, voorganger. 

Approbatie   - Vergunning. 

Assignatie   - Schriftelijke aanwijzing ter betaling. 

Assumeren   - Aan zich toevoegen, aannemen, laten gelden. 

Assumptie   - Idem. 

Attestatie   - Bewijs van lidmaatschap en goed gedrag. 

Aut interim   - Of voorlopig. 

Avancement   - Vordering, bevordering. 

Beneficie van inventaris - Onder voorrecht van boedelbeschrijving. 

Camenaer   - Beheerder van de geldmiddelen van een stad. 

Casu quo   - In welk geval. 

Caterstede   - Kleine boerenplaats, van een keuter. 

Cautie    - Zekerheid. 

Circum circa   - Rondom. 

Commoditeijt   - Gemak, gelegenheid, gerief. 

Comportiment   - Handel en wandel. 

Comptoir   - Kantoor. 

Confineren   - Opnemen. 

Confirmeren   - Bevestigen. 

Conformite   - Gelijkvormigheid, overeenkomstigheid. 

Conjuncta persoonae  - Verwante personen. 

Consenteren   - Toestaan. 

Conserneren   - Betreffende, aangaande. 

Considerable   - Aanmerkelijk, nadenkelijk. 

Consideratie   - Toegeeflijkheid, inschikkelijkheid. 

Consigneren   - In bewaring geven. 

Contantement   - Tot tevredenheid. 
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Contrahenten   - Overeenkomstigen. 

Contraloquator  - Document van tegenspraak 

Contrarie   - Tegenovergesteld, strijdig. 

Contrefaicten   - Portretteren. 

Coram    - In aanwezigheid van, ten overstaan van. 

Costume locaal  - Gewoonterecht, plaatselijke gewoonten. 

Cum annexis   - Met hetgeen er bij hoort. 

Cum anueis   - Jaarlijks. 

Cum interesse   - Met rente. 

Cum praesentatione addendi - Met overhandiging van het toegevoegde. 

Cum suis   - Met de zijnen. 

Cum uxor   - Met zijn echtgenote. 

Debito modo   - De overige schuld. 

Debourseren   - Voorschieten, uitbetalen. 

Decharge   - Kwijting, ontheffen, ontlasten, vrijspreken. 

Dedinghsluiden  - Scheidsrechters, middelaars, arbiters. 

Deficieren   - Ontbreken. 

Derogerende   - Afbreuk doen, inbreuk maken op; opheffen; afwijken van 

     de wet. 

Desssolveeren   - Losmaken, uiteen doen vallen, ontbinden, scheiden. 

Detmoveren   - Niet bewegen, niet verhuizen. 

Differenten   - Verschillende. 

Dimissie   - Ontslag, uit een dienst of functie. 

Dissoluijt   - Losbandig. 

Distincte   - Onderscheiden, onderkenbaar. 

Distraheren   - In het klein verkopen. 

Domicilium citande  - De plek waar men naar rechten wordt 

     aangesproken. 

E:    - Die Erentsame, eersame. 

Ecclesiastique   - Geestelijke. 

Ed.    - Die Erentsame, eersame. 

Eligeren   - Verkiezen, uitkiezen. 

Emolumenten   - Bijverdiensten. 

Equipage   - Scheepsbemanning. 

Exempt   - Bevrijd. 

Exeptien   - Het onttrokken-zijn; uitzondering. 

Expiratie   - Aflopen, beëindigen. 

Favorabel   - Ten voordeele van, gunstig. 

Fideicommis   - Testamentaire beschikking waarbij men een vertrouwd 

     persoon, die voor de wet als erfgenaam optreedt, 

     opdraagt een zeker legaat uit te keren aan iemand, die 

     wettelijk niet als erfgenaam kan worden aangewezen. 

Frictatis gratia   - Zonder kosten. 

Geabandoneert  - Afstand gedaan van: 

Geaccompagneert  - Vergezeld, begeleid. 

Geadjurgeert   - Als adjunct of helper toevoegen. 

Geadmitteert   - Toegelaten. 

Geaestimeert   - Gewaardeerd. 

Geaffecteert   - Gevoelswaarde, waarde aan iets toegekend op 

     grond van gehechtheid of voorliefde. 
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Geaggreërt   - Gunstig aangenomen, toegestaan. 

Geagnoseert   - De erkende schulden. 

Geapliceert   - Aangelegd, aangewend, toegepast, zich toeleggen. 

Geaufugireerde  - Ontvlieden, wegloopen. 

