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Apostillen van Campen en haar Jurisdictie. 1624-1809. 

 

 
Deel 26 K.   5 Jan. 1705 – 6 Sept. 1712.  Inv. nr. O.A. 201. 

 

 

 

 

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 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. 
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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. 201. 1705 – 1712.  

 

 

1. Den 5den Januarius 1705, fol.1. 

Op de requeste van d’ Heer oudt Burgermeester M. Coops, versoekende de geconsigneerde 

penningen van de erfgenamen van Jan van de Weeteringe ter som van 50 guldens wegens 

verschulde huijre van de Eeckmoole onder cautie te moogen lichten. 

Was geapost:  Desen sij gestelt in handen van parthie advers om daer op heeden over acht 

dagen mondeling te berichten. 

 

 

2. Eodem die [5 Januarius 1705], fol.1. 

Op de requeste van Henrick van Nijuwenroda cum suis pachters van den 50sten penninck der 

Stadt Campen anno domini 1699, versoekende dat de erfgenamen van Peter Lucassen 

Lijndrajer wegens het niet aengeven van de overneeminge van t’ huijs van Gerrit Passer 

tegens een gerichtelijcke hijpothecatie door haar vader voorscreven gedaen moogen werden 

gecondemneert in een boete van 200 guldens en den dubbelden impost en de costen etc. 

Was geapost:  Dese sij gestelt in handen van parthie advers om heden over 14 dagen 

mondeling daar op te berichten. 

 

 

3. Den 10den Januarij 1705, fol.1vo. 

Op de requeste van Gerrit Rietbergen ende Hermen Gerritsen Voerman, momberen over 

Gerrit Dircksen Voerman, te kennen gevende dat haar supplianten pupillen bestemoeder 

Gerrichjen Jansen is coomen t’ overlijden, waarvan gemelde pupille erffgenaam is geworden; 

Dat weders eenen Jan Lambertsen Keijser swaager van wijlen Gerrichjen Jansen wegens cost 

geldt compt te pretendeeren, een somma van over de vier honderdt caroli guldens, met de 

welcke sij over voorscreven costgeldt vermits in gemelde boedel geene gereede penningen 

voor handen waaruit ten overstaan van de Heeren Borgermeesteren Roijeren van Rhijn in der 

minne waaren g’ accordeert, naamentlijck dat Jan Lambers Keijser, wegens sijn 

gepretendeerde costgeldt uijt den boedel soude hebben te profiteeren een hoff geleegen tot 

Swolle buiten de Sassen Poorte in het Bolwerck; Versoeckende dat haar Wel Edele Hoogh 

Achtbare als overmomberen het gemelde accoort voor soo veel hetselve de minderjaarige was 

aengaande gelieffden t’ approbeeren ende de supplianten t’ authoriseeren om aen Jan Lambers 

Keijser de gemelde hoff te moogen transporteeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren als overmomberen het gementioneerde 

accoordt, voor soo veel het de minderjaarige is aengaande; Authoriseerende de supplianten 

qqa. de gemelde hoff aen Jan Lambertsen Keijser te moogen transporteeren. 

 

 

4. Den 22sten Januarij 1705, fol.2. 

Op de requeste van die E: Wilhelmus Smitt in qualiteijt als regerende Buijten Vaeder vant 

Armen Weesenhuijs wegens Wessel Heijmens, voorts Daniel Berens en Heijmen Arentsen 

van Dijck momberen over Aart en Grietjen Heijmans, versoeckende dat haar Wel Edele 

Hoogh Achtbare gelieffden t’ approbeeren de verkoopinge van seker huijsjen staande alhier in 

de Booven Hoffstraate aengekofft bij Laurens de Haan voor f.95 - : - : caroli guldens; Gelijck 

mede dat dieselve  mooge g’ approbeert werden wegens Aart Heijmans , soldaat en absent 

weesende, en voorts voorscreeven parsoonen g’ authoriseert om sijnent wegen d’ overdracht 

mede te moogen doen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren als overmomberen soo ten requarde van  
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de minderjaarige als d’ absenten dese verkoopinge pro ut jacet auctoriserende de genoemde  

parsoonen om d’ overdracht wegens Aart Heijmans mede te moogen doen. 

 

 

5. Den 29 Januarij 1705, fol.2vo. 

Op de requeste van die Ed: Johannes Hertogh versoeckende om den boedel van sijn vader die 

Ed: Lambert Hertogh onder beneficie en de wet van inventaris te mogen adieren. 

Was geapost:  Den suppliant Johannes Hertog wort het recht van sijns vaders boedel onder de 

wet en beneficie van inventaris te moogen aenveerden g’ accordeert mits sulx met assumptie 

ende ten overstaan van twee der principaalste crediteuren geschijde, sijnde ten dien fine de 

voorgeslagene persoonen Jan Worst ende Peter Dircksen Swanenburgh tot curateuren over 

den gemelden boedel g’ authoriseert. 

 

 

6. Den 2 Feb(ruarij) 1705, fol.3. 

Op de requeste van Evert Gijsen cum suis pachteren van t’ riedtlant van d’ Overgunne 

versoekende dewijl door het hooge water en ijsganck het riedt was bedorven soodanig dat sij 

weinig off niet daar van sullen kunnen maeien en profijteren, dat de Heeren van de Magistraat 

hare geledene schade beliefden te doen in oogenschijn neemen en naa bevindinge van saken 

een fortabele remissie te vergunnen. 

Was geapost:  Supplianten wordt om redenen in desen requeste vermelt van de 

pachtpenningen anno domini 1704 geremitteert de som van hondert en dertig caroli guldens 

eens. 

 

 

7. Den 11den Febr(uarij) 1705, fol.3. 

Op de respective remonstrantien van Dr. Johannes Tollius en Dirk Bisschop versoeckende 

beijde om redenen aldaar in het breede gededuceert dat voor Burgers in vervolghlijck 

keurbaar mochten werden verclaart. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden den inhoudt deser requeste hebbende g’ examineert, 

verstaan dat de supplianten in haar versoeck volgens de Stadts Wetten niet ontfanckelijck sijn. 

 
[In marge]: Inseratur suo loco. 

 

 

8. Den 9 Feb(ruarij) 1705, fol.3vo. 

Op den requeste van Dr. Joannes Tollius en Dirck Bisschop versoekende om redenen breder 

in den requeste gededuceert dat voor burgeren ende keurbaar tot de regeringe mochten werden 

verklaart ende van de voorige genoomene resolutie mochten werden gereleveert. 

Was geapost:  Om redenen in desen requeste vermelt, ende om de iterative instantien van  

d’ Heeren van de Geswoorne Gemeente in den voorleedenen jaare daar over gedaan, hebben 

Schepenen en Raadt de supplianten van de voorige genoomene resolutie gratieuselijck mits 

desen gereleveert ende gedispenseert, de selve voor Burgeren ende Eligibel tot de regeringe 

verklarende sie actum in senatu. 

 

 

9. Den 19 Feb(ruarij) 1705, fol.4. 

Op de requeste van de momberen van d’ onmundige kinderen van Wolter van Coeverden en 

Jannetijn Storms, versoeckende approbatie van het ingegaane accort tussen haer ende de 
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crediteuren van den boedel van Roeloff van de Camp en Jannetijn Storms, ende mede om 

eenige meubile goederen ende een half huijsijn om daer uijt de crediteuren te voldoen te  

moogen verkoopen. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raden approberen het gemaackte accoort 

tussen de momberen ende de crediteuren van den boedel van R. van de Camp en Jannetien 

Storms op den 14 februarij 1705 ingegaan, voor soo veel t’ selve d’ onmundige betreft, en 

authoriseren de momberen verder om eenige meubilen tot reddinge des boedels ende tot 

betalinge der crediteuren publijck te verkoopen; Doch dat het halve huijsijn bij de 

voorscreeven momberen niet als op speciale approbatie van Schepenen en Raden sal moogen 

veralieneert worden. 

 

 

10. Den 19den Febr(uarij) 1705, fol.4vo. 

Op de requeste van Reiner Reuse en Jan Jelissen van Deventer, momberen over de 

minderjaarige kinderen van Ernst Stange, versoekende om redenen aldaar vermeldt hun 

pupillen vaeders boedel, onder beneficie van inventaris te moogen aenveerden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen supplianten desen boedel sub 

beneficio inventarii te moogen aenveerden; wordende tot curateuren g’ authoriseert  

d’ Ontfanger van de Weteringe ende Henrick Warnars. 

 

 

11. Eodem die it Anno [19 Feb(uarij 1705], fol.4vo. 

Op de requeste van Jan Haagewoldt momber over Lubbichjen Willems dochter van Willem 

Joncker te kennen gevende dat Jannis Beeker mede momber ten tijde van sijne administratie 

van sijns pupils goederen hadde onfangen vijff en seventigh caroli guldens, welcke nu voor 

eenigen tijdt was overleeden; En vermits gemelde weduwe geen gereede penningen was 

hebbende; En wel geneegen sijnde om tot securiteijt van de pupille te geven een gerichtelijcke 

bekentenisse op het halve huijs bij haar bewoont tegens vier ten honderdt; Soo versoeckt hij 

suppliant qqa. dat haar Wel Edele Hoogh Achtbare sulx mochten accordeeren. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren des suppliants versoeck mits d’ interesse 

betaalt werde tegens vijff ten honderdt. 

 

 

12. Den 19den Febr(uarij) 1705, fol.5. 

Op de requeste van Bartelt Reijnders ende Willem Geerts respective momberen over Dirck 

Berents en Truide Egberts kindt; te kennen gevende dat supplianten op approbatie van haar 

Wel Edele Hoogh Achtbare hadden verkofft aen Swier Jansen haar pupillen huijs staande op 

Seveningen met sleeten , breeder aldaar vermeldt voor een somma van negen honderdt en tijn 

caroli guldens; met versoeck dat haar Wel Edele Hoogh Achtbare als overmomberen gemelde 

verkoopinge pro ut jacet gelieffden t’ approbeeren. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden approbeeren (naa rijpe examinatie) als overmomberen 

ten requarde van de minderjaarige de coop in desen vermeldt. 

 

 

13. Den 19 dito [19 Februarij 1705], fol.5vo. 

Op de requeste van Willem Lasman versoeckende dat door indispositie en hoogen ouderdom 

van het wagemeesterschap aen de Cellebroers poorte mochte ontslagen worden en het selve 

aen sijn oudste soon wederom begeven worden. 

Was geapost: Den suppliant W. Lasman wordt sijn versoeck in desen requeste vermelt 

toegestaan ende wort des selfs soon Lambert Lasman tot wagemeester aen deser Stadts 
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Cellebroers poorte aengestelt ende daar mede gebeneficeert mits praesterende den gewoonen 

eedt. 

 

 

14. Den 21 Feb(ruarij) 1705, fol.6. 

Op de requeste van Arent Hans, broeckherder vant Bovenbroeck versoekende betalinge van 

de som van f.11 - 11 - 8 wegens lantpacht aen de Heer Burgermeester Merwede verschooten 

ende betaalt wegens ½ mat Dronter lant, waar van het hooij door de koebeesten van  

Dr. Hr. Vesterinck is geconsumeert ende vervoert. 

Was geapost:  Dewiel in confesso is dat het hooij in desen gemelt aen de beesten van  

Dr. Hr. Vesterinck is vervoert: soo wordt verstaan dat voorscreeven Dr. H. Vesterinck dese 

gementioneerde som sal betalen sonder dat dese betalinge de minste relatie tot sijn vaders 

zalligher boedel sal hebben mochte in consequentie getrocken konnen off moogen worden, als 

off sich in den boedel van sijn vader hier door hadde geimmisseert. 

 

 

15. Eodem die etc. anno [21 Februarij 1705], fol.6. 

Op de requeste van Frans Markelbagh Stadts Roedendrager, versoekende, dat dewiel sijne  

g’ assigneerde wooninge niet hadde kunnen bewoonen maar tot sijnen laste een huijs moeten 

huijren die van outs de gewoone som van 20 goltguldens voor jaarlijxe huijre. 

Was geapost:  Suppliant wordt begunstight met de som van twintig goltguldens voor 

huijshuijre over den jaare en uijt de Camer anno domini 1704 te betalen eens en sulx om 

redenen in desen requeste vermelt. 

 

 

16. Eodem die etc. anno [21 Februarij 1705], fol.6vo. 

Op den requeste van Arent Post ende  Buijck Geertsen momberen over de naagelatene 

kinderen van Steeven Post en Trijne Drees beneffens de erfgenamen Jan Jansen en Jan 

Stevens versoekende approbatie van de aengegane verkoopinge van t’ huijs ende t’ huijsmans 

gereetschap etc. etc. ende dat voor de som van 1450 guldens. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raden approberen de verkopinge van t’ huijs 

en verdere aencleve van dien in desen requeste vermelt soo als de selve leidt voor soo veel de 

selve d’ onmundige betreft. 

 

 

17. Eodem [21 Februarij 1705], fol.6vo. 

Op de requeste van Arent Post ende Buijck Geertsen momberen van d’ onmundige kinderen 

van Trijne Drees en Steven Post, versoeckende het advijs van Haar Wel Edele Hoog Achtbare 

aengaende de onkosten van de begrafenisse van Trijne Drees voorscreeven als die rouw van 

de weduwenaar Drees Hendricks. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raden verstaan dat de onkosten van de 

brgrafenisse van Trijne Drees beneffens de rouw van Drees Henricks naar staats gelegentheit 

niet uijt den gemeenen boedel, maar door de erfgenamen van Trijne Drees sal betaalt en 

gedragen moeten worden. 

 

 

18. Den 1 Meert 1705. fol.7. 

Op de requeste van Jan Rutgersen, trecker van de turf accijs van de Stadt van Campen anno 

domini 1705 versoekende dat Jan Pijtersen Sele tot collecteur daer van mochte aengestelt 

worden. 
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Was geapost:  Op de requeste van de trecker van de turff accijs over dese jaare 1705 is bij 

provisie ende tot wederseggens toe g’ accordeert dat Jan Pijtersen Sele dese collecte sal 

moogen waaeneemen. 

 

 

19. Den 2 Meert 1705. fol.7. 

Op den requeste van de momberen over de onmundige kinderen van vrouw Catrina Goltbeeck 

versoekende authorisatie om een huijsijn en hoffijn staande Boven Poorte ten profijte van 

haar pupillen te moogen verkoopen. 

Was geapost:  Fiat tentamen van de verkoopinge vant huijs, en hoffijn in desen gemelt, en 

sulx op nadere approbatie van Schepenen en Raadt. 

 

 

20. Den 9den Meert 1705. fol.7vo. 

Op de requeste van Gerrit Rietbergen versoekende door het overlijden van den coster 

Rhijnvisch begunstight te moogen werden met het vacante costers ampt van de Buijten en 

Broeder Kercken. 

Was geapost:  Suppliant wordt met het vacante costes ampt van de Buijten ende Broeder 

Kercken begunstight op het tactement en emolumenten daartoe staande; mits uijtkeerende 

vijfftig caroli guldens aen de weduwe van de coster Rhijnvisch haar leven lanck geduirende 

jaarlix; En vermits de bedieninge in den Armen Caamer compt op te houden, soo sal dieselve 

niet profiteeren de seventigh caroli guldens bij sijn praedecesseur voor desen genooten. 

 

 

21. Den 9den Meert 1705. fol.8. 

Op de requeste van Arent Vriese, soon van Jan Arentsen Vriese; versoeckende door het 

overlijden van den coster in de Walsche off Fransche Kercke deser Stad, weder met het 

costers ampt aldaar, begunstight te moogen werden. 

Was geapost:  Suppliant wordt met het vacante costers ampt van de Fransche Kercke 

beunstight, op het tractement en emolumenten daartoe staande, sullende het eerste quartaal 

ingaan met Paesschen deser jaars 1705. 

 

 

22. Den 9 Maart 1705, fol.8vo. 

Op de requeste van de momberen van Henrick Jansen Leiseel versoekende consent en 

authorisatie om de bewesene vaderlijcke goederen over voorscreven weduwe noch een jaar te 

moogen laten verblijven. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raden consenteren ende authoriseren de 

momberen in desen gemelt om de bewesene pupillaire goederen onder de weduwe van 

Henrick Jansen Leiseel bij provisie noch een jaar te mogen laten blijven berusten. 

 

 

23. Eodem die [9 Maart 1705], fol.8vo. 

Op de requeste van de vrouw weduwe Morrhe versoeckende extraditie van een obligatie van 

1000 caroli guldens los rente op de provintie van Overijssel door de doot van haar dochter 

juffrouw Catharina Elisabet Morrhe op haar als moeder en erfgename vervallen. 

Was geapost:  De Heeren momberen jonker Leeuwendal en J. van der Linde over  

d’ onmundige kinderen van de vrouw weduwe Morrhe worden gelast om de obligatie van 

1000 caroli guldens op de provintie van Overijssel beleght, aen de vrouw weduwe Morrhe als 

erfgename van haar dochter juffrouw Catharina Elisabet Morrhe ter hant te stellen. 
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24. Den 9 Maart 1705, fol.9. 

Op de requeste van Tobias Visscher en Willem Claasen momberen. Drees Henricks  

Stadtmeier op het Camper Eilandt, versoekende dat het gemaackte accoort met vrouw  

voorkinderen om des gemeenen boedels schulden tot sijnen privativen laste te willen neemen. 

Was geapost:  Scheepenen en Raadt approberen het ingegane accoort tussen Drees Henricks, 

en de voorkinderen van sijn huijsvrouwe Trijne Drees en de gemeene boedels schulden om 

gemeene boedels schulden tot sijnen prevativen laste te neemen. 

 

 

25. Eodem die etc. anno [9 Maart 1705], fol.9. 

Op de requeste van de weduwe van de custos Jan Rijnvis versoeckende tot soulagement van 

haar en haare kinderen met het setten van de stoelen in de Buijten en Broeder Kercken voor 

haar leeven lanck begunstight te mogen worden. 

Was geapost:  De weduwe van de custos Jan Rijnvis wort om bijsondere redenen 

gebeneficeert met vijfti caroli guldens jaarlijx haar leven lanck te genijten uijt de 

emolumenten off het tractement van de aengestelde custos Gerrit Rijtbergh. 

 

 

26. Den 16 Maart 1705, fol.9vo. 

Op de requeste van Grietje Jans versoeckende consent en authorisatie om de gerechte 

halfscheit in een obligatie ad 900 guldens te moogen verkoopen en transporteeren. 

Was geapost:  Suppliantinne wort g’ authoriseert om de halfscheit van de obligatie in desen 

gemelt als g’ institueerde mede erfgename beneffens haar broeder van haar moeder Susanna 

Laurens te moogen verkoopen en transporteeren. 

 

 

27. Den 24sten Meert 1705, fol.9vo. 

Op de requeste van Hermen Voerman Stadt Meijer woonende op het erve den Leegen Ness; 

versoeckende voorscreeven erve aen eenen Bartholt Jansen te moogen overdoen. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren naa rijpe examinatie de suppliants gedaan 

versoeck. 

 

 

28. Den 24 Maart 1705, fol.10. 

Op de requeste van Henrick Bleeker versoeckende 200 guldens te moogen lichten uijt de 

geconsigneerde kooppenningen van t’ verkofte schip van Lambert Staal. 

Was geapost:  De g’ interesseerde en gepraefereerde crediteuren met namen Teunis Visscher, 

beneffens de momberen van des suppliant onmundige kinderen, en de seilemaker Willem 

Teunissen van der Noort en de erfgenamen van Peter Lucassen Lijndrajer, over den inhout 

van desen requeste gehoort sijnde, ende hetselve hebbende toegestaan, soo hebben 

Burgermeesteren, Schepenen en Raden het versoeck in desen requeste gemelt g’ accordeert. 

 

 

29. Den 27sten Meert 1705, fol.10. 

Op de requeste van Willem Warnarsen Hartslaager, versoeckende in plaats van sijne halve 

broeder Peter Hermsen Kappart (wiens vaartuigh hij suppliant sal overneemen) weder met het 

veer op Meppelt begunstight te moogen werden. 

Was geapost:  Suppliant wordt met het veer op Meppelt begunstight in dier voegen die van 

Meppelt hetselve op dese Stadt sijn hebbende. 
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30. Den 27 Maart 1705, fol.10vo. 

Op de requeste van de weduwe van die Ed: Clamor ter Heide versoeckende dat de erfgenamen  

van haar voorscreven eheman ingevolge vooraf gegevene resolutie de effecten van den boedel 

van d’ Ed: Clamor ter Heide mochten gerichtelijck aen haer verbonden worden, wegens en 

voor de liquide praetensie van 2000 guldens ingevolge huwelijxse voorwaarden aen haer 

versproken, ende dat de selve uijt de gereetste penningen en effecten des boedels betaalt 

souden moeten worden. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raden verstaan in gevolge voorafgegevene 

resolutie dat d’ erfgenamen van d’ Ed: Clamor ter Heide de effecten van den boedel voor de 

2000 caroli guldens in desen gemelt, gerichtelijck sullen verbinden en dese gemelde som uijt 

de gereetste penningen deses boedels betalen. 

 

 

31. Den 6 April 1705, fol.10vo. 

Op de requeste van de momberen over de kinderen van Coert Dircksen Poortenaar 

versoekende dat de goederen off gereetschap van voorscreven Coert Dircksen Poortenaar 

souden moogen gepriseert, of ingevolge de voor desen gedane aestimatie bij haar 

aengenoomen worden. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raden der Stadt Campen ordonneren dat de 

goederen en gereetschap in desen vermelt op nieuws door twee onpartijdige sigh des 

verstaande sullen worden gelaxeert. 

 

 

32. Den 13den April 1705, fol.11. 

Op de requeste van Aleida Melchers naagelaatene dochter van wijlen Melcher Baltus, oudt 

twe en twintigh jaaren, versoeckende om reedenen aldaar vermeldt, dat haare momberen 

Jannes van Tongeren en Lucas Mertensen Hoet door haar van haare momberschap mochten 

ontslaagen werden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren nae rijpe examinatie, dat supplianten 

haare momberen van haare momberschap sal moogen ontslaan. 

 

 

33. Den 29sten April 1705, fol.11vo. 

Op de requeste van Evert Meijboom, versoeckende dewijl de veerschipperen deser Stadt het 

veer op Haarlem laaten leggen dat hij suppliant weder met gemelde veer mooge werden 

begunstight. 

Was geapost:  Suppliant wordt sijn versoeck toegestaan, soo en in diervoegen, als wijlen Jan 

Henricksen het gemelde veer op Haarlem gehadt heefft. 

 

 

34. Den 29 April 1705, fol.11vo. 

Op de requeste van Jan Jelissen van Deventer, Peter Bondam en Mr. Croese momberen over 

de kinderen van Koert Dircksen Poortenaar versoekende approbatie van de gedane aestimatie 

van het gereetschap en de meubile goederen van voorscreven Coert Dircksen Poortenaar. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raden approberen de gedane aestimatie van 

goederen in desen requeste vermelt, soo als de selve leidt. 

 

 

35. Den 5den Meij 1705, fol.12. 

Op de requeste van Jacob Gerritsen Ovinck ende Henrick van Nes in qualité als momberen  
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over Claas Crouwels kinderen, voorts Jan Rijcksen van de Wende ende Berent Beerthuijs, 

momberen over gemelde Henrick van Nes kinderen, versoeckende dewijl door de 

erffgenamen van de laaste vrouwe van Adam Crouwel met recht aengesproocken wierden, dat 

haar Wel Edele Hoogh Achtbare haar supplianten mochten accordeeren om haar pupillen 

saacke in rechte te moogen defendeeren. 

Was geapost:  Supplianten qqa. wordt haer gedaan versoeck toegestaan. 

 

 

36. Den 7den Meij 1705, fol.12. 

Op de requeste van d’ oomen en momberen van d’ onmondige kinderen van Wolter van 

Coeverden versoeckende approbatie van de verkopinge van een halff huijsijn ter summe an 65 

guldens ingevolge annexe coopbrieff. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raadt approberen dese verkopinge voor soo 

veer de selve d’ onmondige betreft. 

 

 

37. Eodem die etc. anno [7 Meij 1705], fol.12vo. 

Op de requeste van Ds. Adrianus van Tooren, voor hem selfs en als volmaght van sijne 

absente susters verstreckt hebbende tot reddinge van sijn susters Helena van Toorens boedel 

op den 24 junij 1704 een summa van vijf hondert seven en dertig caroli guldens onder belofte 

en toesaage der curateuren, dat dese verschotene en geleende penningen uijt de eerste en 

gereetste penningen van den boedel van juffrouw Helena van Tooren en sijn Eerwaerde 

souden gerestitueert worden, versoekende derhalven dat hij voorscreven penningen ter 

concurrenter som uijt de vendu penningen der winkelwaren onder Claas Visscher berustende 

aen sijn Eerwaerde mochten ontrichtet worden 

Was geapost: Claas Visscher wordt g’ ordonneert om uijt de vendu penningen van de 

winkelwaren van juffrouw Helena van Tooren in handen van Ds. Adrianus van Tooren te 

tellen de som van vijff hondert seven en dertig caroli guldens in voldoeninge van soodanigen 

verschot als door sijn Eerweerde te vooren ten profijte van den boedel van juffrouw Helena 

van Tooren was gedaan ten waare de curateuren van den boedel van juffrouw Helena van 

Tooren redenen ter contrarie mochten hebben, dewelcke sij aenstaande maendagh sullen 

moeten ter vergaderinge van Schepenen en Raden voorbrengen. 