Gebeneficeert   - Begunstigd. 

Gecondemneert  - Veroordeeld. 

Geconsenteert   - Toestemming, vergunning. 

Gedecerneert   - Toewijzen, toekennen, eisen, vorderen. 

Gedelibereert   - Beraad, raadslaan, bezint, overweegt. 

Geëximeert   - Onttrekken aan-, afzonderen, uitzonderen: het gilderecht  

was het afwijkende, het geëximeerde. 

Geinjungeert   - Toevoegen, opgelegd. 

Geinsinueert   - Gerechtelijk aangezegd. 

Geinterdiceert   - Verbod doen, verbieden. 

Gelaudeert   - Loofde, prijsde. 

Geobcereert   - Belast is. 

Geobtineert   - Verwerven, behouden, verkrijgen. 

Gepraefigeerde  - Tevoren vastgestelde. 

Gepriseert   - Schatten, de waarde aanslaan. 

Geprocreërt   - Verwekken. 

Geproponeerd   - Voorstellen. 

Geratificeert   - Bekrachtigd. 

Gerefugieerde   - Vluchtelinge. In t’ bijzonder benaming voor Franse 

     Protestanten die, na de herroeping van het Edict van 

     Nantes in 1685, Frankrijk verlieten. 

Gereleveert   - Ontheffen, ontslaan, vrijspreken. 

Gerengeert   - Degene aan wie rekening en verantwoording wordt 

gedaan. 

Gesaiseert   - Gerechtelijke inbezitneming. 

Gesuccedeert   - Opvolgen. 

Getenteert   - Zich eraan ergeren. 

Gevanteerde   - Beroemen. 

Grasserende   - Zich allerwegen verspreiden, woeden, heersen. 

Greesen land   - Oude oppervlakte maat naar het aantal koeien er 

     op een bepaald stuk land geweid kunnen worden. 

Idque sub poena perpetui 

siluctii  - Zij zal op straffe van altijddurende uitsluiting.   

Ilico    - Op staande voet 

Immisceeren   - Inmengen, ondermengen. 

In fidem   - Ter bevestiging, ter waarmerking. 

In forma   - In behoorlijke vorm. 

In senatu   - De Raad. 

In solidum   - Voor het geheel (b.v. borg blijven). 

In solutum   - Vrij. 

In tempore   - Op het juiste moment. 

Indispositie   - Ongesteldheid, ongezondheid.   -

Inseratur suo loco  - Op zijn plek, plaats. 

Integrum   - Rein, maagdelijk. 

Inundatien   - Overstromingen. 

J:U:Dr.   - Juris utriusque doctor, doctor in de beide rechten, 
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     het burgelijke en het kerkelijke. 

Jetwes    - Ietwes eenigsints 

Jura consignationis  - De rechten van consignatie. 

Jurisdictie   - Rechtsgebied. 

Jus cessum   - Het recht van overdracht. 

Juste tantum   - Het gehele recht. 

Leeren    - Ladders. 

Loco    - In plaats van. 

Loquator   - Document van aanspraak. 

Maaghscheit   - Boedelscheiding. 

Malitieuselijck  - Kwaadwillig, boosaardig. 

Mandeligh   - Gemeenschappelijk. 

Manieren   - Vervolgens te handelen. 

Margen   - Oppervlakte maat (Rijnlandse 8515, 70 m2. 

     Pruisische 3180 m2 ofwel 0,318 ha. 

Martini   - Verpagting van grasland, St. Maarten, 11 Nov. 

Memorie   - In haar geheugen, verstand geslagen 

Menage   - Op zijn voordeligst, met omzicht, zuinig zijn. 

Michieli   - St. Michiel, 20 September. 

Moderaat   - Gematigdheid, matiging, tempering. 

Momberen   - Voogden. 

Moveren   - Roeren, bewegen. 

Nomine Matris  - In naam van zijn moeder. 

Nomine patris   - In naam van zijn vader. 

Nomine principalis  - In naam van de belangrijkste, voornaamste. 

Nomine uxoris  - In naam van zijn vrouw. 

Non comparitie  - Het niet verschijnen. 

Notaris Publicus  - Openbaar Notaris. 

Obtineren   - Verkrijgen; de overhand behouden, winnen. 

Occasien   - Gelegenheid, geschikte tijd, koopje. 

Offereren   - Aanbieden. 

Ohem    - Oom. 

Opiniatreren   - Onverzettelijk blijven. 

Patrimoniële   - Tot het vaderlijk erfdeel behorend. 