 

 

38. Den 9 Meij 1705, fol.13. 

Op de requeste van  van de Franse Schoolmeester J. Chalis de la Motte versoeckende dat hij 

int exerceeren van sijne Franse Schoole om gepraejudicieert mochte gemeinteneert worden en 

in specie over juffrouw de la Fontaine clagende dat sij hem groote praejuditie aenbrachte etc. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raden inhaererende haare voorige resolutie 

op den requeste van Sr. Chalus de la Motte op den 1 november 1704 genoomen, ordonneren 

juffrouw de la Fontaine sich stiptelijck daar naa te reguleren, sullende haar Wel Edele Hoogh 

Achtbare in cas van overtredinge van voorscreven orderes naader disponeren selfs met 

ontsegginge van haare schooldijnst. 

 

 

39. Eodem die etc. anno [9 Meij 1705], fol.13vo. 

Op de requeste der respective Gildemeesteren, soo vant Laaken als Duffelmakers gilde 

versoekende dat het dack vant seegelhuijs moght worden dicht gemaackt ende gerepareert. 
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Was geapost:  Dese reparatie van t’ seegel huijs sal door de Camenaars en Rentmeesteren der 

Stadt gedaan, ende sullen de onkosten daer toe noodigh uijt d’ oude restanten voor dese reise 

betaalt worden. 

 

 

40. Den 12 Meij 1705, fol.13vo. 

Op de requeste van d’ Ed: Jannes van der Linde, chirurgijn en Simon Coen als momberen 

over Jan ven den Bergh versoeckende dat Lambert Staal haer pupillen swager eenige gemeene 

affecten en meubilen moogen deilen en daar van behoorlijcke scheidinge maken off dat ijmant 

anders tot dese scheidinge en deilinge mooge g’ authoriseert werden. 

Was geapost:  De versochte scheidinge en deilinge wort g’ accordeert en sal sijn voortganck 

gewinnen soo bij aldien Lambert Staal binnen twee maal vier en twintig uijren geene redenen 

ter contrarie in handen van d’ Heer Praesident komt te stellen, sullende ten dien fine desen aen 

Lambert Staal g’ insinueert worden. 

 

 

41. Den 16den Meij 1705, fol.14. 

Op de requeste van Willem Teunissen van de Noordt ende Dirck Eckelboom als momberen 

over Aeltjen van Heerde naagelaatene dochter van wijlen Henrick Claassen van Heerde, te 

kennen gevende dat sij Aeltjen van Heerde niet is d’ allerschranderste en de alsoo onbequaam 

om haar eijgene affaires waar te neemen; Waaromme oock haar moeije Jannichjen Claas van 

Heerde bij haare testamentaire dispositie haar tot een fideicommissaire erffgenaame heefft 

gestelt; Versoeckende dewijl sij supplianten aller orbert hebben g’ oordeelt om haar cost in 

het Geertruiden en Catharinen Gasthuijs te coopen; Waarover mits de Heeren Provisooren 

ende Kerckmeesteren op conditien hier annex sijn eens geworden; Dog dat de costpenningen 

uijt een der pupillen huisien sullen moeten coomen, soo bij Monsr. Henr. van Nes bewoont 

wort ende aegekofft sal worden voor een somma van f.630. - : - caroli guldens, van welck 

fideicommissaire huijs haar suster Janneken van Heerde wegens acte brieve annex affstant 

heefft gedaan; Waaromme supplianten haar keerden tot haar Wel Edele Hoog Achtbare, 

versoeckende het fideicommis in soo verre te willen ontslaan ende rectificeeren  

t’ geene dienaengaande reets is gedaan, ende de gedaane verkoopinge aen Henrick van Nes te 

rectificeeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren naa rijpe examinatie ten requarde van de 

momberen van Aeltjen van Heerde dese gedaane verkoopinge pro ut jacet; Ontheffende het 

gemelde huijs van de lust van fideicommis, doordien de fideicommissaire erffgenaame 

Janneken van Heerde bij acte van den 15den Meij 1705 daarvan onder de handt gerenuncieert 

heefft; Gelijck haar Wel Edele Hoog Achtbare mede approbeeren het ingegaane accoort 

tusschen voorscreven momberen ende de Heeren Provisooren ende Kerckmeesteren van het 

Geertruiden ende Catharinen Gasthuijs wegens de cost voor haar Aeltjen van (Heerde) aldaar 

gekofft, mits nochtans dat sij Aeltjen van Heerde aen een cost coopers tafel sal gehoudne sijn 

t’ eeten, indien bij haar Wel Edele Hoog Achtbare ten dienste van het huijs sulx 

goedtgevonden mochte werden. 

 

 

42. Den 16 Meij 1705, fol.15. 

Op de requeste van de momberen (Teunis Visscher en Willem Clasen) van d’ onmondige 

kinderen van Henrick Leiseel ende desselfs weduwe versoekende approbatie van seker 

accoort op den 7 Meij 1705 ingegaan. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raden approberen het gemaeckte accoordt op 

den 7 Meij 1705 tussen de momberen van d’ onmondige kinderen van Henrick Leiseel ter 
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eenre en des selfs weduwe ter andere sijde ingegaan voor soo veel t’ selve de onmondige 

betreft, mits dat voorscreven weduwe aanneeme de resteerende pacht anno domini 1704 aen 

de Stadt ten spoedigsten ende als hare privative schult te betalen, ende het huijs ofte de 

huijscoopspenningen daar voor specialijck verbinde. 

 

 

43. Den 28sten Meij 1705, fol.15vo. 

Op de requeste van Jan Pietersen Sele, versoeckende door het overlijden van Albert Jbinck 

met d’ onderste in plaats van de booven wooninge van de Visch Poorte begunstight te 

moogen werden. 

Was geapost:  Suppliant wordt in plaats van de booven met de onderwooninge van de Visch 

Poorte begunstight; mits dat dieselve de weduwe van Hermannus Boogardts sal laaten 

continueeren in die huijre soo sij daarvoor aen Albert Jbinck beloofft heefft. 

 

 

44. Den 28sten Meij 1705, fol.15vo. 

Op de requeste van Reiner Reuse versoeckende in qualteijt als momber van de kinderen van 

Ernst Stange neffens Egbert ter Bruggen als getrouwt aen een der kinderen, te kennen 

gevende, dat voorscreven Ernst Stange bij sijn hertrouwen aen sijne kinderen heeft bewesen 

duisendt caroli guldens; Dat een van desselffs huijsen onlanghs voor s’ Landts schattinge 

verkofft is, waaruijt voorscreven beweesene niet kan coomen; Soo versochten supplianten 

qqa. consent tot verkoopinge van het ander huijs. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen supplianten, het twede huijs van 

Ernst Stange publicq ten overstaan van de Heeren Hoofftluiden te moogen verkoopen. 

 

 

45. Den 28 Meij 1705, fol.16. 

Op de requeste van Laurens de Haan en Jan Jelissen van Deventer in qualiteit als momberen 

over Cornelia Egberts naar gelatene dochter van Egbert van de Mosselenbergh versoekende 

dat in conformiteit van seekere gerichtelijcke bekentenisse de dato den 2 Martij 1701 

honderdt caroli guldens aen haar pupille loco legitime gelegateert voor de bewijsinge door 

Ernst Stange aen sijne kinderen gedaan, mochte gepraefereert worden. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raadt ordonneeren dat de gerichtelijcke 

bekentenisse de dato den 4 Martij 1701 ter summa van 100 caroli guldens capitaal cum 

interesse ten profijte van Cornelisien Egberts gepraefereert sal worden voor de bewijsinge van 

Ernst Stange aen sijne kinderen op den 5 Meij 1694 gedaan. 

 

 

46. Den 10 Junij 1705, fol.16vo. 

Op de requeste van Aeltijn van Heerde versoekende dat het verkofte huijs soo d’ Ed: Henrick 

van Nes van d’ Erfgenamen van Jannegijn Claas van Heerde heeft aangekoft van het 

fideicommis mochte onheft worden. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raden ontslaan het huijs van d’ erfgenamen 

van Janneken Klaas van Heerde door de Ed: Henrick van Nes aengekoft van de last van 

fideicommis, ende verstaan dat het selve vrij getransporteert ende de kooppenningen gerust 

sullen moogen betaalt worden. 

 

 

47. Den 15den Junij 1705, fol.17. 

Op de requeste van Monsieur François Chalus de la Motte, Franse Meester versoeckende  
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dewijl juffrouw de la Fontaine d’ ordres van Schepenen en Raaden ten aensien van de 

kinderen booven de seven jaaren te leeren, niet qwam naa te koomen dat haar het 

schoolhouden voor altoos mochte werden verbooden. 

Was geapost: Dewijl de beclaagde de respective resolutien van Schepenen ende Raaden 

heefft gevilipendeert; soo wordt haar la Fontaine cracht deses het schoolhouden ontseght; 

wordende de Heeren Schoolarchen versoght ende g’ authoriseert aen haar la Fontaine hiervan 

de noodige kennisse te geven. 

 

 

48. Den 22 Junij 1705, fol.17. 

Op den requeste van de gerealiseerde crediteuren van den boedel van d’ E: Lambert Hertog en 

insonderheit de gevestigde op het huijs van gemelde Hertog staande tegens over het 

Stadtshuijs, ten fine dat de curateuren moghten gelast worden om gemelde huijs ten overstaan 

van d’ Heeren Hooftluijden ad opus jus habentium te doen verkoopen. 

Was geapost:  De curateuren van den boedel van die Ed: Lambert Hartogh worden  

g’ authoriseert om het huijs in desen requeste gemelt ten overstaan van d’ Heeren 

Hooftluijden vant Broeder quartier ad opus jus habentium publijck te doen verkoopen. 

 

 

49. Op den 22 Junij 1705, fol.17vo. 

Op den requeste van Jan Berentsen Bulter versoekende betalinge wegens sijn achterstant soo 

hem van de Boven Kercke competeerde onder de regeringe van de Kerckmeester  

G. Vesterinck ter sum van f.54 - 4 - als oock wegens de Camer van den jaare 1671 van de 

Geestelijckheit Camenaar de Vooght ad f.49 - 16 - als mede van gemelde Geestelijckheit van 

de Camer van d’ Heer Burgermeester van de Wende tot f.37 - 19 - . 

Was geapost:  Fiat betalinge door de Kerckmeester in tempore van de Boven Kercke van 

gemelde vier en vijftig caroli guldens en 4 stuijvers: Ende dan noch door d’ ontfanger van de 

Weeteringe van seven en tachentig gulden en 15 stuijvers welcke betalinge in uijtgave van de 

lopende Camer van de Geestelijckheit en in de rekeninge soo als de Kerckmeester in tempore 

sal comen te doen sal gevalideert worden. 

 

 

50. Den 13den Julij 1705, fol.18. 

Op de requeste van Jan Gerritsen Beerthuijs, versoeckende door het overlijden van Jan 

Willemsen in leven roeper deser Stadt, wederom met de vacante roepersplaatse begunstight te 

moogen werden. 

Was geapost:  Suppliant wordt met de vacante roepers plaatse begunstight, op de profijten 

daartoe staande. 

 

 

51. Den 14den Julij 1705, fol.18. 

Op de requeste van Gerrit Driessen en Warnar Vos neffens d’ andere vrinden van wijlen Jan 

Florissen, Doctor; Versoeckende om reedenen daarinne vermeldt desselffs boedel onder 

beneficie van inventaris te moogen aenveerden mits adsumptie van Dr. Rogier Erklens ende 

Hermannus Brouwer. 

Was geapost:  Schepenen ende Raeden accordeeren aen supplianten voorscreven boedel 

onder beneficie van inventaris te moogen aenveerden; En sulx met adsumptie van Dr. Erklens 

en Hermannus Brouwer. 
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52. Eodem [14 Julij 1705 ongedateerd], fol.18vo. 

Op de requeste van die E: Andries van Ems, ende Lambert van Schellen als momberen van  

d’ onmondige kinderen van wijlen Gerrit Geerlighs op ten Noordt; Versoeckende dat 

Schepenen ende Raaden het maagescheid tusschen hem Lambert van Schellen ter eenre; En 

tusschen Wolter Willems nomini uxoris Jacobjen Geerlichs onder die E: Andries van Ems als 

momber over d’ onmondige kinderen van Gerrit Geerlighs ter anderen sijden de dato den 

16den september 1703 opgericht over de naalaatenschap van Geertjen Geerlichs salligher als 

overmomberen ten aensien van d’ onmondigen gelieffden t’ approbeeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden approbeeren (naa rijpe examinatie) het gemaackte 

maagescheijdt desen annex voor soo veel het selve de minderjaarigen is aengaande. 

 

 

53. Den 18den Julij 1705, fol.19. 

Op de requeste van Dirck Dircksen van Kleeff als momberen over de onmondige kinderen 

van Hermen Hermsen, grutter; versoeckende dat haar Wel Edele Hoog Achtbare gelieffden  

t’ accordeeren dat sij supplianten in haar genoemde qualiteijt mochten vercoopen soodaane 

aenparten in de goederen als op haar pupillen van haar wijlen oom Elias Hermsen verstorven 

sijn, bedraagende acht vijfftiende deelen van den halven boedel. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren (naa rijpe examinatie) aen supplianten 

qqa. om de anparten van de gementioneerde goederen op haar pupillen van wijlen haar oom 

Elias Hermsen gedevolveert te moogen verkoopen. 

 

 

54. Eodem die [18 Julij 1705], fol.19vo. 

Op de requeste van Andries Benninck versoeckende dat Dirck Albertsen van Haarst en 

Lodewijck Evers mochten werden gelast de penningen onder haar van sijn vrouw berustende 

aen hem suppliant t’ ontrichten om daar mede het accoort wegens de cost bij hem in het 

Geesten Gasthuijs gekofft te voldoen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden verstaan, dat de curateuren over de goederen van 

Femme Evers niet verplicht sijn, voor den verschijns dagh de versoghte penningen op te 

brengen; Dog kunnen haar Wel Edele Hoog Achtbare toestaan; Dat Andries Benninck ende 

sijne huijsvrouwe van nu aen in het Gasthuijs sullen moogen intrecken, mits naa proportie van 

de tijdt betaalende d’ interesse van haare belooffde cooppenningen. 

 

 

55. Den 19den Julij 1705, fol.20. 

Op de requeste van Dirck Albertsen van Haarst en Dirck Dircksen, als momberen over 

Hermen, Eva, Albert en Leentjen Willems onmondige kinderen; Versoeckende dat haar Wel 

Edele Hoog Achtbare gelieffden t’ accordeeren, dat sij supplianten in haar genoemde 

qualiteijt mochten verkoopen soodaane anparten in de goederen als haare pupillen van haar 

wijlen oom Elias Hermsen verstorven sijn, bedraagende voor haar vier vijfftiende parten van 

de helfft. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren (naa rijpe examinatie) aen supplianten 

qqa. om d’ anparten van de gementioneerde goederen op haare pupillen van wijlen haar oom 

Elias Hermsen gedevolveert te moogen verkoopen. 

 

 

56. Eodem die et anno [19 Julij 1705], fol.20vo. 

Op de requeste van Dr. Henrick Vesterinck, versoeckende dat hij remonstrant aen de 

penningen soo aen sijn vaeder salligher boedel wegens goederen in dieselve gekofft ter 
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somma van f.285 - 13 -  mooge corten soodaane ses en negentigh caroli guldens en dertien 

stuivers sijnde verschott tot de begraffenisse ende doot schulte bij hem remonstrant gedaan. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden verstaan, dat remonstrant de betaalde negen en 

neentigh caroli guldens en dertien stuivers doot schulden, ingevolge annexe rekeninge aen die 

bij hem in sijns vaeders boedel gekoffte goederen sal kunnen en moogen corten. 

 

 

57. Den 20sten Julij 1705, fol.20vo. 

Op de requeste van de weduwe van den coster Rhijnvisch, versoeckende dat Schepenen ende 

Raaden mochten verstaan dat het halve jaar stoel geldt, waarin haar man salligher was 

coomen t’ overlijden bij haar en niet bij den tegenwoordigen koster Rietbergen mochte 

getrocken werden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden verstaan, dat suppliante het halve jaar stoel geldt, 

waarin haar man salligher is overleeden sal moogen trecken, t’ welcke in het toecoomende 

oock sal werden gepractiseert ten aensien van den tegenwoordigen coster. 

 

 

58. Den 27 Julij 1705, fol.21. 

Op den requeste van de kinderen van wijlen Berentien Peters weduwe van Drees Herms 

versoeckende om den boedel van haar moeder onder de wet van beneficie van inventaris te 

moogen adieren met assumptie van twee de principaalsten personele crediteuren. 

Was geapost:  Supplianten wort haar versoeck in desen requeste vermelt g’ accordeert, ende 

wordt d’ Heer ontfanger Steenbergen g’ authoriseert om ijmant van Stadts wegen te 

nomineren om beneffens Bartholt Reinders  als curateuren den gemelden boedel van 

Berentien Peters te redden. 

 

 

59. Den 3den August 1705, fol.21vo. 

Op de requeste van Steven Luijties en Luijtien Jochems momberen over de kinderen van 

Reindt Roelofs en Femmegien Gerrits om een camp lants in Oostenwolde beneffens  eenige 

koebeesten daer op gaande te moogen verkoopen om der kinderen bewesee goederen daar uijt 

te erlangen. 

Was geapost:  De momberen over d’ onmundige kinderen van Reindt Roelofs en Femmegien 

Gerrits worden g’ authorisert om het gemelde lant ende de daar opgaande koebeesten publijck 

op approbatie van Schepenen en Raaden te verkoopen. 

 

 

60. Den 5den Augusti 1705, fol.21vo. 

Op de requeste van Samuel van Erkelens ende Andries Bosch momberen over d’ onmondige 

kinderen van Hermen Dircksen Bosch saligher, versoekende dat d’ ontfanger van de 

Weteringe mooge werden g’ ordonneert aen haar te betaalen de verschulde interesse van vier 

distincte capitaalen jeder tot vijff honderdt caroli guldens los renthe waarvan reets meer als 

twe jaaren waaren vervlooten. 

Was geapost:  D’ ontfanger van de Weteringe wordt mits desen g’ ordonneert, aen de 

supplianten in haare qualiteijt uijt d’ eerste penningen van de Geestelijckheijt twe jaaren 

interesse te betaalen. 

 

 

61. Den 5den Augustij 1705, fol.22. 

Op de requeste van de weduwe van Cornelis Snittert nu wederom hertrouwt, sijnde aen  
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Hercules Brouwers hoe noch wegens soutgelt verschult is de jaaren 1701, 1702, 1703 en 1704 

versoeckende van dese jaren remissie ende int toekoomende van de quohieren van soutgelt te 

moogen afgeschreven worden. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raaden ordonneeren de collecteur vant sout 

gelt om de weduwe van Cornelis Snittert nu hertrout met Hercules Brouwer op de quohieren 

aff ofte uijt te doen, ende een ander op op de quohieren wederom te brengen, ende worden de 

verschlde jaren 1701, 1702, 1703 en 1704 soutgelt aen de suppliantinne geremitteert. 

 

 

62. Den 10den Augusti 1705, fol.22vo. 

Op de requeste van de juffrouwen Willemina ende Eva Tolling, versoeckende, dewijl eener 

Peter Sijberants aen wije sij remonstanten op den 4den april deser jaars hadden verhuijrt over 

den tijdt van drie jaaren tot veertigh caroli guldens des jaars, haar huijs staande op de hoeck 

van de Marckt Steege, het gemelde huijs niet quam te bewoonen tot haare grote praejuditie; 

Dat haar Wel Edele Hoog Achtbare mochten goetvinden om het voorschreeven huijs weder 

aen te vaarden  en soo moogelijck verhuijren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen suppliantinnen om reedenen hierinne 

voormelte haar huijs weder te moogen aenvaarden. 

 

 

63. Den 15den Augusti 1705, fol.23. 

Op de requeste van die E: Henrick van Nes ende Jacob Ovinck momberen over Claas 

Crouwels kinderen ende curators over het testament van wijlen Hillichjen Jans, versoekende 

uijt d’ erffenisse van voorschreeven Hillichjen Jans ten profijte van haare pupillen op het 

Comptoir van Vollenhoo te moogen beleggen vijff hondert caroli guldens op los renthe. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren als overmomberen aen supplianten in 

haare genoemde qualiteijt om uijt d’ erffenisse van wijlen Hillichjen Jans ten profijte van 

haare pupillen op het Comptoir van Vollenhoo op los renthe te moogen beleggen een capitaal 

van vijff honderdt caroli guldens. 

 

 

64. Den 15 Augustus 1705, fol.23. 

Op de requeste van Jan Sas en Rutger van Wieringen momberen over de kinderen van Jannis 

van Wieringen remonstrerende hoe dat hij Jan Sas mede erfgenaam beneffens voorscreven 

pupillen is van de weduwe Hogencamps, ende dat derhalven Joan Velthoen mochte  

g’ authoriseert worden om de scheidinge en deilinge van den boedel van gemelte weduwe 

Hogencamp. 

Was geapost:  Schepenen en Raden authoriseren d’ E: Joan Velthoen, om d’ interesse van  

d’ onmondige kinderen van Jannis van Wieringen in de scheidinge en deilinge van den boedel 

van wijlen de weduwe Hogencamp waar te neemen. 

 

 

65. Den 17den Augusti 1705, fol.23vo. 

Op den requrste van Trijntjen Henricks versoeckende dewijl sij reets in haar vijff en 

twintighste jaar was getreeden, en sij suppliante met haar getrouwde suster haares s’ moeders 

goedt soude moeten scheijden; Dat haar Wel Edele Hoog Achtbaare aen haar gelieffden te 

vergunnen veniam aetatis. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren naa rijpe examinatie de suppliante 

veniam aetatis. 
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66. Den 22 August 1705, fol.24. 

Op de requeste van de vrouw weduwe de Vooght versoekende voor eenige tijt vrij gelei om 

haare saken alhier te verrichten en haar boedel te redden. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen ende Raaden accorderen aan de suppliantinne 

vrij gelei voor de tijt van 8 dagen ende sulx van den 15 september tot den 22 desselven 

maants 1705. 

 

 

67. Den 24 Aug(ustus) 1705, fol.24. 

Op de requeste van de momberen van t’ onmondige kindt van Cornelis Verhagen te kunnen 

gevende dat sij met Verhagen Cornelissen des pupillen bestevader hebben g’ accordeert 

wegens de bewijsinge door Verhagen Cornelissen gedaen, dat hij Verhagen Cornelissen in 

plaatse van 50 guldens sal geven dertig caroli guldens aen haare pupille. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raadt approbeeren het gemaeckte accoordt 

tussen gemelde parthien. 

 

 

68. Den 29sten Augusti 1705, fol.24vo. 

Op de requeste van die E: Jannes van der Linde en Simon Coen momberen over Jan van den 

Bergh, te kennen gevende dat sij de meubilen van Lambert Staal hebben verkofft, met 

versoeck dat aen de diensmeijdt van hem Lambert Staal sou nog ten sijnen huijse is 

woonende, mochten betaalen een halff jaar huijre ter somma van negen caroli guldens. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen supplianten qqa. dese negen caroli 

guldens aen de meijdt van Lambert Staal, onder quitancie te moogen betaalen. 

 

 

69. Den 3 Septemb(er) 1705, fol.24vo. 

Op de requeste van d’ erfgenamen sub beneficio inventarij van Jan Florissen, Doctor, ende 

Rogier Erkelens, Judr. aengestelde curatoren van voorscreven boedel, versoekende approbatie 

vant accoordt met de weduwe van Jan Florissen ingegaen als mede van de verkoopinge van 

1/3 in een huijs op de Oude Strate op het hoeck van de Geerstrate aen Hermannus Brouwer 

verkoft. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raden approbeeren op het raport van  

d’ Heeren hooftluijden het accoort ende de koop in desen gemelt. 

 

 

70. Eodem die [3 September 1705], fol.25. 

Op de requeste van Dirck Dijck, versoekende twee hondert caroli guldens van de momberen 

van des suppliant sijne kinderen op sijn huijs en hoff tot Heerde te sullen vestigen daar voor 

ende tot securiteit van de momberen te verbinden. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raden accorderen aen den suppliant sijn 

versoeck in desen vermelt, mits daar voor als mede voor de vier hondert caroli guldens soo te 

vooren door de momberen aan den suppliant sijn verstreckt, het gemelde huijs, hoff en lant in 

desen gespecificeert gerichtelijck verbinde. 

 

 

71. Den 6den September 1705, fol.25. 

Op de requeste van Wijghmoedt van Hell weduwe van wijlen Jacob de Maijne, als voogdesse 

van haare onmondige kinderen versoeckende op een gerichtelijcke bekentenisse op haar huijs 
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alhier den Eenhoorn van Gerhardus van Muijden te moogen negotieeren ses honderdt caroli 

guldens om daar mede aff te lossen een gelijck capitaal van ses honderdt caroli guldens. 

Was geapost:  Wanneer suppliante qqa. van de Magistraat van haare risidentie sal hebben 

uijtgebracht behoorlijck consent ende approbatie; Sal hierop bij Schepenen ende Raaden 

naeder worden gedisponeert. 

 

 

72. Den 8den September 1705, fol.25vo. 

Op de requeste van de Heeren momberen van de kinderen van wijlen de Heer Borgermeester 

Voorne, versoeckende om reedenen in den requeste vermeldt tegens twe gerichtelijcke 

bekentenissen d’ eerste van den 30sten Meij 1694, ende de twede van den 10den februarij 

1701 te saamen ter somma van ses honderdt caroli guldens capitaal, te moogen overneemen 

twe huijsen, staande het eene in de Nieuw straate tegens over Ibe Hartman ende het andere op 

d’ Oude straate aen de Stadts muijre naast het Pomphuijs van de Heer Borgermeester van 

Marle. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden approbeeren (naa rijpe examinatie), als 

overmomberen het versoghte transport ende overneeminge van de beijde huijsen hierinne 

vermeldt. 

 

 

73. Eodem die ende anno [8 September 1705], fol.26. 

Op de requeste van Henrick Prins versoeckende om een collecte tot opbouw van sijn 

verbrande huijs te moogen doen als mede dat een liberale gifte ten selven einde van Stadt 

moghte erlangen. 

Was geapost:  Den suppliant wordt g’ accordeert om in de vrijheit van de Stadt Campen een 

collecte tot opbouw van sijn verbrande huijs te moogen doen. 

 

 

74. Eodem die ende anno [8 September 1705], fol.26. 

Op de requeste van Jan Tijmensen als eerste pachter van t’ erve de Kleine Modderkoele, 

versoeckende dat hij het selve recht op Henrick Prins aen wien hij he voorscreeven erve 

wederom in pacht heeft overgedaen mochte hebben, als de Stadt op haare meijeren wegens de 

pachtpenningen heeft. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raden geven aen Jan Tijmensen het selve 

recht soo van praeferentie parate executie en anders, soo en in dier voegen als de Stadt op 

haare meijeren, persoonen, goederen en levendige haave is hebbende. 

 

 

75. Eodem die ende anno [8 September 1705], fol.26vo. 

Op de requeste van Johannes van der Wende versoeckende om de kooppenningen van de 

verkofte goederen van Jacob Coninck wegens huijshuijre te moogen lichten en ontfangen. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen ende Raden g’ examineert ende naagesien 

hebbende de redenen in desen requeste vermelt, ende het bericht daarop door de Heer 

ontfanger van Vollenhoo gedaen, ordonneren dat de penningen van de verkofte goederen op 

het onderpant van den requestrant bevonden ende g’ inventarisert, geprovenieert, bij de 

eigenaar van t’ huijs voor achtersteedige huijshuijre sullen getrocken worden. 

 

 

76. Den 18den September 1705, fol.27. 

Op de requeste van de weduwe de Vooght versoeckende tot reddinge van haare particuliere  
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saacken voor eenigen tijdt geleijde. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen suppliante vrij geleijde voor den tijdt 

van een maandt aff te reekenen van haare overcompste binnen den Stadt. 

 

 

77. Den 10 Septemb(er) 1705, fol.27. 

Op de requeste van weesemeester deser Stadt, en Antien Arents versoekende approbatie van 

een gemaackt accoordt over een legaat ter sum van f.351 - 16 - fideicommis subject sijnde. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raaden approberen het gemaackt accoordt 

tussen de Weesemeester deser Stadt ter eenre ende Antien Arents ter andere sijde soo als het 

selve leidt. 

 

 

78. Den 21 Septemb(er) 1705, fol.27vo. 

Op den requeste van vrouw Alexandrina van Plettenburgh weduwe de Vooght versoeckende 

om eenige huijsen ad opus jus habentium ten overstaan van het Gerichte publijck te moogen 

verkoopen. 

Was geapost:  De verkoopinge in desen gemelt wort g’ accordeert. 

 

 

79. Den 5 Octob(er) 1705, fol.27vo. 

Op de requeste van Wijchmoedt de Maijne versoeckende een capitaal van 600 (guldens) om 

te mogen negotieren ende daar voor specialijck te verbinden het huijs den Eenhoorn mits daar 

voor afleggende een gelijck capitaal ten laste van haaren gemeenen boedel. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raaden der Stadt Campen, gesien hebbende 

het apoinctement van d’ Heer van de Magistraat deser Stadt, Stadt Harderwijck in dato den 28 

september 1705, waar bij de negotiatie van dese 600 guldens wort g’ accordeert, soo staan 

haar Wel Edele Hoogh Achtbare mits desen het versoeck in desen requeste gemelt mede toe. 

 

 

80. Den 12 Octob(er) 1705, fol.28. 

Op de requeste van die Ed: Henrick van Nes als gestelde volmacht van wijlen de weduwe 

Keurbeecke, versoeckende aucthorisatie om nogh eenige meubile goederen des overleedene te 

moogen verkoopen. 

Was geapost:  De publicqe verkoopinge der meubile goederen in desen requeste gemelt wort 

g’ accordeert. 

 

 

81. Den 12 dito [October 1705], fol.28. 

Op de requeste van de Heeren oudt Burgermeester M. Coops en P. Olikan vooghden over  

d’ Ed: Juffrouw Helena ten Toorn, versoeckende authorisatie om Helena ten Toorn in cost te 

moogen besteeden bij haar suster Johanna ten Toorn weduwe Meins tot Groningen woonende 

en sulx voor een reedelijcke prijs. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raden der stadt Campen accorderen, dat 

Juffrouw Helena van den Toorn met haar suster de weduwe van de Veenderinck Meins naar 

Groningen magh verreisen, om bij haar aldaar in cost te gaan ende versorght te worden, mits 

daer voor genijtende reedelijck costgelt, ende dat de Heeren oudt Burgermeester Coops en 

Olikan sullen moeten besorgen ende aeneemen dat de goederen en effecten van de Ed: suster 

van den Toorn, niet van hier getransporteert ofte verbracht sullen moogen werden. 
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82. Den 19 Octob(er) 1705, fol.28vo. 

Op de requeste van Laurens de Haan om een huijs bij het Gerichte aengekoft aenstons te 

moogen aentasten ende de kooppenningen te vollen te consigneren. 

Was geapost:  Suppliant wordt sijn versoeck in desen gemelt g’ accordeert ende  

g’ ordonneert om de kooppenningen in t’ gerichte te brengen. 

 

 

83. Den 23 Octob(er) 1705, fol.28vo. 

Op de requeste van de vrouw weduwe de Vooght versoekende een subsidie van de Stadt. 

Was geapost:  Suppliantinne wort begunstight met vijff en twintigh golt guldens te betalen 

uijt het Stadts comptoir en Camer d’ anno domini 1705. 

 

 

84. Den 23sten October 1705, fol.29. 

Op de requeste van Arent Wijncoop ende Gerrit Lubbertsen als momberen over de 

voorkinderen van wijlen Peter Henricksen Pottleepel tot Brunnepe, versoeckende om redenen 

aldaar vermeldt voorscreeven boedel onder beneficie van inventaris te moogen aenveerden 

met adsumptie van de twe grootste creditoris als daar sijndt Stadt ende  Claas Visscher qqa. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen supplianten qqa. desen boedel onder 

beneficie van inventaris te moogen aenveerden; Ende sulx met adsumptie van deses Stadts 

ontfanger ende Claas Visscher, Roedendraager. 

 

 

85. Eodem die et anno [23 October 1705], fol.29. 

Op de requeste van Geertjen Peters weduwe van Henrick Pottleepel als grootmoeder van haar 

soons Peter Henrick Pottleepels voorkinderen sijnde twe onmondigen, welcke naa alle 

apparentie ten laste vant Arme Weesen Huijs souden moeten vervallen; Dog suppliantinne 

soo lange sij leefft sulx soeckende voor te coomen ende haar selffs opte voeden, mits 

genietende derselver beweesen goedt ad honderdt caroli guldens ende omtrente seventig caroli 

guldens gemaackt van s’ moeders verkoffte kleederen mits nochtans ingevalle suppliantinne 

qwaame t’ overlijden eer voorscreeven kinderen mundig mochten sijn geworden, ende niet in 

staat om haar cost te kunnen winnen dat dieselve in sulcken gevalle als dan int voorscreeven 

Arme Weesen Huijs souden moeten g’ alimenteert werden, mits aen voorscreeven Armen 

Weesen Huijs uijtkeerende voorscreeven van een honderdt en seventigh caroli guldens. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren (naa rijpe examinatie) des suppliantes 

gedaan versoeck mits dat suppliante voor de restitutie van dese gementioneerde een honderdt 

en seventigh caroli guldens borge sal hebben te stellen. 

 

 

86. Den 31 Octob(er) 1705, fol.29vo. 

Op de requeste van de curateuren van Helena van den Toorn om duijsent gulden ten haaren 

lieve van Helena van de Toorn te moogen beleggen. 

Was geapost: Burgermeesteren, Schepenen en Raden hebben naar verhoor van wedersijdts 

parthijen en vrienden, dat duijsent caroli guldens niet op lieff maar op los rente souden 

beleght worden, ende dat vorders uijt de gemeene boedels effecten noch 50 caroli guldens 

sullen aengewesen worden om uijt dese hondert caroli guldens Helena van den Toorn te 

sustenteren ende te verpleegen, ter tijt dat de gemeenen boedel sal gereddet ende gescheiden 

sijn. 
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87. Eodem die et anno [31 October 1705], fol.30. 

Op den requeste van Gerrit Willemsen van Romonde versoeckende authorisatie om reparatie 

in een gekoft huijs te moogen doen. 

Was geapost:  Suppliant wordt g’ accordeert om de noodige reparatien te moogen doen mits 

dat deselve met voorkenisse van d’ Heeren Hooftluijden van t’ Boven quartier geschijden. 

 

 

88.  Eodem et [31 October 1705], fol.30. 

Op de requeste van P. Bondam, Jan Jelissen van Deventer en Mr. Croese versoekende om het 

huijs van Coert Dircksen Poortenaar bij de weduwe van R. Erkelens aengekoft te moogen in 

lossen in qualiteit als momberen van Coert Dircksen Poortenaar. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raden ordonneren dat de dagen van inlosse 

sal gecontinueert ende verlenght worden, tot dat over het fideicommis, ende hoe verre, ende 

over wat goederen sich het verbant uijtstreckt, geplaijdojeert ende gesententieert sal sijn. 

 

 

89. Den 2den November 1705, fol.30vo. 

Op de requeste van Jacob Keijser ende Jan Hermssen Heijsterman, momberen over de 

kinderen van Egbert Keijser te kennen gevende dat voorscreeven kinderen voor een klein 

gedeelte erffgenamen sijn van haar moeije Geesjen Keijsers, ende vervolghlijck mede van een 

klein gedeelte van het huijs soo voor desen Jan Smitt heefft toegehoort, welck huijs sij 

verkofft hadden voor f.250 - : - carolui guldens aen Albert de Haan; met versoeck van 

approbatie ten aensien van haare pupillen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden approbeeren (naa rijpe examinatie als overmomberen) 

ten aensien van de minderjaerigen de verkoopinge van het huijs in desen gemeldt. 

 

 

90. Den 2 Novemb(er) 1705, fol.31. 

Op de requeste van Jan Gerritsen uijt het Oldebroeck, versoeckende dat dewiel hij in de 

Bagine Camp in Oosterwolde niet gehooijt maer geweidet heeft dat hij aen sijne 

pachtpenningen ingevolge accoordt met de Heeren Camelaers en Rentemeesters van de 

Geestelijckheit op approbatie van Schepenen en Raadt ingegaen, weegens de twee laaste jaren 

mochte korten 12 guldens. 

Was geapost: Burgermeesteren, Schepenen en Raden approberen het gemaackte accoort 

tussen de Caemenaers en Rentemeesters met Jan Gerritsen ingegaen, om de Baginen Camp te 

moogen weijden ende niet hooijen, mits dat suppliant jaerlijx over de twee resteerende laaste 

jaren aen sijne beloofde pachtpenningen sal moogen corten ses caroli guldens en dies over de 

twee jaren 12 guldens. 

 

 

91. Eodem [2 November 1705], fol.31. 

Op de requeste van Wilh. Smit regerende Kerckmeester van Sinte Geertruijden en Catrijnen 

Gasthuijs versoeckende de boedelpenningen van Gerrit Vesterinck onder Claas Visscher 

berustende te moogen lichten. 

Was geapost:  Suppliant wordtg’ accordeert om de boedelspenningen van d’ Ed: Gerrit 

Vesterinck onder Claas Visscher berustende, onder borchte te moogen lichten. 

 

 

92. Eodem [2 November 1705], fol.31vo. 

Op de requeste van Wilbert Jansen versoeckende eenige remissie wegens de gepasseerde  
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storm jaren, dewelcke hem op het erve van Sinte Geertruijden en Catrinen Gasthuijs op 

Oenen sijn overgekoomen ende waar door merkelijcke schade heeft geleden. 

Was geapost:  Suppliant wordt op het raport van de Heeren Provisoren van t’ gemelde 

Gasthuijs en om redenen in desen requeste vermelt geremitteert de som van seven en dertig 

caroli guldens eens. 

 

 

93. Den 14 Novemb(er) 1705, fol.31vo. 

Op de requeste van Gerrit Bijsterbos en Jurrien de Greve versoeckende approbatie over haar 

onderling accoort en magescheit over de fideicommissaire goederen van Jan van Erkelens en 

des selfs huijsvrouw in dato den 13 november 1705 ingegaen. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raden approberen het gemaackte accoort, en 

magescheidt tussen Gerrit Bijsterbos en sijn swager Jurrien de Greve nopende de 

fideicommissaire goederen van haare respective bestevader en bestemoeder naagelaten en 

sulx ingevolge opgestelde acte de 13 november 1705. 

 

 

94. Den 14 Novemb(er) 1705, fol.32. 

Op de requeste van Barbara Plamius, versoekende een subsidie tot onderhout van haar in 

haaren hoogen ouderdom. 

Was geapost:  Suppliantinne wort begunstight met twintig goltguldens uijt d’ oude restanten 

off uijt de brandtschattinge te betalen. 

 

 

95. Den 17den November 1705, fol.32. 

Op de requeste van Henrick Lukson versoeckende  tot verrichtinge van sijne particuliere ende 

andere saacken voor eenige tijdt vrijgeleijde in dese Stadt ende onderhoorige vrijheijt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren (naa rijpe examinatie) aen den suppliant, 

vrij geleijde in dese Stadt ende onderhoorige vrijheijt voor den tijdt van ses weecken, en sulx 

van huiden te loope. 

 

 

96. Eodem die [17 November 1705], fol.32vo. 

Op de requeste van Jannichjen Gerrits weduwe van Egbert Jansen versoeckende tot haar en 

harer kinderen onderhoudt bij Daniel Wessels in echte verweckt; soodaanig vijff en seventig 

caroli guldens als uijt derselver beweesene vaederlijcke goederen, als onder haare momberen 

nog berustende sijn. 

Was geapost:  Suppliantinne wordt om reedenen in desen vermeldt (naa verhoor van de 

momberen) toegestaan vijff en twintig caroli guldens, uijt de pupillaire penningen. 

 

 

97. Den 30 Novemb(er) 1705, fol.32vo. 

Op de requeste van d’ Ed: Andries van Ems versoeckede vergoedinge van sijn vergraven 

binnen en buijtendijcks lant op Camperveene bij de Stadts waade in de Noortwendiger Dijck 

op Camperveene. 

Was geapost:  De suppliant sal sijne geledene schade wegens het vergraven lant en eerde 

voor den Dijck in gevolge sententie ter laager gerichte afgegeven op Lambert Staal cum suis 

moeten verhaalen dogh aengaande de vergoedinge van des suppliant lant binnen dijcks en de 

geledene schade van dien, sal den suppliant sig daer over moeten en kunnen adresseren aen de 

Heer Dijckgreve van Camperveene. Actum in Senatu. 
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98. Den 5 Decem(ber) 1705, fol.33. 

Op de requeste van Antoni van der Kuijl momber over de kinderen van Kier Gerritsen Pott 

versoeckende dat Jacob Bosch hem tot en meede momber over de kinderen van Kier Gerrits 

mochte g’ adjungeert worden, ende dat hem sijn gedaane verschot mochte gerembourseert 

worden ende de bewijsinge ad 25 (guldens) tot drie Rijxdaelers gereduceert worden. 

Was geapost:  De genomineerde Jacob Bosch wort tot momber over d’ onmondige kinderen 

van Kijr Gerrits Pott g’ authoriseert, ende is verder de momber Anthonij van der Kuijl  

g’ accordeert om sijn gedaen verschot f.52 - : - : van der pupillen capitaal af te trecken, ende 

is verder geordonneert van het overige capitaal de renten aen der pupillen vader jaarlijx te 

betalen. 

 
[In marge]: Den 15 December 1705 Verstaen dat de bewijsinge van Kijr Gerrits aen sijne kinderen gedaen tot 25 

guldens en waar van niet meer als drie Rijxdaalders aen de momberen is betaalt, is om redenen in desen requeste vermelt tot 

op drie Rijxdaalders vermindert ende sijn de momberen van het restant van gemelde 25 guldens ontlast. 

 

 

99. Den 14den December 1705, fol.33vo. 

Op de requeste van Lodewijck Caamerlinck ende Dirck Albertsen van Haarst, te kennen 

gevende dat Andries Benninck getrouwt aen Femme Kaamerlinck der supplianten suster ende 

swaagerse van haar Wel Edele Hoog Achtbare versoght ende verkreegen heefft, dat 

voorscreeven Andries Benninck cum uxore, voor sekere somma van penningen haar cost in 

het Heiligen Geesten Gasthuijs souden hebben, ende daartoe de vereijschte penningen voor 

het grootste gedeelte door de supplianten werden gefourneert; daar hem Andries Benninck 

naa het overlijden van sijn voorscreevene vrouwe ingevolge huwelixe voorwaarden eerst de 

lijff tucht was competerende; Versoeckende dat haar Wel Edele Hoog Achtbare het daar heen 

gelieven te dirigeeren dat Andries Benninck booven het tot sijne cost te coopen verschietene 

capitaal, naa gerenuntieerdt te hebben van de lijff tucht van d’ overijge goederen van sijn 

geseijde huijsvrouwe, nog sal moogen profiteeren een seker stuivertjen, uijt gemelde sijne 

vrouwen goederen, dog niet eerder als naa haar Femme Caamerlicks doot gelijck de lijfftuchte 

niet eerder vervallen is. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden verstaan, dat Andries Benninck, ende sijne 

huijsvrouwe haar leven lanck geduirende, ingevolge conditien daarover reets gemaackt, in het 

Geesten Gasthuijs de cost sullen genieten; Ende in vall Femme Evers voor haar man mochte 

coomen t’ overlijden, sullen haar Wel Edele Hoog Achtbaare naeder reguleeren, wat Andries 

Benninck jaarlix uijt het nog overschietende capitaal van sijn vrouw sal hebben te trecken. 

 

 

100. Den 26sten December 1705, fol.34. 

Op de requeste van de gesamentlijcke kinderen van wijlen Lambertus Kanneman 

versoeckende om reedenen aldaar vermeldt, hun vaeders boedel onder beneficie van de wett 

ende inventaris te moogen aenveerden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen supplianten hun vaeders boedel, 

onder beneficie van de wett ende inventaris te moogen aenveerden; ende sulx met adsumptie 

van Dr. Erkelens, ende nog aan den voornaamste, het sij parsoneele off reële crediteuren van 

voorscreeven boedel. 

 
[In marge]: Den 28sten December 1705. Is Jan Kock qqa. g’ authoriseert tot een tweede curatore van voorscreeven 

boedel. 
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101. Den 30sten December 1705, fol.34vo. 

Op de requeste van Alart Henricks naagelaatene soon van Saartjen Willems; Versoeckende 

vermits sijn moeder voornoemt hadde begeert op haar doodt bedde, dat twe beqwaame 

parsoonen mochten werden g’ authoriseert, om het coffhuijs van voorscreeven Saartjen 

Willems voor hem suppliant (als daartoe onbeqwaam) te redden ende te besorgen dat  

d’ overleedene ter aarden wierde bestelt. 

Was geapost:  Die EE: Johannes Kemnerus, en Willem Bruinier, worden mits desen tot 

curateuren g’ authoriseert, over de naalaatenschap van Saartjen Willems saligher gelijck mede 

over de parsoon van Alert Henricksen den suppliant in desen. 

 

 

102. Eodem die [30 December 1705], fol.35. 

Op de requeste van Jacobus van den Bosch, ende Anthonij van der Cuijl, momberen over de 

kinderen van Kier Gerritsen Pott, en Jannichjen Willems van der Cuijl, versoeckende, dat haar 

Wel Edele Hoog Achtbare ten aensien van de minderjaarigen gelieffden t’ approbeeren het 

maagescheijt van dato den 16den December 1705 opgericht tusschen de gesamentlijcke 

kinderen ende erffgenaamen van wijlen Willem van der Kuijl. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden approbeeren, naa rijpe examinatie als overmomberen, 

ten aensien van de minderjaarigen, het maagescheijt van den 16den december 1705, desen 

annex, pro ut jacet. 

 

 

103. Den 1sten Januarius 1706, fol.35vo. 

Op de requeste van de cornet Saris van de Grunde versoekende dispensatie om met sijn 

vaders broeders dochter te moogen trouwen. 

Was geapost:  Dese versochte dispensatie wort geaccordeert. 

 

 

104. Den 4den Januar(ius) 1706, fol.35vo. 

Op de requeste van Jacobus Hansen versoeckende met deser Stads witmakers plaatse te 

moogen begunstight worden. 

Was geapost:  Naa de gedane afstant van de witmakers plaatse deser Stadt door Henrick 

Jacobsen gedaan, soo wort met dese witmakers plaatse deser Stadt wederom begunstight de 

persoon van Jacobus Hansen. 

 

 

105. Eodem [4 Januarius 1706], fol.35vo. 

Op de requeste van Albert de Haane als erfgenaam van sijn vader Arent de Haane te deele 

sijnde gevallen seekere gerichtelijcke bekentenisse ad 400 guldens capitael ten laste van Jan 

Hermsen de Haane en Gassien Gerrits versoeckende dat de erfgenamen van Jan Hermsen de 

Haane in sijne praejuditie den boedel niet mochten deelen. 

Was geapost:  Dewiel de erfgenamen van Hermsen de Haane aengenoomen hebben om de 

gerichtelijcke bekentenisse ad 400 guldens capitaal in desen requeste gemelt te betalen, soo 

worden de selve daer toe mits desen nader gelast ende geordonneert. 

 

 

106. Den 6den Januarij 1706, fol.36. 

Op de requeste van Bartelt Veene, versoeckende dewijl de fredighte niet en was dat haar Wel 

Edele Hoog Achtbare hem suppliant eerstelijck eenige curateuren mochten toevoegen, ten 

tweeden dat haar Wel Edele Hoog Achtbare voornoemt gelieffden te resitendeeren(?) 
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soodanig accoordt als op den tweeden Januarij laastleeden met Willem Teunissen van de 

Noordt qqa. over sijns suppleants huijsvrouwen naalatenschap hadden ingegaan waarbij over 

de helffte was bedient. 

Was geapost:  Die E: Gerrit ten Hoove, Samuel van Erklens ende Wilhelmus Leussen, 

worden mits desen tot curateuren over de parsoon ende goederen van Bartholt Veene  

g’ authoriseert; Edog ten aensien van het tweede versoeck kunnen gemelde curateuren sig 

addresseeren aen Schepenen ende Raaden. 

 

 

107. Den 11 Januarius 1706, fol.36vo. 

Op de requeste van d’ Heer Griffier Lemker en Burgermeester dese Stadt versoeckende om 

redenen en wel particulierlijck om desselfs schoonsoon Gansneb genaemt Tengnel niet te 

excluderen om in de Magistraat deser Stadt te moogen worden verkooren, van sijn dienst te 

moogen ontslagen worden, welcke deselve nu een vierendeel van een geheele eeuw heeft 

beseten. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen haar aengaende aen den remonstrant sijne 

versochte dimissie, dogh aengesien de persoon van d’ Heer Griffier Lemker, niet alleen 

seedert eenige jaren van groote nutt en dienst is geweest, ende vervolgelijck noch soude 

kunnen weesen, voor dese Stadt ende der selver ingesetenen, in val een expedient 

uijtgevonden souden konnen worden om sijn Weledele persoon in deses Stadts regeeringe te 

doen houden, vermeinen haar Wel Edele Hoogh Achtbare haar aengaende, dat sijn Weledele 

behoorde versocht te worden het secretariaat honoreer, op die voet als wijlen sijn Weledele 

schoonvader de Heer Griffier Breda zaligher het selve bekleet heeft aen te neemen, ofte oock 

wel aen sijn Wel Edele gedefereert, om in sijn oude plaats in de geswoorne Gemeente weder 

te moogen gaen, met versoeck om sijn op het eene off het andere tussen Petri aenstaende te 

verklaaren. 