Per edicta ad valvas  - Openlijk bekend gemaakt aan de deuren van het  

  Stadhuis. 

Per resto   - Het overige. 

Peremtorie   - Uiterste niet-verlengbare termijn. 

Periculeuse   - Gevaarlijk, hachelijk. 

Petitoir    - Het eigendomsrecht betreffend, het vorderen van het 

     recht op de zaak zelf. 

Petri    - Verpagting van erven, St. Petrus, 22 Febr. 

Piloot    - Loods. 

Possessie   - Vastgoed, landbezit. 

Praedecesseur   - Ambtsvoorganger. 

Praejudicie   - Op een oordeel vooruit lopen. 

Praetensie   - Aanspraak, eis, vordering. 

Praetext   - Voorwendsels, voorgegeven, schijngrond. 

Praeverentie   - Recht van voorgang, voorkeur. 

Pregnante   - Dringende. 
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Principaelste   - Lastgever, volmachtgever. 

Pro colla ac vera copia - Ter vergelijking naar waarheid letterlijk gecopieerd. 

Pro quota   - Voor zoveel mogelijk. 

Pro ut jacet   - Wanneer het gebeurt. Zo het gebeurt. 

Procurando   - Volmacht om uit naam van anderen te handelen. 

Proponeeren   - Voorstellen, voorhouden 

qqa. (qualitate qua)  - In de hoedanigheid waarin, ambtshalve. 

Quod attestor   - Hetgeen ik getuig. 

Recepisse   - Waardepapier. 

Recognitie   - Akte van erkenning. 

Redevabel   - Schuldig, verschuldigd. 

Relaberen   - Vervallen 

Relaxeeren   - Lossing, ontslaging, ontlossing, verbreiding. 

Relijff    - Terugggaaf. 

Reliqua   - Overschot van onvereffende schuld. 

Remonstreren   - Een betoog houden of indienen tegen iets, zijn beklag 

     doen. 

Renunciatie   - Ontzegging. 

Renversael   - Tegen. 

Repatieëren   - Verdeelen. 

Rerun natura   - In werkelijkheid niet. 

Resignatie   - Afstand doen van; zich schikken, berusten. 

Restrictie   - Beperking, voorbehoud. 

Revenues   - Inkomsten van goederen. 

Revocatie   - Herroeping; intrekking v.e. volmacht, v.e. bevel enz. 

Sequister   - Bewaarder, van rechtswege aangesteld persoon. 

Servituiten   - Erfdienstbaarheid, zakelijke last die op de bezitter van 

     enig goed rust. 

Singuliere   - Een bijzonder geval. 

Sint Jacob   - 25 Juli. Verpagting van bouwland. 

Sint Jan   - 24 Juni. 

Sint Marten   - Verpagting van grasland, St. Maarten, 11 Nov. 

Soulageren   - Verlichten, troosten. 

Spaa landt   - Bouwland. 

Specterende   - Aanschouwende, bezinnende. 

Studium juridicum  - Juridische studie. 

Sub beneficio legis inventarii - Onder voorrecht van boedelbeschrijving. 

Subsisteren   - Onderhoud, levensonderhoud. 

Sufficiente   - Toereikendheid. 

Supersederen   - Aflaten, nalaten. 

Suppletie   - Aanvulling, voltallig maken, aanvullende dekking. 

Surmonteeren   - Opklimmen, te boven gaan. 

Surplus   - Overblijvende hoeveelheid, rest, restant. 

Survivance   - Opvolging van een ambt. 

Sustenatie   - Onderhoud. 

Sustertingh   - Nicht. 

Tantum   - Bedrag, som. 

Tergiversatie   - In een rechtsgeding uitvluchten zoeken om het proces te 

vertragen    

Termineren   - Eindigen, bepalen, uitten, vellen. 
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Thinse    - Pacht, verplichting, schuld. 

Trangrasseurs   - Overtreders. 

Trijp    - Fluweelachtig weefsel bestaande uit een grondweefsel 

     van linnen of katoen en een pool van wol (meestal  

     geitenhaar), ook genoemd: velours d’Utrecht: stoel- 

     zittingen van trijp. 

Veniam aetatis  - Verontschuldiging, meerderjarigheidsverklaring. 

Veralieneren   - Vervreemden. 

Veroccasioneert  - Uitbarsting van blinde woede, plaats gehad hebbende. 

Vestenisse   - Garant, overdragt. 

Vulgo    - Naar gewoon spraakgebruik, gemeenlijk. 

 