 

Appostille van de Heeren van de Geswoorne gemeente op t’ voorscreeven requeste van  

d’ Heer Griffier en Burgermeester Lemker. 

 

Lunae den 11 januarius 1706. De Geswoorne Gemeente accordeert mijn Heer de 

griffier haar aengaende sijn gedaan versoeck, houdende de verdere consideratien bij het 

appostil van de Magistraat in naadere deliberatie tot Petri. 

 

Den 19 Februaris 1706.  De Geswoorne Gemeente conformeert sich met het 

bovenstaande appoinctement wordende d’ Heer Griffier versocht sich staande vergaderinge 

desen aengaende te verklaren. 

 
[In marge]: Het request van dimissie van de Heer Griffier Lemker, ter deliberatie van de Geswoorne gemeente naader 

overgelevert sijnde, is bij de Geswoorne gemeente dit appoinctement afgegeven. 

 

 

108. Den 25sten Januarij 1706, fol.37vo. 

Op de requeste van Lodewijck Kaamerlinck ende Dirck Albertsen van Haarst, vervattende 

diverse positien  contra Andries Benninck ende wegens desselffs vrouwen goederen. 

Was geapost:  Supplianten worden mits desen g’ authoriseert om ten overstaan van de 

Heeren Hoofftluiden van he Broeder Espel van haare administratie ter praesentie van Andries 

Benninck te moogen doen rekeninge, bewijs ende reliqua; wordende de regeerende 

Kerckmeester van het Geesten Gasthuijs in der tijdt versoght de jaarlixe interesse van het 

capitaal van Femme Evers, soo naa betaalinge der costpenningen sal coomen over te schieten, 
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op de quitancie van Andries Benninck te willen ontfangen, ende aen hem Bennick aenstonts 

uijt te keeren. 

 

 

109. Den 15 Febr(uarij) 1706, fol.37vo. 

Op de requeste van de Procurator Bernardt Hagius versoeckende in sijne qualiteit betalinge 

van den 50sten (penning) van het aangekofte erve den Brinck tegens over Grafhorst soo bij de 

Stadt van Campen in den jaare 1703, voor een som van 2500 guldens is aengekoft. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raadt ordonneeren dat de 50sten penninck 

van het erve den Brinck sal betaalt worden uijt de ordonnantie van 2500 guldens soo wegens 

de praetensie van de oude sevicien ten profijte van de Stadt van Campen ten laste van de 

provintie van Overijssel is geslagen. 

 

 

110. Den 20sten Febr(uarij) 1706, fol.38. 

Op de requeste van de Holders van d’ Eeckmole, Peerde vulle meule, Winde volle moolens, 

voorts van de Pelle, Koorn ende Grutte moolens aen Raadt en Gemeente gepraesenteert; 

Daarbij versoeckende dat Raadt en Gemeente aen eenen Jan van der Weegen meester 

moolenmaacker tot Meppel, mitgaerders aen desselffs vrouw ende kinderen gratis mochten 

geven deses Stadts groote Burgerschap, indien dieselve met ter woonen sig alhier mochte ter 

needer setten, oordeelende sulx te sullen strecken tot groote dienst en voordeel van haar 

remonstranten; ende andere breeder aldaar vermeldt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden neffens de Geswoorne Gemeente accordeeren aen 

remonstranten hun gedaen versoeck. 

 

 

111. Den 23 Febr(uarij) 1706, fol.38vo. 

Op de requeste van Arent Teunissen Smit en Henrick Hugo versoeckende g’ authoriseert te 

moogen werden om de begrafenisse van Gerrit Baisen en andere nootsakelijckheden te 

versorgen en bestellen. 

Was geapost:  De genomineerde persoonen worden g’ authoriseert om ordere tot de 

begrafenisse van de overleedene te stellen op het menageuste. 

 

 

112. Den 27 Febr(uarij) 1706, fol.38vo. 

Op voorscreeven requeste nader g’ appostilleert. De genomineerde persoonen Arent 

Teunissen en Henrick Hugo worden g’ authoriseert om den boedel van Gerrit Baisen in 

qualiteit als curateuren te redden. 

 

 

113. Den 26sten Febr(uarij) 1706, fol.39. 

Op de requeste van Evertjen Arens, versoeckende de meubilen van Willem Schuirmeijer nu 

soldaat sijnde geworden ende reets naa sijn guarnioen verreijst, twe ende een halff jaar ten 

huise van haar suppleante hebbende gelogeert voor een somma van f.20 - 13 stuivers, uijt dien 

hooffde aen haar verschuldt te moogen verkoopen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen suppleante haar gedaan versoeck, 

authoriseerende Claas Visscher tot voorscreeven verkoopinge. 
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114. Den 27 Feb(ruarij) 1706, fol.39. 

Op de requeste van Cornelis Jacobs, meijer op t’ Haetlant versoeckende om sijn erve met 

approbatie van Schepenen en Raadt te mogen over doen voor de resteerende 8 jaren pacht aen 

sijn schoonsoon Aert Lousen. 

Was geapost:  Suppleant wort sijn versoeck in desen requeste vermelt g’ accordeert. 

 

 

115. Den 2
den

 Meert 1706, fol.39vo. 

Op de requeste van Evertjen Arents versoeckende, dat Claes Visscher mooge g’ordoneert 

werden de penningen geprocedeert van de verkoffte meubilen van Willem Schuirmeijer aen 

haar suppleante te laaten volgen. 

Was geapost:  Claas Visscher wordt mits desen g’ ordonneert de penningen geprocedeert van 

de verkoffte meubilen van Willem Schuirmeijer aen suppleante laaten volgen, affgetrocken  

d’ oncosten. 

 

 

116. Den 8 Meert 1706, fol.39vo. 

Op de requeste van Egbert ter Bruggen versoeckende de boedel van Swaantien Fredericks 

weduwe van Ernst Stange onder de wet en beneficie van inventaris te moogen aenveerden met 

assumptie van twee crediteuren tot curatores. 

Was geapost:  Suppleant wort sijn versoeck in desen gemelt g’accordeert ende worden de 

genomineerde persoonen Gerrit Fredericks en Henrick Warners tot curatoren g’ authoriseert. 

 

 

117. Den 8den Meert 1706, fol.40. 

Op de requeste van vrouw Anna Maria van Ruitenbergh weduwe wijlen de Heer Warnar toe 

Boecop; Te kennen gevende dat door het versterff van de Wel Edele Heer Arent van 

Ruitenburgh haar aengestorven sijnde het huijs de Broeckhuisen, mede ten haaren laste is 

gekoomen een capitaal van ses duisendt gulden, waarvoor alle d’ aengeërffde goederen 

waaren verbonden; Dat wijders volgens testamentaire dispositie van haar remonstrante en 

haar wijlen eheman alle haare goederen met fideicommis waaren beswaart ten aensien van  

d’ onmundige kinderen van de Heeren Wijnbergen ende ten Bussche; Dat de gesaamentlijcke 

erffgenaamen niet gesindt sijnde met gemelde ses duisendt guldens beswaart te blijven, maar 

die aff te leggen ende ten dien einde te verkoopen een parceel landts in Dronthen in lijfftucht 

beseeten werdende bij vrouw remonstrante waaromme de gesamentlijcke erffgenaamen soo 

van den huijse Ruitenbergh als toe Boecop versochten, dat de Heeren Aper Herweijer ende 

Petrus van de Weteringe ad hunc actum ende voor dese tijdt mochten g’ authoriseerdt werden 

tot momberen over d’ onmondige kinderen van de Heer van Wijnbergen ende ten Bussche 

voornoemt ende daar beneffens gelast uijt alle de naagelaatene goederen te willen kiesen 

soodanig parceel als sufficant sal g’ oordeelt werden, om hetselve, voor het voorscreeven 

fideicommis naa bevinden van saacken t’ affecteeren, om alsoo d’ onmondige kinderen altoos 

te kunnen indemniseeren. 

Was geapost:  De Heeren Aper Herweijer ende Petrus van de Weteringe worden mits desen 

tot momberen g’ authoriseert over d’ onmondige kinderen van de Heeren Jacob Jan van 

Wijnbergen en Egbert Franciscus  ten Bussche, ten fine alleen ende verder niet als in den 

requeste vermeldt is, authoriserede haar Wel Edele uijt alle de naagelaatene goederen van 

wijlen de Heer Warnar toe Boecop en vrouw Anna Maria van Ruitenburgh soodanig een 

parceel te willen uijtkiesen, als suffisant sullen oordeelen, tot het draagen van het 

fideicommis, waarmede het te verkoopene goedt is g’ affecteert geweest. 
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118. Den 8den Meert 1706, fol.41. 

Op de requeste van Henrick van Heerde, versoeckende dat haar Wel Edele Hoog Achtbaare 

hem mochten ordonneeren t’ ontfangen soodaane twe honderdt caroli guldens als hem 

requistrant voor de Heeren ter Burgh, van der Merwede, Ridder ende van Tengberden als 

daartoe specialijck g’ authoriseerde, ingevolge accoort wegens sijn vergraaven landt aen den 

dijck bij de Roscamme toegelicht waaren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden ordonneren deses Stadts ontfanger, den twe honderdt 

caroli guldens aen Henrick van Heerde uijt de twede ordonnantie van duisendt Rijxdaelders 

wegens de servitien onder quitancie te betaalen. 

 

 

119. Den 8den Meert 1706, fol.41. 

Op de requeste van die E: Gerrit ten Hoove, Gerrit Imeker, Jan Pastoor ende Jurriaan Pastoor, 

als broeders ende versocht goede mannen van haar suster Lena Pastoor weduwe wijlen 

Matthijs van Mastricht versoeckende als aldaar weder is ter needer gestelt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden verstaan dat de meubile goederen soo wel van 

Matthijs van Mastricht saligher als van sijne weduwe Lena Pastoors ad opus jus habentium 

ten eersten sonder praejudicie van parthijen sullen werden verkofft; En dat mede een dagh 

werde gepraefigeert, dat het huijs ten overstaan van de Heeren Hoofftluiden publicq werde 

gedistraheert. 

 

 

120. Den 8den Meert 1706, fol.41vo. 

Op de requeste van die Ed: Jannis de Haan versoeckende verminderinge van de uijtganck de 

Stadt van Campen competeerende uijt de behuijsinge en hoff de Roskam genaemt op 

Camperveene bij het Tolheck, omdat den hoff tot de gemeene wegh tegenswoordig wort 

gebruijckt etc. 

Was geapost:  Op het raport van d’ Heer Camelaar ter Borgh is de thins leggende op de huijs 

en hoff ad tien goltguldens gereduceert op eene goltgulden jaarlijx waar mede den eigenaar in 

t’ toekoomende sal kunnen volstaan, sijn aenvanck sullende neemen met den jaare 1702. 

(1707?) 

 

 

121. Den 13den Meert 1706, fol.42. 

Op de requeste van Peter Adolff ende Berent Janssen te kennen gevende, dat eenen Evert 

Holmas ende sijne huijsvrouwe Aeltjen N: beijde door de doot sijn weghgeruckt, hebbende 

nog een soone die buiten s’ landts is, genaamt Arnoldus sijnde soldaat, met versoeck dat haar 

Wel Edele Hoogh Achtbaare suppleanten als curateuren over voorscreeven boedel gelieven  

t’ authoriseeren. 

Was geapost:  Dese genomineerde parsoonen worden ten fine voorscreeven g’ authoriseert. 

 

 

122. Den 13den Meert 1706, fol.42vo. 

Op de requeste van die Ed: Rogier Erklens ende Jan Kock als curateuren, ende  

d’ erffgenaamen sub beneficio inventarie van saligher Lambertus Cannemans boedel, te 

kennen gevende dat onder des boedels effecten onder anderen bevonden een opstall op een 

stuck Armen Landt tot een hoff g’ approprieert waarvoor jaarlix betaalden aen den ontfanger 

een somma van veertjen caroli guldens; Welck opstall ende hoff hadden verkofft aen die  

E: Henricus Crouwels; met versoeck dat haar Wel Edele Hoog Achtbaare voorscreeven coop 

gelieffden t’ approbeeren. 
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Was geapost:  Schepenen ende Raaden approbeeren naa rijpe examinatie dese gedaane coop 

pro ut jacet. 

 

 

123. Den 15den Maart 1706, fol.43. 

Op de requeste van die Ed: Henrik van Es, Heerke van Goutum, Gerrit Kloecke en de  

weduwe Backers versoeckende dat Dirck van den Bos begunstight sijnde met de kalckdragers  

plaatse deser Stadt deselve bedijninge selfs mag waarneemen off door een beëdight persoon  

doen waarneemen. 

Was geapost:  Supplianten wort haar versoeck in desen requeste vermelt g’ accordeert. 

 

 

124. Den 22 Maart 1706, fol.43. 

Op de requeste van die Ed: Cornelis van Dijck versoeckende het gebruijck van de plaatse en 

de loose door die Ed: Lambert Hertog bij de Leeuwen toorn tot de steenkoopman gebruickt 

mede ten selven  ende te moogen genieten. 

Was geapost:  Suppliant wort het versoeck in desen gemelt g’ accordeert, doch tot weder 

seggens toe. 

 

 

125. Den 25 Meert 1706, fol.43vo. 

Op de requeste van Philip van Camen versoeckende de meubile goederen van Jan Henricksen 

publijck te mogen doen verkopen. 

Was geapost:  De versochte verkopinge van de meubile goederen van Jan Henricksen wort  

g’ accordeert mits t’ selve publijck door Claas Visscher ende sulx ad opus jus habentium 

geschijde. 

 

 

126. Den 12 April 1706, fol.43vo. 

Op de requeste van de juffrouw Johanna Elisabet van Dehen versoeckende dispensatie om 

met haar vaders broeders soon te moogen trouwen. 

Was geapost:  De versochte dispensatie in desen wort g’ accordeert. 

 
[Toevoeging]:  Op 27 April 1706 huwden in de Gereformeerde Kerk te Kampen, Frederick Gustavus van Dehn 

met Johanna Elisabeth van Dehn tot Wilsum. 

 

 

127. Den 19den April 1706, fol.43vo. 

Op de requeste van die E: Johannes Valckenier als aengestelde Essajeur van deses Stadts 

Munte, versoeckende in gelijckheijt van d’ andere munt bedienden te moogen gauderen van 

den vrijen accijs. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen den remonstrant in gelijckheijt van 

alle andere munts bedienden vrij accijs. 

 

 

128. Den 19 April 1706, fol.44. 

Op de requeste van Claas Claasen, versoeckende om met het meesterschap van de sweep van 

de Boven en Buijten Kercken, t’ welke bij hem de tijt van vijff jaren reets is bedijnt geweest 

te mogen gebeneficeert te worden. 

Was geapost:  Suppliant Claas Claasen wort met de meesterschap van de sweep van de 

Boven en Buijten Kercken onder conditie in desen requeste vermelt (van een soontijn van 
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Geertruijt Peters naa sich te neemen ende buijten het kinderhuijs te sullen houden) 

gebeneficeert. 

 

 

129. Den 21sten April 1706, fol.44vo. 

Op de requeste van Hermen Reinderssen Vos, ende Claas Janssen als momberen over de drie 

naagelaatene kinderen van wijlen Eeuwse Jans, weduwe van Peter Willemsen (moet zijn 

Willem Petersen), versoeckende vermits sig beswaart vinden gemelde boedel puur t’ adieren, 

dieselve sub beneficio inventarii te moogen aenveerden; Voorts dat tot curateuren over 

voorscreeven boedel moogen werden aengestelt Hermen Reinderssen Vos voornoemt ende 

Hermen Lambertsen Kaa, ende eindelijck dat sij momberen mochten werden g’ authorisert 

om een huijsjen (waartoe een cooper is) te moogen verkoopen. 

Was geapost:  Supplianten qqa. wordt g’ accordeert desen boedel sub beneficio inventarii te 

moogen aenveerden; Wordende tot curateuren over dieselve boedel g’ authoriseert Hermen 

Rejnders Vos, ende Hermen Lamberts Kaa; Dog sullen supplianten het huijsjen in desen 

vermeldt ten overstaan van de Heeren Hoofftluiden moeten verkoopen om redenen aldaar 

vermeldt 

 

 

130. Den 22sten April 1706, fol.45. 

Op de requeste van Swaantjen Bouwmeister weduwe van Gerrit van Romonde, versoeckende 

dat sij remonstrante bij het huijs bij haar ende haar saligher eheman aengekofft staande op de 

hoeck van de Heijlen steege, mooge setten een noodtstall vermits sij voorneemens is haare  

neeringe aen te houden.  

Was geapost:  Schepenen ende raaden accordeeren aen suppleante om op haare eijgene 

where, een noodtstall te moogen setten. 

 

 

131. Eodem die [22 April 1706], fol.45. 

Op de requeste van D.J. Looman versoeckende tot verrichtinge van sijne particuliere affaires, 

vrijgeleijde voor den tijdt van veertjen daagen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accordeeren aen dese remonstrant vrijgeleijde voor 

den tijdt van veertien daagen, aenvanck nemende van huiden, ongepraejudiceert het gedaane 

arrest van de Heer van Staverden. 

 

 

132. Den 26sten April 1706, fol.45vo. 

Op de requeste van die E: Arent Hartogh naaste bloedt verwant ende erffgenaame van 

saligher Jannes Berent Hartogh, versoeckende om redenen aldaar vermeldt voorscreeven 

boedel onder beneficie van de wett ende inventaris te moogen aenveerden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accorderen aen remonstrant desen boedel onder 

beneficie van de wett ende inventaris te moogen aenveerden; En sulx met adsumptie van die 

E: Everhardt Worst ende Henrick Panhuijs. 

 

 

133. Den 28sten April 1706, fol.45vo. 

Op de requeste van Anna Geerts tot Brunnepe, versoeckende vermits sij suppliantinne 

alimenteerde d’ onmondige kinderen van Rutger Albertsen, dat aen haar door der pupillen 

momber Claas Hoosebeen mochte ontricht werden, soodaane tijn caroli guldens als bij hem 

wegens de verkoffte kleederen van Jan Sanger ontfangen waaren, ende sijne pupillen voor  
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haare portie waaren aengeërfft. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden verstaan dat de momberen uijt den tijn guldens, 

bevoorens de pupillen sullen hebben te kleeden, ende het overschott te geven aen de 

suppleante in desen. 

 

 

134. Den 3 Meij 1706, fol.46. 

Op de requeste van Lucas Dincksterveen versoeckende veniam aetatis. 

Was geapost:  Op het raport van d’ Heeren Hooftluijden van de momberen des suppleant 

ingenoomen, soo wort den suppleant veniam aetatis g’ accordeert. 

 

 

135. Eodem die ende anno [3 Meij 1706], fol.46. 

Op de requeste van Andries van Munnen in sijn 25 jaar reets getreden sijnde ende van 

voorneemen sijnde het Backers Gilde te winnen, ende daar om versoeckende veniam aetatis. 

Was geapost:  Op het raport van d’ Heeren Hooftluijden van de momberen ingenoomen soo 

wort den suppleant sijn versoeck in desen gemelt g’ accordeert. 

 

 

136. Den 6den Meij 1706, fol.46vo. 

Op de requeste van d’ Heer Willemsdorp versoekende om een deure waar door een wagen kan 

passeren in een huis op den Burgel uijtkomende aldernaast de behuijsinge van d’ Heer 

Secretaris Nuijs te moogen maken sonder een stal daar van te maken, latende de rest in sijn 

wesen. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt is g’ accordeert. 

 

 

137.  Den 10 Meij 1706, fol.46vo. 

Op de requeste van Claas Clasen versoeckende om met het meesterschap van de sweep van de 

Boven Kercke te mogen gebeneficeert worden sullende een kindt van Geertruijdt Peters naa 

sich neemen en op te brengen. 

Was geapost:  Suppleant Claas Claasen wort met de meesterschap van de sweep van de 

Boven Kercke onder conditie in desen requeste vermelt gebeneficeert. 

 

 

138. Den 10den Meij 1706, fol.47. 

Op de requeste van vrouw Dina Erklens, versoeckende door het overlijden van de weduwe 

Broeckman weder begunstight te moogen werden, met de bedieninge van d’ aengevinge van 

de turff in den Stadt werdende ingebracht. 

Was geapost:  Remonstrante wordt begunstight met de bedieninge van d’ aengevinge van de 

turff in den Stadt werdende ingebracht. 

 

 

139. Den 10 Meij 1706, fol.47vo. 

Op de requeste van de boelredders van den boedel van Femmegijn Gerrits aen den Swarten 

Dijck versoeckende approbatie van de verkopinge van vier gresen lants in Oosterwolde voor 

de som van honderdt en sestig caroli guldens. 

Was geapost:  Dese verkopinge wort op het raport van d’ Heeren Hooftluijden van Buijten 

toegestaan pro ut jacet. 
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140. Den 10 Meij 1706, fol.47vo. 

Op de requeste van Dirck Versmit versoekende om het schoolmeesterschap en het kosterampt 

van t’ Eilant te mogen resigneren om sijn soon Cornelis Versmit. 

Was geapost:  Suppleant Dirck Versmit wort sijn versoeck om de school en kerckmeester 

dienst van t’ Camper Eilant, op sijn soon Cornelis Versmit te mogen resigneren toegestaan, 

ende wort Cornelis Versmit tot koster en schoolmeester vant Camper Eilant weder aengestelt. 

 

 

141. Den 28sten Meij 1706, fol.48. 

Op de requeste van de bedienaeren der Armen, te kennen gevende dat sij remonstranten seker 

vervallen huijsjen staande in de Karper steegh den Armen Caamer door eenen Willem Janssen 

aengekofft op approbatie van Schepenen ende Raaden hadden verkofft aen Abram Knop, mits 

daaruijt jaarlix aen voorscreeven Armen Caamer in plaats van vijff, drie goltguldens 

betaalende, mits dat de cooper met geene voorgaande uijtganck off schoorsteen geldt sal te 

doen hebben. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden approbeeren (naa rijpe rxaminatie) de verkoopinge 

van het huijs in desen vermeldt pro ut jacet; moogende lijden dat in plaats van vijff, daaruijt 

tot uijtganck en de remonstranten jaarlix werden betaalt drie goltguldens. 

 

 

142. Den 28 Meij 1706, fol.48vo. 

Op de requeste van Mattijs Dop en Hermen Luijxen Dinksterveen momberen over het 

onmondige kint van Abram Dinksterveen versoeckende om een hoff van gemelde pupille uijt 

de handt te mogen verkopen. 

Was geapost:  Fiat tentamen van dese versochte verkopinge dogh op nadere approbatie van 

Schepenen en Raden. 

 

 

143. Den 9den Junij 1706, fol.48vo. 

Op de requeste van die E: Jannes de Haane versoeckende een leedige plaatse naast 

remonstrants pomphuijs met een muire tot sijn commoditeijt te moogen opbouwen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren (naa rijpe examinatie) des remonstrants 

gedaan versoeck. 

 

 

144. Eodem die [9 Junij 1706], fol.49. 

Op de requeste van Trijntjen Albers oudt sijnde tusschen de 50 en 60 jaaren; Versoeckende 

dat haar Wel Edele Hoog Achtbaare gelieffden t’ approbeeren soodaane accoordt als sij met 

de bedienaaren der Armen hadde gemaackt, naamentlijck, dat sij suppleante aen den Armen 

Caamers soude geven honderdt caroli guldens, mits dat de bedienaaren haar leven lanck 

geduirende aen haar wekelijcks souden uijtkeeren ses stuivers. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren (naa rijpe examinatie) het gemaackte 

accoordt in desen vermeldt pro ut jacet. 

 

 

145. Den 11den Junij 1706, fol.49. 

Op de requeste van d’ Heer Willem van Lewarden versoeckende dispensatie om met sijn volle 

nichte te mogen trouwen met namen juffrouw Jurriana Judith Agnis Voorne. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raden accorderen aen den remonstrant in 

desen, de versochte dispensatie. 
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146. Den 14 Junij 1706, fol.49vo. 

Op de requeste van de weduwe van Roeloff Sporemaker versoeckende om de barendragers 

plaatse om haare indispositie te mogen resigneren op haar dochter Geertien Roelofs. 

Was geapost:  Suppleantinne wort haar versoeck in desen gemelt toegestaan, ende wort 

Geertien Roelofs met de barendragers plaatse begunstigt. 

 
[In marge]: Vacat en is desse requeste en appostille ingetrocken. 

 

 

147. Den 14 Junij 1706, fol.49vo. 

Op de requeste van de weduwe van d’ Dr. Abram de Gronde versoeckende, dat de boete ad 35 

caroli guldens van haar soon, van het tractement van haar man zaligher afgetrocken ende 

ingeholden, aen haar door de Stadt mochte worden voldaen. 

Was geapost:  In desen kan tegens de genomene resolutie geen veranderinge gemaackt 

worden, voorbehoudens het regres tegens haar gemelde soon indien suppleantinne te rade 

mochte sijn gemelde som van de selve te repeteren. 

 

 

148. Den 8den Julij 1706, fol.50. 

Op de requeste van de weduwe van wijlen Jan Thijssen van de Wurp, versoeckende dewijl  

d’ onder majoor Stubbe praesenteert het luiden van de klocke haarent wegen voor niet haar 

leven lanck geduirende waer te neemen; soo was sij suppleante wel genegen een faveur van 

hem onder majoor Lubbert Stubbe te desisteeren mits dat sij suppleante haar leven lanck 

qwaame te houden het volle tractement ende wooninge bij haar bewoont; Dat haar We Edele 

Hoogh Achtbaare sulx gelieffden t’ accorderen ende hem Lubbert Stubbe voornoemt 

daarmede te begunstigen gelijck mede met de wooninge bij haar suppleante bewoont. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden begunstigen Lubbert Stubbe (bij desistentie van de 

weduwe van Jan Thijssen van de Wurp) met het luiden van de klocke op het Raadthuijs op het 

tractement daartoe staande, dog niet eerder dan naa doode van de weduwe voornoemt, mits 

dat sij weduwe haar leven lanck geduirende blieve genieten het volle tractement ende 

wooninge, sullende ten aensien van de wooninge bij het overlijden van de weduwe 

meergemelde naeder gedisponeert worden. 

 

 

149. Den 10 Julij 1706, fol.50vo. 

Op den requeste van Cornelis Jacobs versoeckende dat de bewijsinge van 749 caroli guldens 

aen sijne vier onmondige kinderen gedaan, mag g’ approbeert worden, tot securiteit van 

deselve aen de momberen aenwijsende ende verbindende 6 morgen lants in Mastebroeck int 

Groote Block en de twee morgen voor Hasselt ende daar en boven 2 morgen in Marcelis Slag 

in t’ Schoutampt van Genemuijden gelegen etc. 

Was geapost:  Die in desen gespecificeerde goederen sufficient deelt, ende de momberen  

g’ authoriseert deselve bewijsinge op die voet t’ accepteren sonder arge list. 

 

 

150. Den 12 Julij 1706, fol.50vo. 

Op de requeste van Wilhelm Leusinck en Lijfert Henricks momberen over de onmondige 

kinderen van Albert Evertsen versoeckende nadere authorisatie om de opvoedinge en de 

bestellinge van dien te mogen hebben. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raden ordonneren en authoriseeren 

remonstranten, om niet alleen de administratie der pupillaire goederen maar oock selfs de 
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opvoedinge van hare pupillen in desen gemelt, te doen besorgen soo en in dier voegen sij 

suppleanten sulx willen oordelen ten meesten dienste van hare pupillen te behoiren. 

 

 

151. Den 19den Julij 1706, fol.51. 

Op de requeste van de curateuren en erffgenaame van den boedel van die E: Lambert Hartogh 

saligher versoeckend tot reddinge van den boedel ten overstaan van de Heeren Hoofftluiden 

ad opus jus habentium te moogen verkoopen het huijs de Windeltrap staande in de Buijten 

Nieuw straat. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen suppleanten, het huijs in desen 

vermeldt, ad opus jus habentium, ten overstaan van de Heeren Hoofftluiden te moogen 

verkoopen. 

 

 

152. Den 22 Julij 1706, fol.51vo. 

Op de requeste van het Sleepers Gilde versoeckende dat nijmant de goederen en 

koopmanschap en van de burgeren magh vervoeren ende verbrengen. 

Was geapost:  Het Sleepers Gilde sal stiptelijck bij haar gilde brieff gemaintineert worden, 

sonder dat daar in inbreuck off eenige infractie sal moogen gedaan worden. 

 

 

153. Den 29 Julij 1706, fol.51vo. 

Op de requeste van Henrick van Westerhoven versoecke om eenige nootsakelijcke reparatien 

in een huijs bij het gerichte aengekofft te moogen doen. 

Was geapost:  Op het raport van d’ Heeren Hooftluijden van t’ Broeder Espel, hebben 

Schepenen en Raden g’ ordonneert, dat de nodige reparatie in desen gemelt, doch met de 

meeste menagie sal mogen geschijden. 

 

 

154. Den 31sten Julij 1706, fol.52. 

Op de requeste van Jan Jansen van Campen, te kennen gevende, dat sijn vaeder Jan Janssen 

Bebselaer deser wereldt was coomen te overlijden, versoeckende terwijl hij suppleant tot 

Amsterdam woonachtigh is ende het sijne gelegentheijt niet tot reddinge van desen boedel 

alhier te verblijven; Dat haar Wel Edele Hoog Achtbaare sijnent wegen daartoe moogen 

authoriseeren Jan Henricks Moesbergh, ende Gijsebert Bleecker. 

Was geapost:  Dese genomineerde parsoonen, worden ten fine als in den requeste vermeldt, 

g’ authoriseert. 

 
[In marge]: Den 11 October 1706. Erschenen in den Gerichte Jan Jansen Bepselaar, Henrick Jansen Bepselaar 

en Arent Jansen Bepselaar hebben Jan Henricksen Moesbergen en Gijsbert Bleeker voor goede genade rekeninge en reliqua 

en administratie des gemelden boedel bedanckinge gedaan, en belooft haar des wegen cost en schadeloos te houden: Sonder 

arge list. Coram: Suijrman. A. Eeckhout. 

 

 

155. Den 2den Augusti 1706, fol.52. 

Op de requeste van Dirk Albertsen van Haarst ende procurator Hagius curateuren over den 

boedel van Elbert Mensinck, versoeckende te moogen werden g’ authoriseert om soodaane 

penningen als Elbert Mensinck onder de Heer Griffier Lemker berustende te moogen lichten.  

Was geapost:  Suppleanten worden mits desen g’ authoriseert in hunne qualiteijt die  

penningen soo van wijlen Elbert Mensinck, onder de Heer Griffier Lemker nog berustende  

sijn, te moogen ontfangen. 
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[In marge]: Den 26sten Augusti 1706. Schepenen ende Raaden inhaererende haar voorige Apostille van dato den 

2den Augusti 1706, verstaan dat de penningen onder de Heer Griffier Lemker van Elbert Mensinck  saligher ter somma van 

f.422 - 8 - : nog berustende aen de curateuren, Procurator Hagius ende Dirck Albertsen van Haarst door gemelde Heer 

Griffier Lemker sonder eenige de minste swaerigheijt onder quitancie sullen moogen uijtgetelt werden; sullende echter 

gemelde penningen door haar crediteuren niet werden uijtgestelt, als ten overstaan van de Heeren Hoofftluiden van het 

Broeder Quartier. 

 

 

156. Den 9 Augus(us) 1706, fol.52vo. 

Op de requeste van die Ed: Dr. Ferdinandus Erkelens J.U.Dr. versoekende om voor de 

respective rechtbancken deser Stadt te mogen als advocaat ageren. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt om voor de rechtbancken deser Stadt te mogen 

postuleren wort aen den remonstrant g’ accordeert. 

 

 

157. Den 16den Augusti 1706, fol.52vo. 

Op de requeste van de weduwe wijlen den Conrector Salmuth versoeckende om reedenen 

aldaar vermeldt, haar ehemans boedel onder beneficie van  inventaris te moogen aenveerden. 

En dat tot curateuren over voorscreeven boedel mochten worden g’ authoriseert, de Heer 

Borgermeester Henr. Eeckhoudt ende Dominus Conradus Smaltius. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren suppleante die in desen gemelde boedel 

onder beneficie van inventaris te moogen aenvaerden; En worden tot curateuren genomineert 

de Heer Borgermeester Henr. Eeckhoudt en Dominus Conradus Smaltius. 

 

 

158. Den 23sten Augusti 1706, fol.53. 

Op de requeste van Henr. Vesterinck J.U.Dr. ende Advocaat, versoeckende door  dien door 

het avancement van wijlen de Heer Secretaris Meijer, deses Stadts Doctors ende Fiscaals 

plaats is coomen te vaceeren; Dat hij remonstrant met het een ende ander weder mochte 

begunstight werden. 

Was geapost:  Remonstrant wordt met de vacante Advocaat ende Fiscaals plaatse deser Stadt 

begunstight, op een jaarlix tractement van seventig caroli guldens, soo bij wijlen de Secretaris 

Meijer uijt dien hooffde genooten is geweest, het eerste halve jaar tractement te vervallen op 

Paaschen des jaars 1707 sullende den remonstrants ten spoedighsten werden ter handt gestelt, 

een instructie waarnaa sig als Fiscaal sal hebben te gedraagen. 

 

 

159. Den 23 Augus(tus) 1706, fol.53vo. 

Op de requeste van Gerrit van Diepen versoekende dat de halfscheit der bewesene en 

verstorvene sijner kinderlijcke goederen op hem moge vervallen. 

Was geapost:  Wanneer de gerichtelijcke verklaringe van de kinderen ende der selver 

momberen van den suppleant, waar bij quamen te consenteren int versoeck in desen gemelt, 

sal sijn vertoont en ingelevert, soo sullen Schepenen en Raadt hier over nader disponeren. 

 

 

160. Den 26 Augus(tus) 1706, fol.53vo. 

Op de requeste van Casper Linderman versoeckende beslagh van een gedeelte van tractement 

van Dirck Herpstede wegens 36 caroli guldens huijshuijre. 

Was geapost:  Suppleant wort g’ accordeert, dat weekelijck een schelling van t’ tractement 

van Dirck Herpstede, door d’ Heeren Camenaars sal ingeholden worden tot voldoeninge van 

de som in desen gemelt. 
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161. Den 31sten Augusti 1706, fol.54. 

Op de requeste van Jan Sasse ende Rutger van Wieringen, momberen over de twe kinderen 

van Jannes van Wieringen ende saligher Margreta Spraackmans; versoeckende ten lijve van 

haare pupillen op het Comptoir van (Vollenhoo) moogen een capitaal van vijff honderdt 

caroli guldens, haar door wijlen haar grootvaeder aengeerfft. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren (naa rijpe examinatie) dat de penningen 

in desen vermeldt, door suppleantin qqa. ten lijve van haare pupillen op het Comptoir van 

Vollenhoo, sullen moogen beleggen. 

 

 

162. Den 4den Septemb(er) 1706, fol.54vo. 

Op de requeste van die Ed: Dr. Heer Vesterinck versoekende dat de overige vendu penningen 

van den boedel van die Ed: Gerrit Vesterinck in handen van de curateuren des selven boedels 

mochte overgetelt worden ende rekeninge en reliqua deswegen aen deselve gedaen worden. 

Was geapost:  Claas Visscher wordt g’ ordonneert om rekeninge en reliqua van den boedel 

off de vendupenningen van de verkofte goederen van die Ed: Gerrit Vesterinck aen de 

curateuren te doen ende de penningen haar over te tellen: Ende worden de curateuren mits 

desen oock gelast om de penningen in den Gerichte te consigneren, ende aen nijmant der 

crediteuren de selve uijt te tellen. 

 

 

163. Op den 9 Septemb(er) 1706, fol.54vo. 

Op de requeste van d’ Edd: Albertus van de Weteringe en Gerhardus Kloecke te kennen 

gevende hoe dat sij versocht waren van eenige nabestaande van die Eerbare Femmegijn 

Hensbergen althans in Moscovia wonende sijnde inde erffenisse ab intestato van 

voorscreeven boedel om derselver interesse waar te neemen. 

Was geapost:  Die Edd: Albertus van de Weteringe en Gerhardus Kloecke worden  

g’ authoriseert het interesse van de gemelde personen in den boedel van juffrouw Femmegijn 

Hensbergen waar te nemen. 

 

 

164. Den 13 Septemb(er) 1706, fol.55. 

Op de requeste van Albert Kremer en Henrick van Ommeren nomine uxoris versoeckende 

eenige remissie van den achterstedige uijtganck uijt haar lant in Lierbroeck. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raden remitteren aen de suppleanten de som 

van acht en sestigh caroli guldens wegens de achterstedige uijtganck uijt haar lant  

t’ Lierbroeck de Geestelijckheit van Campen competerende, mits dat de achterstant in de tijt 

van 14 dagen off uijterlijck 3 weeken, als mede de nakosten van t’ proces door haar 

suppleanten betaalt sullen moeten worden. 

 

 

165. Den 18 Septemb(er) 1706, fol.55vo. 

Op de requeste van Jan Rijxsen van der Wende en Dirck Hosebeen versoeckende, dat hare 

pupillen tegenswoordig gerechticht sijnde tot het Burger Weeshuijs en Kinderenhuijs, ende 

door de vrienden aengenomen om verpleecht ende onderhouden te worde soo lange geseide 

vrienden leeven ende in staat om sulx te doen bevonden worden door dese aengenomene 

verpleginge der vrienden, bij aldien deselve ondertussen mochten komen te sterven off anders 

onmachtig wierd en niet mochten van haar tegenswoordige recht gepriveert worden. 

Was geapost:  Suppleanten, wort haar versoeck in desen gemelt g’ accordeert, mits dat de 

effecten van d’ onmondige g’ inventariseert ende in handen van de momberen gestelt worden, 
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om in val de kinderen int Weeshuijs mochten gelecht worden, de goederen mede aen t’ selve 

huijs mochten geraken. 

 

 

166. Eodem die ende anno [18 September 1706], fol.56. 

Op de requeste van Catrina de Licht weduwe van Egbert van Breen, Sadelmaaker deser Stadt: 

versoeckende continuatie van de leverantie van de sadelmakerij aen de Stadt en de vrije 

woninge. 

Was geapost:  Suppleantinne wort bij provisie t’ huijs en woninge beneffens de leverantie en 

t’ maken van Stadts werck g’ accordeert, mits houdende een bequaam knecht tot genoegen 

van d’ Heeren van de Magistraat ende dat nijmant door dit appostille sal verhindert worden 

om het sadelmaken alhier te exerceren. 

 

 

167. Den 20 Septemb(er) 1706, fol.56. 

Op de requeste van Gerrit van Diepen als vader van sijne onmondige kinderen, versoeckende 

dat halfscheit van de verstorvene goederen op hem moghten devolveren. 

Was geapost:  Arent Wernersen van Diepen momber over de kinderen van Gerrit Wernersen 

van Diepen ter vergaderinge van Schepenen en Raden gecompareert sijnde, beneffens 

Grietien en Werner van Diepen dogh Klasijn van Diepen door een brieff geconsenteert 

hebbende dat de halfscheit van de verstorvene bewesene goederen van Grietijn en Henrick 

van Diepen op haar vader Gerrit Wernersen van Diepen souden devolveren ende versterven, 

soo hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raden als overmomberen sulx om redenen mede 

g’ accordeert. 

 

 

168. Den 27 Septemb(er) 1706, fol.56vo. 

Op de requeste van de executeurs en momberen over de kinderen van de dochter van die  

Ed: Egbertus Goltbeeck versoeckende approbatie van de koop van een gerichtelijcke 

bekentenisse ad 60 guldens capitaal. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raden approberen de gementioneerde coop en 

cessie in desen. 

 

 

169. Den 29sten Septemb(er) 1706, fol.56vo. 

Op de requeste van Gerrit Backer ende Helmich Hiekes momberen over d’ onmondige 

kinderen van Wessel Meijer, versoeckende dat de goederen van haar overleedene moeder 

laastmaal weduwe van Rijck Hoosebeen naagelaaten publijck mochten werden gedistraheert 

ende daarover tot curateuren aengesteldt die E: Gijsbertus van Artsen ende Pr. Kemnerus als 

gevolmachtighde van de erffgenaamen van de weduwe Santcamps in plaats van  

Pr. Kemnerus, Peter Velthuijs. 

Was geapost:  Den genomineerde parsoonen worden ten fine als in den requeste vermeldt  

g’ authoriseerdt. 

 

 

170. Den 4den Octob(er) 1706, fol.57. 

Op de requeste van Hermen Veutelinck vuur stoocker op het Eijlandt Ens, versoeckende om 

reedenen aldaar vermeldt vrijgeleijde voor den tijdt van een halff jaar. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen suppleant voor den tijdt van vier 

weecken vrijgeleijde, te loopen van dato deses. 
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171. Den 9den October 1706, fol.57vo. 

Op de requeste van die Ed: Joannes ter Welbergh J.U.Dr. versoeckende voor deses Stads ende 

Landt Gerichten parthijnen advocando te moogen bedienen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen remonstrant parthijen advocando, 

voor deses Stadts ende Landt Gerichten te moogen bedienen. 

 

 

172. Eodem die [9 October 1706], fol.57vo. 

Op de requeste van die Ed: Johannes Worst, versoeckende vermits seer klein behuist is; Dat 

haar Wel Edele Hoog Achtbaare gelieven t’accordeeren dat hij remonstrant tot voortsettinge 

van sijne coopmanschap, mooge setten een hecke offte loose aen de Stadts Muire naast sijn 

where. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen remonstrant op voorscreevene 

plaatse een hecke te moogen setten; Edog indien dieselve aldaar een loose wilde maacken, sal 

hij remonstrant daarvan een jaerlixe thinse moeten betaalen; Edog bij niet langer als tot 

revocatie. 

 

 

173. Den 18 Octob(er) 1706, fol.58. 

Op de requeste van de vrouw weduwe van d’ Heer Secretaris Nuijs versoekende om een mate 

van de Geestelijck bij de verpachtinge van de Stadts buijten dijckse landerien op haar pericul 

te mogen verpachten. 

Was geapost:  Suppleantinne wort haar versoeck in desen gemelt g’ accordeert. 

 

 

174. Eodem die ende anno [18 October 1706], fol.58. 

Op de requeste van Barbara Plamius weduwe Leonarts versoekende een subsidie in haar 

hoogen noodt en ouderdom. 

Was geapost.  Suppleantinne wort begunstight met de som van vijff en twintig caroli 

guldens. 

 

 

175. Den 1 Novemb(er) 1706, fol.58. 

Op de requeste van Teunis Visscher en Willem Klasen momberen van de onmondige 

kinderen van Henrick Leiseel versoeckende dat Grietien Henricks Leiseel oudt 13 jaren 

vermits het missen van het behoorlijck gebruijck van haar verstandt in het Stadts Kinderhuijs 

moge verordeneert en geplaast worden mits daar mede inbrengende haare goederen omtrent 

1200 guldens renderende. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort g’ accordeert, mits de goederen en effecten 

van gemelde Grijtien Henricks aen het Kinderhuijs mede sullen komen; Hebbende daer en 

boven de bestemoeder van voorscreeven Grietien Henricks genaemt Stijne Herberts bij 

handtastinge in handen van de Heeren Schepenen, Herweijer en Jugen belooft om 

bovengemelde haar kindts kindt bij testamente ofte andere uijterste wille, ofte door andere 

dispositie onder de levenden noijt te sullen benadelen ofte verkorten. 

 

 

176. Den 8den November 1706, fol.58vo. 

Op de requeste van de bloedverwanten ende momberen van de kinderen van saligher Evert 

Lindenhoff, versoeckende dat het arrest gedaen op de goederen van Evert Lindenhoff 

voornoemt door d’ erffgenaamen van Arent Steenhouwer saligher als ten eenenmaal  
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informeel sijnde, in desen verclaart werden van onweerden ende haar suppleanten toegestaan 

met de verkoopinge van deselve ten eersten te moogen voortvaaren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raden parthijen in desen gehoort hebbende, verclaaren het 

gedaane arrest van onweerden; Authoriseerende de momberen die in desen gemelde goederen 

te moogen verkoopen. 

 

 

177. Den 9 Novemb(er) 1706, fol.59. 

Op de requeste van die Ed: Jannes van Dijck versoeckende om de goederen van de gewesene 

Lieutenant Fabel op sijn onderpant g’ arresteert voor kamerhuijr ende publijck te mogen 

verkopen. 

Was geapost:  Suppleant wort g’ ordonneert om aen d’ Heer Fabel te schrijven om betalinge 

van sijne praetensie te mogen bekomen, ende naa bekomen bescheijdt off naa aengevende 

devoir in desen, sich nader aen Schepenen en Raden te adresseren. 

 

 

178. Den 11den November 1706, fol.59vo. 

Op de requeste van Dirck Lindenhoff, versoeckende vermits het overlijden van sijn soon 

Evert Lindenhoff tegens die geene soo hem actie mochten maacken vrijgeleijde. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen suppleant vrijgeleijde voor den tijdt 

van veertien daagen, aenvanck neemende van die tijdt dat dieselve in den Stadt sal sijn 

aengekoomen. 

 

 

179. Den 11den November 1706, fol.59vo. 

Op de requeste van de momberen over Margreta Sluiters Eijmberts dochter; versoeckende dat 

haar Wel Edele Hoog Achtbaare gelieffden t’ approbeeren de vercoopinge van twe derde 

parten van een huijs staande op de Broer Wegh voor een somma van acht ende veertig caroli 

guldens haare pupillen daarinne toebehoorende. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren (naa rijpe examinatie) de verkoopinge 

van het huijs hier inne gemeldt, voor soo verre dieselve de parsoon van Margreta Sluiters 

concerneert. 

 

 

180. Den 17 Novemb(er) 1706, fol.60. 

Op de requeste van Evert Arentsen van den Noort en Egbert Jansen, momberen over  

t’ onmondige kindt van Jan Geertsen en Wichertijn Wessels versoeckende consent en 

approbatie om 1/6 part in een gerichtelijcke bekentenisse te mogen verkopen. 

Was geapost:  De verkopinge van t’ gemelde seste part in desen, wort aen de momberen  

g’ accordeert mits dat het capitaal wederom ten profite van haare pupill sal beleght ende 

geconserveert worden. 

 

 

181. Den 26 Novemb(er) 1706, fol.60. 

Op de requeste van die Dirck Lindenhoff versoeckende prolongatie van sijn vrijgelei. 

Was geapost:  Suppleant wort het vrij gelei alnoch geprolongeert voor de tijt van 14 dagen. 

 
[In marge]: Den 10 December 1706 is het vrijgeleij van Lindenhoff noch voor de tijt van 14 dagen geprolongeert. 

Den 8 Januarij 1707. Is t’ gemelde vrijgelei noch gecontinueert voor 14 dagen. 
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182. Eodem [26 November 1706], fol.60. 

Op de requeste van de weduwe van Claas van Vollenoo metselaar baas versoeckende 

betalinge van 5 goltguldens wegens aestimatie van 5 huijsen van de kinderen van Hermen van 

der Maten. 

Was geapost:  Suppleantinne over dese hare rekeninge en praetensie gehoort sijnde: hebben 

Schepenen en Raden op t’ raport van d’ Heeren Hooftluijden verstaen dat de selve in plaatse 

van 5 goltguldens met drie goltguldens sal betaalt en voldaan worden door de procurator 

Camenerus als gevolmachtigde ende last hebbende over den boedel van Hermen van der 

Maten. 

 

 

183. Den 6 Decemb(er) 1706, fol.60vo. 

Op de requeste van Evert Hermsen en Jacob Evertsen beneffens Cornelis Alberts getrout aen 

Grietijn Everts, omen van de onmondige kinderen van Hermen Everts Sull versoeckende om 

deselve kinderen te mogen opbrengen en onderholden tot hare mondige jaren mits genijtende 

de opkomsten en revenuen van de goederen, sonder eenig beswaar van dese Stadt daer voor 

sullende uijtleveringe genoegsame versekeringe. 

Was geapost:  De suppleanten wort haar versoeck in desen gemelt g’ accordeert, wanneer sij 

sullen hebben uijtgelevert een acte van gara(n)tie, dat dese gemelde kinderen noijt tot laste 

van dese Stadt sullen komen, wordende de momberen g’ authoriseert om jaarlijx de renten en 

opkomsten alleenlijck sonder het capitaal te mogen aentasten, naar aftreck van de nodige 

lasten aen de suppleanten te overhandigen. 

 

 

184. Den 8 Decemb(er) 1706, fol.61. 

Op de requeste van Geertien Stubbe weduwe van Arent Jansen, backer, hertrouwt aen Tomas 

Roese mede backer, versoeckende terwijl  haar man voorscreeven haar hadde verlaten, en met 

2 kleine kinderen is blijven sitten, dat sij voor haar soontijn nogh minderjarigh het gilde 

mochte winnen etc. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raadt hebben naa ingenomen sentiment van 

het Backers Gilde het versochte in desen requeste g’ accordeert mits noghtans dat so wanneer 

Thomas Roese en Geertien Stubbe sigh quamen te vereenigen ende te samen te woonen dat 

als dan het backen door het soontijn van de suppleantinne, niet voor sijne mondige jaren 

afsonderlijck sal mogen g’ exerceert worden. 

 

 

185. Den 10 Decemb(er) 1706, fol.61vo. 

Op de requeste van Mr. Jan van Leeuwen versoeckende exemptie van betalinge van  

t’ schoorsteen gelt. 

Was geapost:  Suppleant sal het schoorsteen gelt soo en in dier voegen sijn praedecesseur  

t’ selve te vooren betaalt heeft, oock moeten betalen. 

 

 

186. Eodem [10 December 1706, fol.61vo. 

Op de requeste van Lodewijck Eversen Camerlinck en Dirck Albertsen van Haarst vooghden 

van Femmegijn Evers weduwe van Andries Benninck, verklarende dat voorscreeven weduwe 

desisteert ende renuntieert van de erfenis van haar voorscreeven eheman bij testamente de  

dato den 10 october 1697 op haar gemaackt. 

Was geapost:  Desen sij gestelt in handen van de erfgename  ab intestato om sich daar over te 

verklaren. 
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187. Den 13den December 1706, fol.62. 

Op de requeste van Joost Gunst in huwelijck hebbende Geesjen Jans, versoeckende dat die  

E: Henrick van Nes als momber over Arent Janssen, die penningen soo hij van Arent Janssen 

nog onder sig hebbende, (welcke gepraesumeert werdt tot Smirna te sijn overleeden) aen den 

suppleant onder genoeghsaame cautie magh uijttellen ende ontrichten. 

Was geapost:  Die E: Henrick van Nes, als momber over Arent Janssen, wordt mits desen 

gelast van sijn ontfanxt, ten overstaan van de Heeren Hoofftluiden ter praetentie van Joost 

Gunst, rekeninge, bewijs ende reliqua te doen, sullende hij Henrick van Nes die penningen 

soo bij sijne ontfanxt sullen coomen over te schieten, onder genoeghsaame cautie moogen 

laaten volgen aen Joost Gunst voornoemt. 

 

 

188. Den 14 Decemb(er) 1706, fol.62vo. 

Op de requeste van d’ Heer Capitein Pierre de la Fontenelle getrout aen vrouw Anna Sijbilla 

van Wieringen, voorts Anna Haarsma weduwe van Sibert Hanja ende erfgenamen van  

Dr. Helmich Wolfsen versoeckende tot curateuren over Roderick Wolfsen, Jan Steenbergen 

ende B.W. van der Ketten. 

Was geapost:  De genomineerde personen worden ten fine in desen gemelt tot curateuren 

over de persoon en goederen van Roderick Wolfsen g’ authoriseert. 

 

 

189. Eodem [14 December 1706], fol.62vo. 

Op de requeste van d’ erfgenamen ab intestato van Andries Benninck versoeckende om den 

boedel van Andries Benninck onder beneficie van inventaris te mogen aenveerden, 

nominerende tot curateuren van die selve Lodewijck Eversen Camerlinck en Jacobus 

Gerritsen Bos. 

Was geapost:  De Heer Burgermeester P. van de Weteringe qqa. wort neffens de 

genomineerde personen Lodewijck Eversen Camerlinck en Jacobus Gerritsen Bos tot 

curateuren van den boedel van Andries Benninck g’ authoriseert, ende wort verder aen de 

suppleanten g’ accordeert om ten overstaan van voorscreeven curateuren gemelden boedel 

onder beneficie van inventaris te adieren ende te aenveerden. 

 

 

190. Op den 20 Decemb(er) 1706, fol.63. 

Op de requeste van Elisabet van Toor versoeckende veniam aetatis dewijel reets 23 jaren out 

is en van hier gaat woonen etc. 

Was geapost:  Suppleante wort om redenen haar versoeck in desen gemelt toegestaan. 

 

 

191. Den 27 Decemb(er) 1706, fol.63. 

Op de requeste van d’ erfgenamen van die Ed: Adam Crouwel ter eenre ende Jannis van  

Wieringen ende Jacob Storm getrout aen Maria van Wieringen erfgenamen van Annegien van 

Wieringen voor 2/5 parten, ter andere sijde versoeckende approbatie van een betekende 

magescheit en accoort ten wedersijde gemaackt, voor soo veel t’ selve d’ onmondige betreft. 

Was geapost:  Het accoort en magescheit tussen de erfgenamen Crouwels ter eenre ende 

tussen Jannis van Wieringen ende Jacob Storm getrout geweest aen Maria van Wieringen 

voor 2/5 parten, erfgenamen van Annegien Velthoens ter andere sijde, wort voor soo vele het 

selve de onmondige betreft ten wedersijden, door Schepenen en Raadt pro ut jacet  

g’ approbeert ende geratifiseert, ende sullen de goederen en gelden der onmondige door hare 

respective momberen aengelecht ende verantwoort moeten worden. 
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192. Eodem die ende anno [27 December 1706], fol.63vo. 

Op de requeste van die Ed: Cristoffel Stercke versoeckende dat Dr. Veene sijne rekeninge van 

verdijnt salaris in saken van seker hoff tot Wilsum bij Peter Reinders Huijs mag overgeven 

eer ende bevorens hij aen den suppleant eenige verdere kosten kome te maken. 

Was geapost:  Dr. Joan Veene wort gelast sijne rekeninge van verdijnt salaris ten laste van 

Cristoffel Stercke over te geven voor en alleen daar over eenige nadere costen kome te doen. 

 

 

193. Eodem [27 December 1706], fol.64. 

Op de requeste van Adriaen Steur versoeckende dat de boecken en meubilen van Dr. Otto 

Nuijs uijt het huijs bij suppleant tegenswoordig bewoont wordende mogen geremoveert 

worden. 

Was geapost:  De momberen van t’ onmondige kindt van Dr. Otto Nuijs worden gelast om 

binnen de tijt van 8 dagen de gemelde boecken en meubilen uijt het huijs van de suppleant te 

removeren ende op een bequame plaatse te doen brengen. 

 

 

194. Den 29 Xb(er) [December] 1706, fol.64. 

Op de requeste van Webbegien Bodde versoeckende de cost uijt het Gasthuijs te mogen 

halen. 

Was geapost:  Suppleante wort begunstight met vijff goltguldens uijt de oude restanten te 

betalen. 

 

 

195. Eodem 29 [December] 1706, fol.64vo. 

Op de requeste van Jan Jansen van der Veene en Femmegien Jans versoeckende de cost uijt 

het Geertruijden Gasthuijs te mogen halen. 

Was geapost:  Suppleanten worden begunstight met seven goltguldens te betalen uijt d’ oude 

restanten. 

 

 

196. Den 5 Januarij 1707, fol.64vo. 

Op de requeste van Gerrit Rietbergh en Hermen Voerman als momberen van de minderjarige 

soon van Dirck Voerman versoeckende approbatie van de verkopinge van een huijs van haar 

pupill tot Zwoll in de Walstraat. 

Was geapost:  De verkoop van t’ huijs in desen gemelt wort g’ approbeert ende geratificeert 

ende worden de momberen gelast om de penningen daar van geprovenieert ten profite van 

hare pupil aen te leggen. 

 

 

197. Eodem die ende anno [5 Januarij 1707], fol.65. 

Op de requeste van de weduwe van de Aissajeur Sluijter versoekende met het half jaar 

tractement waar in haar man voor sijn sterfdagh ingetreden was te mogen begunstight worden 

als Aissajeur  en ysersnijder etc. 

Was geapost:  Hier op kan niet worden gedisponeert, omdat de resolutie van Schepenen en 

Raadt de dato den 6sten februarij 1696 hier duijdelijck tegen strijdende is. 

 

 

198. Eodem die ende anno [5 Januarij 1707], fol.65. 

Op de requeste van Jan Moorman versoeckende met het Schoolmeesterschap en aensprekers  
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plaatse van Brunnepe gebeneficieert te mogen worden. 

Was geapost:  Suppliant Michiel Moorman wort met het Schoolmeesters en aensprekers ampt 

van Brunnepe gebeneficieert op de profite en emolumenten daar toe staande. 

 

 

199. Den 6 Januarij 1707, fol.65vo. 

Op de requeste van de Gildemeesteren van t’ Linnewevers Gilde versoeckende dat tot 

welstant van gemelde gilde mochte goedtgevonden worden dat gene getouwen buijten dese 

Stadt versonden en verkoft sullen mogen worden, om redenen breder in den requeste vervatt. 

Was geapost:  Tot welstant van t’ Linnewevers wort verstaen dat geene weefgetouwen sullen 

mogen versonden ofte verkoft worden om buijten dese Stadt verbracht te worden bij de boete 

van 10 caroli guldens te verbeuren bij de verkoper ende gelijcke 10 caroli guldens bij de 

koper insgelijx, ende bij aldien de 10 guldens door de koper verbeurt van den selven niet te 

bekomen mochten sijn soo sullen voorscreven twintig guldens door den verkoper ten vollen 

betaalt worden, ten profijte van de Arme Gildenbroers te emplojeren ende dus van yder touw 

20 guldens boete. 

 

 

200. Den 8 Januarius 1707, fol.66. 

Op de requeste van de momberen van d’ erfgenamen van d’ Heer Burgermeester Voorne, 

versoeckende approbatie van seeker accoort over een versegelinge leggende op de behuijsinge 

van de weduwe Quack aen de Broer Brugge. 

Was geapost:  Het gemaackte accoort in desen gemelt wort door Schepenen en Raadt pro ut 

jacet g’ approbeert. 

 

 

201. Den 13 Januarij 1707, fol.66. 

Op de requeste van Dirck Jalles versoeckende om redenen in sijn requeste vervatt vrijgeleij 

voor 3 wecken. 

Was geapost:  t’ Versochte vrijgelij  wort aen den suppleant g’ accordeert. 

 

 

202. Den 17den Januarij 1707, fol.66vo. 

Op de requeste van Willem Linneg van Koppenol versoeckende voor deses Stadts ende 

Landts Gerichten als Procureur te moogen dienen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accordeeren aen den remonstrant, om voor deses 

Stadts ende Landts Gerichten als Procureur te moogen dienen. 

 

 

 

203. Den 17 Januarij 1707, fol.66vo. 

Op de requeste van Arent van Dijck poortsluijter versoeckende den boedel van sijn vader NN: 

van Dijck onder de wet en beneficie van inventaris te mogen aenveerden. 

Was geapost:  Suppleant wort sijn versoeck in desen gemelt g’ accordeert, mits dat twee der 

principaalste personele crediteuren sullen genomineert ende g’ assumeert worden, om 

gesamentlijck den boedel te redden ende te aenveerden onder beneficie van inventaris. 

 

 

204. Den 17 Januarij 1707, fol.67. 

Op de requeste van Willem Valencijn, Schultis van Camperveene versoeckende alhier tot het  
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passeeren van gerichts acten om niet genootsaackt te sijn buiten de Stadt op sijn territoir te 

gaan, het recht van vergunder Aarde in de Stadt van Campen. 

Was geapost:  Suppleant wort sijn versoeck in desen gemelt g’ accordeert, soo en in dier 

voegen t’ selve bij sijn voorsaat is gebruijckt, ende dat geene acten door den suppleant alhier 

sullen mogen gepasseert ende afgegeven werden dan alleen soodane die het schultampt van 

Camperveene concerneren, om der nulliteit indien eenige gerichts acten, welcke alhier voor 

den gerichte deser Stadt gepasseert kunnen worden, afgegeven worden. 

 

 

205. Den 20sten Januarij 1707, fol.67vo. 

Op de requeste van Henrick Egberts ende Thobias Ottenhoff momberen over de kinderen van 

Jan van der Werff, bij Berentjen Egberts in echte geprocreëert. Te kennen gevende dat haare 

pupillen van haar moeder saligher Berentjen Egberts is naagelaaten ende beweesen een vijffde 

part van Veleken Erve groot ongeveer twe ende een halff morgen, int Hooge Brugger Slag in 

Mastebroeck geleegen beswaart met een capitaal van drie honderdt caroli guldens aen 

juffrouw Pottcamps tot Swolle; Dat sij geseijde haar pupillen anpart hadden verkofft voor een 

somma van drie honderdt seven ende seventigh caroli guldens vrijgeldt; door dien naa 

afftreck van de verponding mergen geldt, interesse ende duisendten penninck, daarvan voor 

haare pupillen niets quam over te schieten; met versoeck dat haar Wel Edele Hoog Achtbaare 

gemelde verkoopinge ten aensien van haare pupillen als overmomberen gelieffden  

t’ approbeeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren (naa rijpe examinatie) als 

overmomberen, ten aensien van de minderjaarigen de verkoopinge in desen vermeldt. 

 

 

206. Eodem die et anno [20 Januarij 1707], fol.68. 

Op de requeste van Lambert van Schellen, Gerrid Bosch ende Deris Henricks, Olderlingen 

ende Diacoonen van de Kercke van Camper Eijlandt, te kennen gevende dat sedert eenigen 

tijdt diverse onlusten over het plaatsen van de stoelen aldaar sijn ontstaan; Waarvan de 

directie de coster Dirck Versmitt sig compt aentemaatigen, versoeckende te moogen weeten 

hoe sig int toecoomende  dienaengaande sullen hebben te gedraagen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden verstaan, dat van nu affaen geene plaatsen off stoelen, 

sullen moogen vergeeven werden, dat met voorgaande kennisse ende goedtvinden van den 

Kercken Raadt aldaar. 

 

 

207. Eodem die [20 Januarij 1707], fol.68vo. 

Op de requeste van die E: Peter Bondam, te kennen gevende dat de Geestelijckheijt deser 

Stadt aldenaast sijns remonstrants huijs heeft staan een vervallen huijsjen voor desen bij Hans 

Caareman saligher bewoont, waarvan het boovenste gedeelte alnog bij het Kinderhuijs tot een 

hooij solder werdt gebruickt; met versoeck dat het selve aen hem remonstrant werde 

overgeven, met praesentatie van hetselve ende de straate aldaar te repareeren ende daarvoor te 

betaalen t’geen naa oculaire inspectie hetselve weerdigh sal g’ oordeelt werden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren (naa rijpe examinatie) aen den 

remonstrant het onderste gemack van dit huijsjen blijvenden den eijgendom van het booven 

huijsjen aen de Geestelijckheijt, mits daarvoor eens betaalende vijff en twintig caroli guldens. 

 

 

208. Den 20 Januarij 1707, fol.69. 

Op de requeste van de vrouw weduwe de Vooght versoekende om uijt de kooppenningen van  
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hare verkofte huijsen ter secretarij berustende te mogen lichten 100 caroli guldens onder 

cautie. 

Was geapost:  Schepenen en Raadt accorderen aen de suppleante 25 caroli guldens uijt de 

brantschattinge te betalen. 

 

 

209. Eodem [20 Januarij 1707], fol.69. 

Op de requeste van de pachteren van s’ Lants accijs der Stadt Campen anno domini 1706 

versoeckende uijt de vendu penningen van Rijx Hoosebeens weduwen goederen te mogen 

erlangen betalinge van 58 caroli (guldens 7 stuivers wegens accijsen ingevolge rekeninge 

desen annex. 

Was geapost:  Suppleanten wort haare versoeck in desen gemelt toegestaan, ende wort Claas 

Visscher g’ ordonneert om uijt de vendu penningen van gemelde boedel f.58 - 7 - : te betalen. 

 

 

210. Eodem [20 Januarij 1707], fol.69vo. 

Op de requeste van Jacob Storm versoeckende dat de penningen hem en sijne kinderen door 

Anna Velthoens voor de legitime en trebellianique portie gemaackt monterende de som van 

ses hondert caroli guldens waar van een kintsgedeelte op hem mochten overgelevert worden. 

Was geapost:  Suppleant wort sijn versoeck in desen gemelt g’ accordeert, mits dat de 

momberen sullen besorgen behoorlijcke versekeringe voor gemelde penningen te erlangen. 

 

 

211. Den 24sten Januarij 1707, fol.69vo. 

Op de requeste van juffrouw Isabella Walles ende signieur Willem Walles cum suis, 

versoeckende, om reedenen daarinne vermeldt, den boedel van Jan Walles voor eenige daagen 

alhier overleeden, sub benificio inventarii te moogen aenveerden. 

Was geapost:  Remonstranten wordt g’ accordeert desen boedel sub beneficio legis et 

inventarii te moogen aenveerden; En sulx met adsumptie ende ten overstaan van de Heer Oudt 

Borgermeester Coops. 

 

 

212. Eodem die et anno [24 Januarij 1707], fol.70. 

Op de requeste van Henrick Janssen Kock, meijer op het erve genaamt Saint Nicolai Bosch, te 

kennen gevende, dat door diverse stormen verscheijdene dijcken sijn welgeloopen, welcke 

van tijdt tot tijdt weder uijt des suppleants beste handt sijn gemaackt geworden, waardoor hij 

buijten staat gebracht is sijn vhe aldaar te kunnen onderhouden, versoeckende derhalven van 

sijne huijre te moogen werden ontslaagen. 

Was geapost:  Suppleant wordt om reedenen in desen vermeldt geremitteert veertigh caroli  

guldens, over jeder van de jaaren 1704, 1705 ende 1706, ende alsoo te saamen een honderdt  

en twintigh caroli guldens. 

 

 

213. Den 24 Januarij 1707, fol.70vo. 

Op de requeste van die Ed: Margareta Sabe weduwe Rutger Erkelens versoeckende dat haar 

jongste soon Rutger Erkelens Rz. In het 24 jaar sijnes ouderdoms getreden sijnde, ende een 

sijdtval off erffenisse op hem gedevolveert sijnde dat derhalven de selve meerderjarig mochte 

werden verklaart. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort om redenen haar Wel Edele Hoogh 

Achtbare daar toe g’ accordeert. 
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214. Eodem [24 Januarij 1707], fol.70vo. 

Op het request van d’ erfgenamen van E. Velthuijs, versoeckende om de goederen van Ariana 

Schippers onder de momberen van haar onmondige kint berustende, ende tot versekeringe van 

het gedane bwijs aen de selve overhandight, publijck ad opus jus habentium mochten worden 

verkoft. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raadt accorderen aen de suppleanten de 

verkopinge van de meubile goederen van Ariana Schippers, onder de momberen van haar 

onmondige soon Jan Swijter, bij haar overleden eheman Gerrit Swijter geprocreërt, ingevolge 

annexe inventaris berustende, ende sullen deselve publijck ad opus jus habentium moeten 

verkoft worden. 

 

 

215. Den 27 Januarij 1707, fol.71. 

Op de requeste van Jacobus Erkelens Gzoon versoeckende met de woninge naast de cijskelder 

door de weduwe van d’ onder majoor van der Wurp bewoont sijnde mochte begunstight 

worden. 

Was geapost:  Suppleant wort het huijs en woninge in desen gemelt, tot wederseggen van 

haar Wel Edele Hoogh Achtbare toe begunstight. 

 

 

216. Den 28 Januarij 1707, fol.71. 

Op de requeste van Henrick Evertsen Spanjaar ende Catrina Eversen suster en broeder, hoe 

dat haarer beider kinderen Evert Henricksen Spanjaar ende Anna Guiliaen Souteur 

genegentheit was gevallen om met malkanderen in den echten staat te treden, waar toe haar 

Wel Edele Hoogh Achtbare consent en dispensatie wierde vereischt, het welcke ten dien einde 

wierde versocht. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raadt accorderen de versochte dispensatie 

tussen gemelde nichte en neve. 

 

 

217. Den 31 Januarij 1707, fol.71vo. 

Op de requeste van Hermen Did. Tollius J.U.Dr. versoeckende veniam aetatis om redenen dat 

maar 6 maanden daaraen deficieren, en sulx om pregnante redenen van noden hadde. 

Was geapost:  Suppleant wort het versoeck in desen gemelt g’ accordeert ende meerderjarig 

verklaart. 

 

 

218. Den 3 Feb(ruarij) 1707, fol.71vo. 

Op de requeste van de weduwe van Egbert van Bree gewesene sadelmaker deser Stadt 

versoekende dat aen haar knecht Marcellus van Nijenhuijs met wije sij haar in den 

huwelijxsen staat voornemens is te begeven belovende hij de paapse religie te verlaten ende 

de gereformeerde te amplecteren wanneer sijn vader out 60 jaren sal overleden sijn de 

sadelmakers plaatse en leverantie van Stadts werck mag begunstight worden. 

Was geapost:  Schepenen en Raadt begunstigen om redenen in desen requeste gemelt 

Marcellus van Nienhuijs met de sadelmakers plaatse deser Stadt, soo en dier voegen, t’ selve 

aen de weduwe van Egbert van Bree ingelove appostille van den 18 september 1706 was 

gegeven. 
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219. Den 4 Feb(ruarij) 1707, fol.72. 

Op de requeste van de momberen van de onmondige kinderen van Cornelis Meijer ende 

Elisabet Keppel versoeckende dat sij 1000 guldens van hare pupillaire penningen half 

mochten beleggen op leef ende half op losrente ende dus 500 guldens aen Lambert Keppel op 

obligatie. 

Was geapost:  De momberen van de onmondige kinderen van Cornelis Meijer ende Elisabet 

Keppel worden g’ authoriseert om vijff hondert caroli guldens op losrente aen die Ed: 

Lambert Keppel per obligatie, ende vijff hondert carol guldens leefrente, van hare pupillaire 

penningen te mogen beleggen op hare pupillen. 

 

 

220. Den 5den Februarij 1707, fol.72vo. 

Op de requeste van Willem van den Bergh broeders soon van Werner van den Bergh, 

versoeckende om redenen in gemelte request vervatt de boedel van Werner van den bergh 

onder beneficie van inventaris te mogen aenveerden ten overstaan van twee der principaalste 

crediteuren ten dien fine nominerende tot curateuren Reinder Reuse en Jacob Petersen 

Lijndrajer. 

Was geapost:  Suppleant wort sijn versoeck in desen gemelt, om de boedel van sijn oom 

Werner van den Bergh onder de wet van beneficie en inventaris te mogen aenveerden  

g’ accordeert, ende sijn genomineerde personen ten dien fine tot curateuren g’ authoriseert. 

 

 

221. Den 8den Februarij 1707, fol.73. 

Op de requeste van die EE: Jean Wesenhaagen ende Jannes Coops als momberen over het 

onmondige kindt van wijlen Dr. Henrick Raterinck, versoeckende om reedenen in den 

requeste vermeldt desselffs boedel onder beneficie van inventaris te moogen aenveerden, en 

sulx met adsumptie van de Heeren Borgermeester Herweijer, Pieter Homma J.U.Dr. ende Jan 

Rijcksen van de Wende als de grootste crediteuren van gemelde boedel. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen remonstranten desen boedel onder 

beneficie van inventaris te moogen aenveerden; En sulc met adsumptie van de heeren 

Borgermeester Herweijer, Pieter Homma, ende Jan Rijcksen van de Wende. 

 

 

222. Den 8 Feb(ruarij) 1707, fol.73. 

Op de requeste van d’ erfgenamen van de Heer Werner toe Boecop versoeckende last en 

authorisatie om voor Vorens off te Boecops vergaderinge te mogen aenkopen seeker huijs van 

Jan Jansen Rademaker waaruijt voorscreeven vergaderinge competeert jaarlijx 14 caroli 

guldens. 

Was geapost:  Suppleanten worden g’ authoriseert om het huijs in desen gemelt tot 

conse(r)vatie van t’ recht van Vorens of Boecops vergaderinge voor haar capitaal aen te 

koopen. 

 

 

223. Den 8 Feb(ruarij) 1707, fol.73vo. 

Op de requeste van de momberen van het onmondige kint van Gerrit Swijter versoeckende 

om de bewesene penningen van haar pupil te mogen emplojeren tot oveneminge van t’ recht 

van den gerichtelijcke bekentenisse van de kinderen en erfgenamen Oostendorp tot 200 

guldens capitaal gevestight op het huijs achter het Statshuijs soo haar Ariana Scheppers is 

toebehorende. 
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Was geapost:  Suppleanten wort haar versoeck in desen gemelt toegestaan om de gemelde 

gerichtelijcke bekentenisse van de erfgenamen Oostendorp over te nemen, ende wort de mede 

momber Jan Wolting g’ ordonneert om gemelde drie en twintig ducatons en negen 

Rijxdaelders ten voorscreeven ende te demanueren, sullende het restant tot twee hondert 

caroli guldens toe door Claas Visscher uijt de verkofte goederen van Ariana Schippers 

gesuppleert worden. 

 

 

224. Den 10den Februarij 1707, fol.74. 

Op de requeste van Daam Daemsen ende sijne broeder ende susters versoeckende den boedel 

van haar wijlen moeder Femmichjen Veene om reedenen aldaar vermeldt onder beneficie van 

inventaris te moogen aenveerden; met versoeck dat de weijnige overschietende meubilen door 

Claas Visscher moogen getaxeert werden, op data soo naamaals eenige crediteuren opstonden 

conden sein waarin die naalaatenschap hadde bestaan. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen supleanten desen boedel sub 

beneficio inventarii te moogen aenveerden; En wordt Claas Visscher g’ authoriseert om de 

meubilen van d’ overleedene te taxeeren. 

 

 

225. Den 12den Februarij 1707, fol.74. 

Op de requeste van Elisabeth Jans weduwe van Helmich Janssen, te kennen gevende dat sij 

suppleantinne bij maagescheijdt opgericht, tusschen Hermen Roscammer ende Henrick 

Janssen Scholte als momberen over de naagelaatene kinderen van Helmich Janssen 

voornoemt waarbij suppleantinne aengenoomen heefft aen de Stadt te betaalen wegens 

Landtpacht van haar erve op Petri 1707 sullende verschijnen, ter somma van vijff honderdt 

ende twintigh caroli guldens; met onderdaanigh versoeck moogen gelieven t’ accordeeren, dat 

suppleante haare achterstandt op termijnen aen de Stadt mooge betaalen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden (naa ingenoomen advijs van de Heeren Caameners) 

verstaan, dat supleante in minderinge van haar achtersteedige pacht aen de Stadt sal moeten 

betaalen, een honderdt ende vijfftig caroli guldens op Meij deses jaars; Ende op Michieli 

deses jaars mede een honderdt ende vijfftigh caroli guldens; Ende eindelijck op Petri des jaars 

1708 gelijcke een honderdt ende vijfftigh caroli guldens. 

 

 

226. Eodem die et Anno [12 Februarij 1707], fol.74vo. 

Op de requeste van Hermen Roscammer ende Henrick Janssen Scholte momberen over de 

naagelaatene kinderen van Helmich Janssen; versoeckende dat haar Wel Edele Hoog 

Achtbaare als overmomberen ten aensien van de minderjaarige ingegaan met Lijsebeth Jans 

mochten approbeeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden approbeeren (naa rijpe examinatie) het maagescheijdt  

desen annexe voor soo verre hetselve de minderjaarigen is concerneerende. 

 

 

227. Den 14 Feb(ruarij) 1707, fol.75. 

Op den requeste van Gerrit Brugginck versoeckende dat eenige noodige reparatien in t’ huijs 

bij hem op den 28 Februarij 1707 gerichtelijck aengekoft te mogen doen. 

Was geapost:  Suppleant wort sijn versoeck, aengaande de nodige reparatie te mogen doen,  

g’ accordeert, mits consent van de Heeren Hooftluijden daarvoor aff obtinerende. 
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228. Den 15den Februarij 1707, fol.75vo. 

Op de requeste van Jan Gerritsen Schaap, Tijmen Coominck ende Jannes Heijsterman, te 

kennen gevende hoe dat Aeltjen van den Einde weduwe van Cornelis van Bronckhorst, maar 

heeft naagelaaten eenige weijnige meubilen, ende bedught sijnde gemelde boedel pure  

t’ adieeren soo versoghten suppleanten gemelde boedel onder de wett ende beneficie van 

inventaris te moogen aenveerden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen suppleanten, desen boedel onder 

beneficie van de wett ende inventaris te moogen aenveerden; wordende tot curateuren over 

desen boedel g‘ authoriseert die EE: Jan Velthoen ende Henrick van Nes. 

 

 

229. Eodem die et Anno [15 Februarij 1707], fol.75vo. 

Op de requeste van Jan Hanssen Keur momber over de twe naagelaatene kinderen van Gerrit 

Hanssen Keur, en Tannecke Henricks Nijenburgh; versoeckende dat haar Wel Edele Hoog 

Achtbare mochten accordeeren de verkoopinge van een twaelffde part in een huijsjen d’ Ulck 

genaamt om daaruijt de dootschulden van Tanneke Henricks Nijenburgh (soo onlangs was 

coomen t’ overlijden, te betaalen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren naa rijpe examinatie (als overmomberen) 

aen suppleant qqa. het twaelffde part van het huijs in desen vermeldt te moogen verkoopen. 

 

 

230. Den 17den Februarij 1707, fol.76. 

Op de requeste van Daniel Rosel als getrouwt geweest aen Evertjen Everts van de Noordt, 

dochter van Evert Hermsen van de Noordt ende Annichjen Veene saligher te kennen gevende 

hoe dat voorscreevene Annichjen Veene sijnde grootmoeder van Annichjen ende Nijsjen van 

Rosel, deser werelt is coomen t’ overlijden; Ende den suppleant qqa. beducht sijnde 

voorscreeven boedel pure t’ adieren, soo soude den suppleant versoecken voorscreeven 

boedel onder beneficie van inventaris te moogen aenveerden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen remonstrant qqa. desen boedel onder 

beneficie van inventaris te moogen aenveerden; Ende sulx met adsumptie van die E: Jan 

Velthoen ende Arent Benninck als de grootste crediteuren. 

 

 

231. Den 19 Februarij 1707, fol.76vo. 

Op de requeste van de pachteren van de wijn accijs der Stadt Campen anno domini 1706 

versoekende betalinge van 480 guldens soo Willem van der Weert en Elisabet Keppel 

verschult is aen deselve. 

Was geapost:  Fiat betalinge van dese vierhondert en tachentig caroli guldens door Claas  

Visscher uijt de vendu penningen van den boedel van Willem van der Weert en Elisabet  

Keppel. 

 

 

232. Den 21 Feb(ruarij) 1707, fol.77. 

Op de requeste van Lodewijck Evertsen Kamerlinck en Dirck Albertsen van Haarst 

versoekende om haar suster Femme Everts Kamerlinck dewijl sich veeltijts in den dranck 

komt te vergrijpen dat het haar remonstranten geoorloft mochte sijn tot voorkominge van 

ongelucken haar Femme Everts op te sluijten en voor ongelucken te bewaren. 

Was geapost:  Suppleanten wort haar versoeck in desen gemelt, toegestaan. 
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233. Den 21sten Februarij 1707, fol.77. 

Op de requeste van de Gildemeesteren en de Ouderluiden van t’ Backers Gilde aen Raadt 

ende Geswoorne Gemeente gepraesenteert, versoeckende dat tot welstandt van het gemelde 

gilde op nieuw mag werden geresolveerdt dat ingevolge ‘ oude Gilde Brieff een kneght alhier 

bij eene meester ten minsten twe jaaren het backen sal moeten geleerdt hebben, eer hij het 

Gilde sal moogen winnen, uijtgesonderdt alleen die een weduwe van een verstorven Gilde 

Broeder mochte trouwen, dat die daar meede sal moogen volstaan dat hij het backen oock 

elders schoon buiten de Provincie twe jaaren bij eene meester hebbe geleerdt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden sampt haare Geswoorne Gemeente op Petri ad 

Cathedrams avondt op den Raadthuise vergaderdt wesende, accordeeren aen remonstranten 

den inhoude deses requestes; Edog met die reserve; Dat wanneer een Borgers kindt, leerende 

bij eenen Meester, denselven voor het einde van sijne twe jaaren quaame te verliesen, ende de 

weduwe die neeringe niet wilde aenhouden; Dat alsdan de tijdt die hij bij sijnen voorigen 

meester had gedient tot desselffs baate ende voordeel sal werden gereekent. 

 

 

234. Den 1sten Meert 1707, fol.78. 

Op de requeste van Andries Jacobsen, versoeckende om reedenen in den requeste vermeldt, 

dat hem magh toegelaaten worden de jonge borger kinderen ende anderen in d’ eerste 

beginsselen van leesen, schrijven mits gaeders die van de Christelijcke Godtsdienst  

t’ instrueeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren (naa rijpe examinatie) aen den suppleant 

dit sijn gedaan versoeck. 

 

 

235. Eodem die et Anno [1 Meert 1707], fol.78. 

Op de requeste van Henrick Michielsen van den Broeck, Willem Brunier, ende Jacob Pruijs, 

momberen van het voorkindt van saligher Evert Lindenhoff, te kennen gevende, dat Evert 

Lindenhoff aen sijn voorkindt bij sijn hertrouwen onder anderen heefft beweesen een somma 

van drie honderdt Rijxdaelders aen geldt, met versoeck dat de momberen van de naakinderen 

die EE: Berent de Pool Laurenszoon, ende Albertus van de Weteringe moogen werden gelast 

gemelde somma uijt de gereetste penningen des boedels aen suppleanten uijt te keeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden aen suppleanten qqa. hun gedaan versoeck; 

gelastende de momberen van de naakinderen, dese drie honderdt Rijxdaelders aen 

suppleanten uijt de gereetste penningen des boedels te laaten volgen. 

 

 

236. Den 1 Meert 1707, fol.78vo. 

Op de requese van die Ed: Apoteker Sluijter versoeckende om een rekeninge van dootschult  

soo hij tot laste van den boedel van Dr. Raterinck is hebbende, uijt de penningen onder die 

Ed: Jannes Coops berustende te mogen ontfangen. 

Was geapost:  Suppleant wort sijn versoeck in desen gemelt g’ accordeert, ende wort die  

Ed: Jannes Coops gelast de rekeninge van dootschult van d’Heeren Burgermeester en 

Doctoren Munt en Herweijer insgelijcks te betalen, uijt de penningen dewelcke ten dien fine 

onder sijn Ed: sijn berustende ende van Amsterdam sijn afgehaalt. 

 

 

237. Eodem [1 Meert 1707], fol.79. 

Op den requeste van Wijnant Oedekerck en Peter Hackes momberen over d’ onmondige  

kinderen van Peter Clasen Comes versoeckende approbatie van een verkopinge van 1/8 part  
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van een uijsijn hare pupillen toebehorende. 

Was geapost:  De verkopinge in desen gemelt, wort op t’ raport en ingenomene informatie 

van d’ Heeren Hooftluijden vant Cellebroers quartier, g’ accordeert ende g’ approbeert. 

 

 

238. Den 3den Meert 1707, fol.79. 

Op de requeste van Gerrit Claassen tot Brunnepe te kennen gevende hoe dat Asjen Gerrits 

bewoonende meijers wijse des suppleants huijs ende hoff was coomen t’ overlijden, waarvan 

hem wegens verschulde huijre was competerende eene somma van seven ende sestig guldens 

met versoeck dat de goederen g’ inventariseert sijnde op sijn onderpandt mochten werden 

verkofft. 

Was geapost:  Suppleant wordt bij provisie toegestaen de naagelaatene effecten van Asjen 

Gerrits publijck te moogen verkoopen. 

 

 

239. Den 5den Meert 1707, fol.79vo. 

Op de requeste van de Schaffers en Olderluijden van t’ Drapiers en Lakemakers Gilde 

versoeckende tot onderstant van haar busse, dienende om haare siecke mede knechten daar 

uijt te soulageren ende niet tot de Armen Kamer haar toevlucht te doen nemen te mogen 

verhuijren als voordesen hare lakens op de dootkisten tot veertien stuijvers. 

Was geapost:  De Aensprekers van de begrafenissen over de inhout van desen requeste sijnde 

gehoort ende het versoeck in desen gemelt, ten respecte van t’ vervall der Busse van de 

knechten van t’ Drapiers gilde g’ accordeert hebbende; soo worden de Schaffers en 

Ouderluijden voorscreeven van Schepenen en Raadt g’ authoriseert om hare lakenen op de 

dode kisten als voorheen verhuijren tot 14 stuijvers, doch hoger niet. 

 

 

240. Den 11 Maart 1707, fol.80. 

Op den requeste van die Ed: Jannes Wijsenhagen versoeckende eenige goederen en klederen 

van sijn dochter M. Wijsenhagen getroudt geweest sijnde aen Dr. Henr. Raterinck, te mogen 

laten prijseren ende onder betalinge van deselve prijs bij den suppleant te mogen 

overgenomen worden. 

Was geapost:  De crediteuren van den boedel van Dr. Henr. Raterinck en vrouw  

M. Wijsenhagen over den inhout deses requestes gehoort sijnde, ende daar tegens in oppositie 

komende, soo sullen de goederen van den voorscreeven gemeinen boedel publijck ad opus jus 

habentium verkoft moeten worden. 

 

 

241. Den 11den Meert 1707, fol.80vo. 

Op de requeste van Procur. Bernhardt Hagius als volmagtiger van de Welgebooren Vrouw 

Tengnegel tot den Bonckenhaave, versoeckende dat hij remonstrant qqa. in plaats van wijlen 

die  

E: Gijsbertus van Artsen tot een mede curator mochte werden g’ authoriseert over de boedel 

van Rijck Hoosebeen. 

Was geapost:  Pr. Bernhardt Hagius qqa. wordt ten fine als in den requeste vermeldt  

g’ authoriseert; mits in desen niet doende, als met communicatie van de Heeren van Ingen 

ende van Tengberden. 
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242. Eodem [11 Maart 1707], fol.80vo. 

Op de requeste van de crediteuren van den boedel van Dr. H. Raterinck en Maria Wesenhagen 

versoeckende dat de momberen van het onmondige kindt van Dr. Raterinck en  

M. Wesenhagen voorscreeven de overgegevene inventaris met Eede sullen stercken. 

Was geapost:  De momberen van het onmondige kindt van Dr. Henr. Raterinck en M. 

Wesenhagen worden gelast ende g’ ordonneert haar overgeven inventaris naa rechte te 

stercken. 

 

 

243. Den 14den Meert 1707, fol.81. 

Op de requeste van die E: Dirk Lindenhoff off derselver cessionarissen Henrick Michielsen 

van den Broeck ende desselffs huijsvrouwe Abigael Lindenhoff, versoeckende te moogen 

erlangen betaalinge van twe distinckte quitancien van betaalde brandtschattinge ter somma te 

saamen van drie honderdt ende vijff en dertig caroli guldens breeder aldaar vermeldt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden bij examinatie hebbende bevonden dat Dirck 

Lindenhoff een somma van een honderdt ende veertien caroli guldens ende vijfftien stuivers; 

ordonneerende d’ ontfanger van den Stadts Domeijnen gemelde somma aen den remonstrant 

off die het recht van cessie is hebbende uijt de brandtschattinge te betaalen. 

 
[In marge]: Vacat; Doordien bij naedere examinatie bevonden is dese schuldt reets voldaan te sijn. 

 

 

244. Den 28 Maart 1707, fol.81vo. 

Op de requeste van de momberen van het onmondige kindt van Dr. Otto Nuijs versoekende 

om de mobile goederen van Dr. Otto Nuijs te mogen verkopen. 

Was geapost:  De momberen in desen gemelt worden gelast om de goederen van Dr. Otto 

Nuijs publijck tot de meesten prijse te verkopen. 

 

 

245. Den 4den April (1707), fol.81vo. 

Op de requeste van Lucas Jurriaensen Scheerboom en Joannes Raas momberen over  

t’ onmondige kindt van Antonij van der Kuijl versoeckende approbatie vant accoort off 

magescheit met de weduwe van Antonij van der Kuijl opgerecht. 

Was geapost:  t’ Accoort en magescheidt in desen gemelt wort op t’ raport van d’ Heeren 

Hooftluijden pro ut jacet g’ approbeert. 

 

 

246. Den 16 April 1707, fol.81vo. 

Op de requeste van Claas Hosebeen versoeckende verminderinge van sijne beloofde pacht  

penningen om dat jaarlijx sijn koe weijde door de zee wert afgespoelt ende praesenterende  

een bouwcamp ongebout te willen laten liggen breder in den requeste vervattet. 

Was geapost:  Suppleant wort op t’ raport van d’ Heeren Camenaars tot dedomagement van 

t’ laten drees leggen van een der twee bouwcampen in desen gemelt, ende om het afstaen van 

sijn koeweide, over de pacht van den jaare 1706 geremitteert de somma van vijff en vijftig 

caroli guldens mits dat hij eene der twee bouwcampen in desen gemelt int toekomende niet 

sal mogen scheuren off hoijen maar moeten weijden en mesten. 

 

 

247. Eodem [16 April 1707], fol.82. 

Op de requeste van Jan Gerritsen Trijp ende Henrick Grotenhuijs momberen van  
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d’ onmondige kinderen van Claas Gerritsen Pot versoekende de ontslaginge en 

quijtscheldinge van 158 guldens en 5 stuivers sijnde de gerechte halfscheit van de koop 

penningen van de Scheepstimmerwerff buijten de Veenepoorte gelegen en materialen soo hij 

Jan Gerritsen Pot en Jan Vrijdagh van den Armen Camer deser Stadt hadden aengekoft. 

Was geapost:  Suppleanten sullen in hare qualiteit de gemelde hondert acht en vijftig caroli 

guldens aen d’ Heer ontfanger der Ecclesiastique en Armen goederen deser Stadt moeten 

voldoen ende betalen; ende worden van de wederhelfte der kooppenningen van de gemelde 

Scheepstimmerwerff, materialen, en gereetschap ontslagen ende van alle verdere praetensie 

daarvan hier mede gelibereert ende ontlast. 

 

 

248. Den 18 April 1707, fol.82vo. 

Op de requeste van Reijner Rouse en Jacob Petersen Lijndrajer curateuren van den boedel van 

Werner van den Bergh versoekende authorisatie om de dootschulden en andere 

gepraefereerde schulden des voorscreeven boedels te mogen betalen. 

Was geapost:  Suppleanten worden g’ ordonneert een register der dootschulden van den 

gemelden boedel op te stellen ende in handen van d’ Heeren Hooftluijden van t’ Buijten 

quartier te stellen, ende sal dan worden g’ ordonneert wat schulden eerst ende voor andere 

door de curateuren sullen betaalt mogen worden. 

 

 

249. Den 19 April 1707, fol.83. 

Op de requeste van die Ed: Emanuel van de Gronden versoeckende de geconsigneerde 

huijscoopspenningen van den boedel van de vrouw weduwe de Vooght onder sufficiente 

borghtocht te mogen lichten. 

Was geapost:  Suppleant wort g’ accordeert om onder reele en genoegsame borchtocht de 

geconsigneerde penningen van de verkofte huijsen van de vrouw weduwe de Vooght te 

mogen lichten, mits aentonende dat hij het eerste gewin is hebbende. 

 

 

250. Den 29sten April 1707, fol.83. 

Op de requeste van Henrick Smitt in huwelijck hebbende Aeltjen Jans van der Linde, 

versoeckende hij suppleant sijn vrouw en vaeders boedel wijlen Jan van der Linde om 

reedenen in den requeste vermeldt sub beneficio inventarii te moogen aenveerden, ende dat 

daarover tot curateuren moogen werden g’ authoriseert, Gerhardus Kloecke ende Jannes van 

Loon twe van de voornaamste parsooneele crediteuren. 

Was geapost:  Suppleant wordt toegestaan desen boedel onder beneficie van inventaris te 

moogen aenveerden, ende sulx met adsumptie ende ten overstaan van Gerhardus Kloecke 

ende Johannes van Loon, als g’ authoriseerde curateuren in desen. 

 

 

251. Den 2den Meij 1707, fol.83vo. 

Op de requeste van de kinderen van Fijgijn Jeremias weduwe van Arent Visscher 

versoeckende om den boedel van haar moeder onder de wet en beneficie van inventaris te 

mogen aenveerden. 

Was geapost:  Suppleanten wort hun versoeck in desen gemelt g’ accordeert. 

 

 

252. Den 2den Meij 1707, fol.84. 

Op de requeste van Lucas Scheerboom en Jannis Raas momberen over t’ ontmondige kindt  
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van Antoni van der Kuijl, genaemt Margreta van der Kuijl versoeckende om twee hondert 

caroli guldens van haare pupillaire penningen te mogen beleggen op een huijs van de weduwe 

van Antoni van der Kuijl in de Botervats steege staande. 

Was geapost:  De momberen in desen requeste gemelt worden g’ authoriseert, om naa dat 

door de weduwe van Antoni van der Kuijl aen haar momberen voorscreeven twee hondert en 

negentig caroli guldens sullen sijn opgebracht, de resterende twee hondert caroli guldens van 

haare pupillaire penningen te mogen beleggen op t’ huijs van de weduwe van Antoni van der 

Kuijl in de Botervats stege staande. 

 

 

253. Den 6den Meij 1707, fol.84. 

Op de requeste van Cornelis Pastoor ende Hermen Gerritsen van Breen, in qualiteijt als 

momberen over Gerrit Egbertsen naagelaatene soon van saligher Egbert Gerritsen van den 

Mosselenbergh, versoeckende dat haar Wel Edele Hoog Achtbare gelieffden t’ approbeeren 

de verkoopinge van een ende een halve greese landt geleegen inden Schultampt van 

Doornspijck in den Carspele van Oosterwolde, aengekofft bij Berent Beerthuijs voor een 

somma van een honderdt ende sestigh caroli guldens. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden approbeeren(naa rijpe examinatie) als overmomberen 

de verkoopinge in desen vermeldt, voor soo veel dieselve de minderjaarige aengaat; wordende 

de momberen gelast die cooppenningen weder ten profijte van haare pupillen t’ emploijeeren. 

 

 

254. Den 11 Meij 1707, fol.84vo. 

Op de requeste van Jan Voerman versoeckende om de geledene schade door misgewas en 

stormen als mede wegens de hooge pacht penningen die hij bij de laaste verpachtinge heeft 

moeten beloven een fortabele remissie. 

Was geapost:  Suppleant wort om de geledene schade en slecht gewas over de jaren 1705 en 

1706 geremitteert de som van twee hondert caroli guldens mits dat hij promptelijck sij(n) 

achterstant sal moeten betalen. 

 

 

255. Den 18 Maij 1707, fol.85. 

Op de requeste van Bartelt Reinders versoeckende dat Claas Visscher mochte g’ ordonneert 

worden om uijt de vendu penningen van den boedel van Dries Herms en Berentijn Peters hem 

sijne praetensie van f.96 - : guldens wegens huijshuijre te betalen. 

Was geapost:  Dewijl suppleant voor d’ Heeren Commissarien verklaart heeft van sijne 

praetensie te willen remitteren 20 caroli guldens soo wort Claas Visscher g’ ordonneert om 

aen den suppleant uijt de gemelde vendu penningen het resterende ter summa van ses en 

seventig caroli gulden te betalen. 

 

256. Den 23 Maij 1707, fol.85. 

Op de requeste van Elsien Pieters weduwe van Frerick van Bassen hoe dat haar competeert 

een somma van ses en veertig caroli guldens van Frerick Jansen Schocker versoekende terwijl 

Frerick Jansen Schocker van de weduwe van Jan Sanger eenig knechte coom te goede heeft 

dat sij voorscreeven somma van de weduwe van Jan Sanger mochte ontfangen bij 

appoinctement mochte g’ ordonneert worden. 

Was geapost:  Suppleantinne wort g’ accordeert om onder sufficiente borghtocht alhier in 

den Gerichte te stellen de penningen in desen requeste gemelt ter summa van ses en veertig 

caroli guldens te ontfangen van de weduwe van Jan Sanger. 
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257. Den 23sten Meij 1707, fol.85vo. 

Op de requeste van vrouw Dina Erckelens, versoeckende dat de turfschipperen mochten 

werden gelast soo wel van de turff soo aen de Gast, Stadt ende andere Publicq Huijsen werdt 

gelevert, als van die soo aen particulieren  werdt verkofft, het aenteiken geldt mooge werden 

betaalt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden verstaan, dat de turffschipperen als van oudts, het 

aenteiken geldt soo wel van de turff aen de Gasthuijsen, de Stadt ende andere publicq huijsen, 

bij haar werdende gelevert, als van die soo aen particulieren wordt verkofft. Sal werden 

betaalt. 

 

 

258. Den 24 Maij 1707, fol.86. 

Op de requeste van Matthijs Ottenhoff en Henrick Engbertsen momberen van de kinderen van 

Jan van der Werff versoeckende om hare pupillaire ad 70 caroli gulden onder sufficiente 

borchtocht in handen van Jan van der Werff te mogen stellen. 

Was geapost:  Suppleanten wort sijn versoeck in desen gemelt toegestaan om sijne 

onmondige kinderen haare bewesenen penningen onder sufficiente off reele borchtocht naa 

Stadtrecht te mogen gebruijcken. 

 

 

259. Eodem [24 Maij 1707], fol.86. 

Op de requeste van Lubbert Stubbe versoeckende de boven wooninge van de Vispoorte. 

Was geapost:  Suppleant wort met gemelde boven wooninge van de Vispoorte bij provisie en 

tot wederseggen toe, ende tot dat aen een seste dienaar off andersins aen ijmant anders door 

Schepenen en Raadt mochten gegeven worden begunstight. 

 

 

260. Den 28sten Meij 1707, fol.86vo. 

Op de requeste van Peter de Haan ende Andries Bosch te kennen gevende, hoe dat sij voor 

Lubbert Staal in den jaare 1699 sig als borgen ingelaaten hebben, voor een derde part van ses 

madt landt het Smalle Landt genaamt voor een somma van acht ende dertigh caroli guldens 

ende seven stuvers jaarlix, ingaande met Petri 1700, ende eindigende met Petri 1705, ten 

profijte van de Geestlijckheijt; Dat naederhandt de boedel van Lubbert Staal voornoemt 

desolaat sijnde coomen te vallen hij op het jaar 1702 reets hadde betaalt twintigh en een ende 

twintigh guldens ende het geheele jaar 1703 onbetaalt gelaaten; Dat het landt voor de jaaren 

1704 en 1705 bij haar was overgenoomen ende de pacht daarvan oock was betaalt; met 

versoeck dat het restant van den jaare 1702 haar mochte reremitteert werden onder beloffte 

van het jaar 1703, uijt haare eijgene beurs te willen betaalen. 

Was geapost:  Suppleanten wordt om reedenen geremitteert het restant van de pacht over den 

jaare 1702 mits promptelijck betaalende de pacht over den jaare 1703; Wordende aen dieselve 

naa betaalinge van gemelde pacht cracht dese het jus cessum op den boedel van Lubbert 

Petersen Staal g’ accordeert. 

 

 

261. Den 31sten Meij 1707, fol.87. 

Op de requeste van Henrick Nijenroode cum suis, pachters van de wijn en brandewijn, 

verkleininge der kannen der Stadt Campen ende desselffs vrijheijt, versoeckende tot maintien 

van s’ Landts ende Stadts schattingen dat aen hem suppleant mooge toegestaan werden, om 

fraudateurs aen te treffen ende de frauden t’ ontdecken, om aenstonts een van deses Stadts 

Roedendraagers buiten kennisse van de Heere Praesident te moogen gebruicken. 
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Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren (naa rijpe examinatie) aen den suppleant 

qualiteijt, sijn gedaan versoeck. 

 

 

262. Eodem die et Anno [31 Meij 1707], fol.87vo. 

Op de requeste van H. Molkenboer ende Benjamin Morre in qualiteijt als mombers over de 

naagelaatene kinderen van saligher Henr. Morre, met naamen Jan ende Judith Morre, 

versoeckende te moogen verkoopen twe sesde parten in een huijs staande alhier op d’ Oude 

straate door d’ overleedene laast bewoont. 

Was geapost:  Suppleanten qqa. wordt toegestaan de twe sesde parten in het huijs in desen 

vermeldt publicq ten overstaan van de Heeren Hoofftluiden ten aensien van de 

minderjaarigen, te moogen verkoopen. 

 

 

263. Den 31 Meij 1707, fol.88. 

Op de requeste van Jan Cornelisen, Stoffer Jansen van der Weij ende Henrick Smit, 

versoeckende met de dootgravers plaatse van de Boven Kercke door de doot van Henrick 

Rande vacant. 

Was geapost:  Suppleanten worden promisuie ende sonder onderscheit aegalijck onder haar 

drijen tot dootgravers van dese Stadt aengestelt ende daar mede begunstight om alle profiten, 

emolumenten en tractementen daar toe staande in drij gelijcke portien te genijten dat ende de 

lasten te dragen sonder onderscheit aenvanck nemende met den 11den November 1707. 

 

 

264. Den 1sten Junij 1707, fol.88. 

Op de requeste van Henrick van der Maaten ende Berent Hartman als momberen over  

d’ onmondige kinderen van Henrik Quack, versoeckende te moogen verkoopen, twe mergens 

landt int gebied van Ceulen ende vier in off bij Guiliker Landt in het Juggener Dinckstoel 

geleegen, oordeelende sij suppleanten soo ten aensien van de verre affgelegentheijt als ten 

requarde van de geringe revenu, voor haare pupillen die verkoopinge voordeeligh te sullen 

sijn. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren (naa rijpe examinatie) als 

overmomberen, aen suppleanten qqa. die in desen gementioneerde landen ten meesten profijte 

van haare pupillen te moogen verkoopen. 

 

 

265. Den 14den Junij 1707, fol.88vo. 

Op den requeste van Henrick Michielsen van den Broeck medemomber over het voorkindt  

van wijlen Evert Lindenhoff ende Jannetjen Henricks saligher; versoeckende dat bij sijne 

indispositie Procurator Coppenoll sijn parsoon in gemelde boedel mocht repraesenteeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren dat bij dispositie van den remonstrant 

Procurator Coppenoll desselfs parsoon in den boedel van Evert Lindenhoff sal moogen 

repraesenteeren. 

 

 

266. Den 20sten Junij 1707, fol.89. 

Op de requeste van Jacommina Minne weduwe van saligher Evert Lindenhoff, te kennen 

gevende hoe dat sij suppleante in ondertrouwe staande,  voornemenens is op te setten een 

Grutte Moole waartoe een goede somma van penningen van nooden hebbende, geresolveert 

was te verkoopen een obligatie ter somma van acht hondert guldens in Hollandt t’ ontfangen; 
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versoeckende dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare, ten aensien van haar kindt, soodaane 

verkoopinge mochten accordeeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren (naa rijpe examinatie) als overmomberen 

de verkoopinge van d’ obligatie in desen requeste vermeldt. 

 

 

267. Eodem die [20 Junij 1707], fol.89. 

Op de requeste van Pieter van Dorsten, Gerrit Scheppinck ende Simon Coen, als momberen 

over Dirck van Dorsten, te kennen gevende hoe dat haar voorscreeven pupil wegens sijn 

prodigaliteijt ende onstichtelijck leven voor een geruimen tijdt in een plaats van verbeeteringe 

gebracht sijnde sig nu weder soodanig moderaat, stichtelijck, ende bijkans tot een exempel 

van anderen deuchdelijck heefft beginen te draagen; versoekende dienthalven dat haar Wel 

Edele Hoogh Achtbaare gelieffden t’ accordeeren, dat sij remonstranten haaren voorscreeven 

pupil Dirck van Dorsten, van ende uijt sijn verbeeter plaatse t’ Utrecht moogen dimitteeren, 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren (naa rijpe examinatie) aen remonstranten 

in haare genoemde qualiteijt om haar pupil Dirck van Dorsten uijt sijne verbeeter plaatse, tot 

Utrecht te moogen dimitteeren. 

 

 

268. Eodem die [20 Junij 1707], fol.90. 

Op de requeste van Matthijs van der Pijll, versoeckende om reedenen in den requeste vermelt, 

dat aen hem mooge toegestaan werden het plein dat woest leijt aen de Haaven tooren, te 

moogen oprechten ende houden een voogel kooij, om eijeren ende kijkens te cultiveeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen suppleant d’ versoghte plaatse, ten 

fini als in den requeste is vermeldt; Edogh tot revocatie van haar Wel Edele Hoogh 

Achtbaare. 

 

 

269. Den 26sten Junij 1707, fol.90. 

Op de requeste van die EE: Elias Valckenier ende Willem de Haan als g’ authoriseert sijnde 

geweest, om voor Geertruijt van den Bergh, het interest in het scheijden ende deijlen neffens 

haar broeder ende suster wegens haar olderlijcke goederen waar te neemen, te kennen 

gevende dat voor voorscreeven Geertruijdt van den Bergh uijt voornoemden boedel was 

geprofiteert een somma van twe honderdt ende vijfftigh caroli guldens, welcke 

noodtsaeckelijck dienden te werden beleght, om jaarlix daarvan d’ interesse te kunnen 

ontfangen; welcke suppleanten aen Willem Teunissen van de Noordt hebben toegeseght, 

sullende daarvoor tot versekeringe geven een Gerichtelijcke bekentenisse op het huijs bij hem 

selffs bewoont; met versoeck dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare, het beleggen van 

soodaanig capitaal mochten approbeeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen suppleanten haer in desen gedaan  

versoeck. 

 

 

270. Eodem die [26 Junij 1707], fol.90vo. 

Op de requeste van de naagelaatene kinderen van Dirck Jansen Voogel versoeckende om 

reedenen in den requeste vermeldt derselver vaeders boedel als met veele schulden beswaart, 

te moogen werden gereddet door de Heer Borgermeeste Steenbergen ende die E: Jan 

Pannebacker, als de grootste crediteuren van gemelden boedel. 

Was geapost:  De Heer Borgermeester Steenbergen, ende die E: Jan Pannebacker, worden 

mits desen tot curateuren van den boedel hierinne vermeldt, g’ authoriseert. 
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271. Den 27 Junij 1707, fol.91. 

Op de requeste van vrouw Anna Tromp weduwe wijlen d’ Heer Secretaris H. Nuijs 

versoekende approbatie van de verkopinge van een obligatie van 2000 guldens ten comptoire 

van Mastebroeck wegens haar absente soon Dr. Otto Nuijs ende hare minderjarige soon 

Albert Henrick Nuijs. 

Was geapost:  Schepenen en Raden approberen de verkopinge van de obligatie van 2000 

guldens in desen gemelt voor soo veele des suppleants onmondige soon Albert Henrick Nuijs 

als mede d’ absente soon Dr. Otto Nuijs is aengaende. 

 

 

272. Ongedateerd (27 Junij 1707), fol.91vo. 

Op de requeste van de Lieutenant Simon Salomon versoeckende de boedel en erfenisse van 

sijn broeder Gideon Salomon, Ritmeester onder beneficie van inventaris te mogen 

aenveerden. 

Was geapost:  Suppleant wort sijn versoeck in desen gemelt g’ accordeert om den boedel van 

d’ Heer Gideon Salomon onder de wet en beneficie van inventaris te moogen adieren, ende 

worden de genomineerde personen tot curateuren over gemelde boedel g’ authorisert. 

 

 

273. Den 10 Julij 1707, fol.91vo. 

Op de requeste van de kinderen en erfgenamen van d’ Heer Burgermeester Erkelensz 

versoeckende om redenen in t’ selve request vervattet gemelde boedel onder beneficie en 

inventaris te mogen adieren, nominerende tot curateuren d’ Heer Burgermeester van de 

Weteringe benevens E. Worst. 

Was geapost:  De genomineerde personen worden ten fine in desen gemelt g’ authoriseert, 

ende het verdere versoeck om desen gemelden boedel der beneficie van inventaris te mogen 

adieren g’ accordeert. 

 

 

274. Den 11 Julij 1707, fol.92. 

Op de requeste van de crediteuren van den boedel van Dr. H. Raterinck en Maria Wesenhagen 

echteluijden, versoekende dat de momberen van t’ onmondige kindt van Dr. Raterick de 

overgevene inventaris met Eede sullen stercken ende dat deselve aen de crediteuren mag 

gecommuniceert worden ende dat geene verkopinge ondertussen sal gedaan mogen worden 

Was geapost:  De momberen van t’ onmondige kindt van Dr. Raterinck en Maria  

Wesenhagen worden al noch en ingevolge het appoinctement van den 12 meert 1707  

g’ ordonneert d’ overgegevene inventaris naar rechten en met Eede ten eersten en uijterlijck in 

de tijt van 8 dagen te stercken, op dat de curateuren de selve aen de crediteuren mogten 

communiceren en sal de verkopinge van de goederen ondertussen niet sal mogen geschijden. 

 

 

275. Den 18 Julij 1707, fol.92vo. 

Op de requeste van de Buijten Vaderen van t’ Weeshuijs versoeckende approbatie van  

t’ accoort dat sij in hare qualiteit met de overige kinderen van Meijndert van den Hoff hebben 

gemaackt om hondert vijff en twintig caroli guldens sijnde de erfportie van de beide kinderen 

die int Weeshuijs sijn gelecht op t’ huijs de Vergulden Wanne in de Veenestrate tegens 5 ten 

hondert mogen leggen. 

Was geapost:  Het accoort in desen gemelt wort op t’ raport van d’ Heeren Provisoren van de 

wesen soo als het selve leidt g’ approbeert. 
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276. Den 19 Julij 1707, fol.92vo. 

Op de requeste van die Ed: Gerrit Brandenburg getrout aen Sara Doornick versoeckende 

authoristaie om het provenu van eenige gepraelegeerde goederen van Markus Doornick 

gegeven aen Rudolf Markus Fockema deductis deducendis te mogen ontfangen uijt handen 

van de gestelde curatores Willem Doornick en Jan Delcourt. 

Was geapost:  t’ Versoeck in desen gemelt wort g’ accordeert mits dat die gemelde 

penningen met kennisse en goetvinden van de momberen van Rudof Markus Fockema sullen 

moeten g’ emplojeert worden. 

 

 

277. Den 21 Julij 1707, fol.93. 

Op de requeste van Gosen Meuleman cum suis mede g’ interesseerden op het schip van 

Hermen Jacobs Brasser versoeckende het schip alhier te mogen vasthouden voor hare 

praetensien, ende daar naa op t’ selve te procederen ende oock des noots te doen distraheren. 

Was geapost:  Schepenen en Raadt sijn van gevoelen om redenen in desen requeste vervattet, 

dat het schip in desen gemelt, op de hellinge leggende, aldaar sal moet verblijven bij provisie 

sullende ondertussen over d’ aenstaande beurte van Hermen Jacobsen Brasser gelotet en de 

selve waargenomen worden naa gildens ordere. 

 

 

278. Den 25 Julij 1707, fol.93. 

Op de requeste van Jacob Urtvelt versoeckende met de botschoeversplaatse off veer van hier 

op Zwolle te mogen begunstight worden. 

Was geapost:  Suppleant wort met het veer off botschoevers plaatse van dese Stadt van dese 

Stadt op Zwolle op de oude voet gebeneficeert, kunnende sigh over den dagh en uijre van 

afvaren aen d’ Heeren Schutmeesteren adresseren. 

 

 

279. Den 29 Julij 1707, fol.93vo. 

Op de requeste van de crediteuren van den boedel van Dr. H. Raterinck versoeckende dat 

Burgermeester Coops magh g’ ordonneert worden staat en inventaris van sij(n) vrouwen 

zaligher boedel magh overgeven aen de curateuren des voorgemelden boedels. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort g’ accordeert ende d’ Heer oudt 

Burgermeester Coops gelast om de gedesidereerde inventaris ten eersten aen de gemelde 

curateuren t’ overhandigen, ten ware de selve redenen ter contrarie mochte hebben, die 

aenstaande maendagh ter vergaderinge van Schepenen en Raadt sullen moeten voorgebracht 

worden. 

 

 

280. Den 1 Augustus 1707, fol.93vo. 

Op de requeste van de samentlijcke erfgenamen Stercke versoeckende om de onverhuijrt en 

belmundig liggende landerien van den Stercken boesem en in specie een morgen lant waar 17 

gulden voor geboden wort te mogen verhuijren tot betalinge van de achterstedige ongelden en 

verdere lasten. 

Was geapost:  Requestranten worden g’ authoriseert om de onverhuijrt leggende landerien te 

verhuijren, ende daar uijt de lasten der gemelde landerien te doen betalen. 

 

 

281. Eodem den 8 August(us) 1707, fol.94. 

Op de requeste van Werner Welvelt Secretaris van Wilsem versoeckende vrij geleide voor de  
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tijt van ses weken. 

Was geapost:  Suppleant wort voor de tijt van 14 dagen salvien conductum g’ accordeert. 

 

 

282. Eodem [8 Augustus 1707], fol.94. 

Op de requeste van de pachter van de groote Bier accijs van de Stadt van Campen anno 

domini 1707 versoeckende dat geen schijnen van dikke bieren van kleinder fustage als van 

halve vaten en ¼ sullen mogen afgegeven worden. 

Was geapost:  De Collecteurs worden gelast om geen schijnen van 1/8 bier aen de tappers te 

geven maar bij den ouden gebruijcke te blijven. 

 

 

283. Den 9den Augusti 1707, fol.94vo. 

Op de requeste van die E: Johannes Kemnerus ende Willem Bruinier als curateuren over de 

naalaatenschap van Saartien Willems, versoeckende te moogen verkoopen seker huijs staande 

op het Vlielandt op Alardt Henricks vermaackt, door dien in menichte van jaaren geene 

huijrpenningen van voorscreeven huijs sijn gekoomen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden authoriseeren ( als overmomberen) mits desen de 

mede curatot Willem Bruinier, om ten meesten profijte het hijs in desen vermeldt voor Alardt 

Henrick te moogen verkoopen emploijeerende die penningen weder ten voordeele op interesse 

van hem Alardt Henricks voornoemt. 

 

 

284. Den 22 August(us) 1707, fol.94vo. 

Op de requeste van Reinder Jansen Haan versoeckende dat haar soon Albert Reindersen Haan 

in plaatse van d’ overleden Reinder Jansen Haan gewesene volmachtiger van Stoffer Hugo 

Vos geduijrende des selfs absentie wederom door authoriseert van Schepenen en Raadt 

mochte aengestelt worden. 

Was geapost:  Albert Reindersen Han wort mits desen in plaatse van sijn vader Reinder 

Jansen Haan tot volmachtiger van Stoffer Hugo Vos gesurrogeert ende g’ authoriseert mits 

geholden sijnderekeninge ende reliqua te doen. 

 

 

285. Den 27 August(us) 1707, fol.95. 

Op de requeste van d’ Heer Burgemeester Steenbergen versoeckende om 3 graeven in de  

Boven Kercke aen de oostsijde van ’t  choor aen de kercke vervallen ofte toebehoorende voor 

de ordinaris prijs te koopen om de selve tot een kelder off begraafnis plaatse te approprieren. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort g’ accordeert. 

 

 

286. Den 29 August(us) 1707, fol.95. 

Op de requeste van d’ Eerwierde Dus. Adrianus van den Toorn versoekende om ten overstaan 

van de Heeren Hooftluijden rekeninge, bewijs en reliqua te doen van sijne ontfanxt en 

uijtgave over de administratie der gemeene goederen van haar susteren en broeder en in 

specie wegens die van Helena van den Toorn. 

Was geapost:  De suppleant wort g’ accordeert om sijne gepraesenteerde rekeninge bewijs, 

en reliqua ten overstaan van d’ Heeren Hooftluijden van t’ Broeder quartier in desen wecke te 

doen, ende wanneer de selve naa behooren sal gedaan sijn, soo worden supleant van sijne 

curatele en administratie over de goederen en persoon van sijn suster Helena van Toorn de 

facto ontslagen. 
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287. Den 5den Septemb(er) 1707, fol.95vo. 

Op de requeste van de weduwe van d’ Ed: Rutger Erkelens versoeckende dat de verkopinge 

van t’ huijs van Coert Dircksen Poortenaar mochte uijtgestelt worden. 

Was geapost:  De verkopinge van t’ huijs in desen gemelt wort 14 dagen uijtgestelt in 

verwachtinge dat parthien haar different sullen vinden. 

 

 

288. Den 11 Septemb(er) 1707, fol.95vo. 

Op de requeste van de momberen van het minderjarige kindt van de Heer Burgermeester  

R. Ridder versoeckende dat het ingegane accoort tussen de samentlijcke erfgenamen  

R. Ridder ter eenre ende de vrouw weduwe Ridders ter andere sije wegens de minderjarige 

mochte g’ aprobeert worden. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen (naa rijpe deliberatie) als overmomberen ten 

aensien van de minderjarige het gemaackte accoort in desen vermelt. 

 

 

289. Den 19 Septemb(er) 1707, fol.96. 

Op de requeste van Jacobus Storm versoeckende dat Jan Gerritsen Storm als curator van den 

boedel van Cornelis van Vechten moge gelast ende g’ ordonneert worden aen hem suppleant 

te overhandigen soodane effecten als onder hem in voorscreeven qualiteit berustende sijn. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raadt ordonneren naa examinatie van  

t’ neffensgaande accoort, Jan Gerritsen Storm om de effecten van den boedel van Cornelis 

van Veghten onder hem berustende aen Jacobus Storm t’ overhandigen. 

 

 

290. Den 28 Septemb(er) 1707, fol.96vo. 

Op de requeste van vrouw Geertruijdt Steenbergen weduwe wijlen d’ Heer Capitein Balbiaan 

versoeckende te leen eenige penningen om elders te verreisen en haar te stablieren met 

praesentatie om de selve ten restitueeren uijt sodanigen pensioen als apparent door 

Ridderschap en Steden aen haar off haar soon staat toegelecht te worden. 

Was geapost:  De Heer Ontfanger der Stadt Domeinen wort g’ ordonneert om aen de 

suppleantinne bij leeninge te verstrecken de somma van hondert caroli gulden uijt de oude 

restanten off Brandtschattinge te vinden; En sullen des voorscreeven verschotene penningen 

ingevolge praesentatie bij desen requeste gedaan ofte uijt de eerst voorkomende fons off 

bequame occasie gerembourseert ende gerepeteert worden. 

 

 

291. Den 23 Octob(er) 1707, fol.96vo. 

Op de requeste van de momberen van t’ onmondige kindt van Gerrit Henricksen 

versoeckende om eenige meubile goederen tot betalinge der dootschulden als anders te mogen 

distraheren. 

Was geapost:  De momberen en suppleanten worden g’ authoriseert om de goederen van haar 

pupil te doen verkoopen publijck. 

 

 

292. Eodem [23 October 1707], fol.97. 

Op de requeste van Jan Neijrack versoeckende eenige subsidie tot voortsettinge van sijne 

neeringe. 
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Was geapost:  De Heer Burgermeester en Ontfanger van de Weteringe wort versocht ende 

g’ordonneert om aen den suppleant noch op sijn lopende tractemant te avanceren de som van 

vijff en twintig caroli guldens. 

 

 

293. Den 6den October 1707, fol.97. 

Op de requeste van Goosen Meuleman ende Jan Hesselsen van Whije, als het recht van cessie 

hebbende van den Bijll Brieff van het schip van wijlen Lucas Henricksen Twicht; 

versoeckende dewijl het schip, op de werff niet als tot schaade van die geene soo daar recht 

op hebben is leggende; dat hetselve ad opus jus habentium ten overstaan van de Heeren 

Schuttmeesteren, mooge publicq aen de meestbiedende verkofft werden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen suppleanten het schip van Lucas 

Twichts weduwe ad opus jus habentium, ten overstaan van de Heeren Schuttmeesteren te 

moogen verkoopen. 

 

 

294. Eodem die [6 October 1707], fol.97vo. 

Op de requeste van Jan Jansen Joncker, ende Arent Wijncoop in qualiteijt als momberen over 

Oloff Jansens kindt, voorts Jan Vlas ende Bartholt Reijnders in qualiteijt als versoghte goede 

mannen van Henrickjen Rijcks, versoekende den boedel van voorscreeven Oloff Jansen sub 

beneficio inventarii te moogen aenveerden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accordeeren aen suppleanten voorscreeven boedel, 

sub beneficio inventarii ten overstaan van deses Stadts Ontfanger te moogen aenveerden. 

 

 

295. Den 17den October 1707, fol.98. 

Op de requeste van Jan van Barkum versoeckende in plaats van Laurens de Haane 

begunstight te moogen werden met Waagemeesters plaatse aen de Celle Broeders poorte. 

Was geapost:  Suppleant wort begunstight met de vacante Waagemeesters plaatse, op het 

tractement daartoe staande. 

 

 

296. Den 18den October 1707, fol.98. 

Op de rqueste van die EE: Joan Worst ende Peter Bondam Buijten vaeders van het Weesen 

Huijs, te kennen gevend dat remonstrant qqa. hadden verkofft seker huijs, erve ende where  

staande op d’Oude straate tegens over de Buijten Kercke, aen Arent van Munster voor 

vierhonderdt caroli guldens, waarvan twe honderdt caroli guldens in het gereede betaalt ende 

d’ andere twe honderdt caroli guldens op huijs souden blijven leggen ende jaarlix tegens vijff 

van het honderdt verrentende werden; met versoeck dat Schepenen ende Raaden soodaane 

verkoopinge gelieffden t’ approbeeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden approbeeren (naa rijpe examinatie) dese gedaane 

verkoopinge pro ut jacet. 

 

 

297. Den 19den October 1707, fol.98vo. 

Op de requeste van Strijntjen Wessels huijsvrouwe van Stoffer Hugo Vos, te kennen gevende 

dat op hem Stoffer Hugo Vos (nu naa Oostindien vertrocken sijnde) was verstorven sijn Jan 

int Vosjen in Mastebroeck ongeveer een somma van vijfftig caroli guldens, waarop eenen 

Albert Reijndersen Haan actie qwam te maaken wegens verteeringe bij hem Stoffer Hugo Vos 
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ten huise van sijn vader saligher gedaan; met versoeck dat Schepenen ende Raaden mochten 

goedtvinden dat die penningen aen haar suppleante mochten ontrichtet werden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden hierover parthijen mondelinge hebbende gehoort; 

verstaan dat Albert Reijndersen Haan bevoeght is de erffenisse in desen vermeldt op Stoffer 

Hugo vervallen, onder behoorlijcke quitancie (waartoe hij mits desen gequalificeert werdt) en 

minderinge van sijne praetensie te trecken; mits dat hij Albert Reijndersen Haan des versoght 

sijnde, van sijne ontfanxt rekeninge, bewijs ende reliqua coome te doen. 

 

 

298. Den 24sten October 1707, fol.99. 

Op de requeste van Gerrit Bosch, Stadts Meijer op het erve de Riethoop, versoeckende om 

reedenen in den requeste breeder vermeldt ende wel bijsonderlick om sijne geleedene schaade 

door de stormen van den jaare 1702, aen vhe, huijs ende Landt geleeden, eenige remissie van 

sijne pachtpenningen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren Inaa rijpe examinatie) aen den suppleant, 

om reedenen in den requeste vermeldt, op sijne pacht van den jaare 1702, een honderdt caroli 

guldens eens. 

 

 

299. Den 30sten October 1707, fol.99vo. 

Op de requeste van Evert Jansen Berghorst, Gijsbert van den Wall ende Abraham van Heerde 

te kennen gevende dat aen remonstranten voorouders gerichtelijck sij gecedeert voor vrij ende 

onbeswaart op den 30sten Julij 1644, een huijs in de Nieuw straate geleegen omtrent de 

Buijten Kercke; Ende dat naa dato sij bevonden dat de Geestlijckheijt deser Stadt daaruijt 

jaarlix een uijtganck heefft van vier guldens ende tijn stuivers, ende de Buijten Kercke uijt 

hetselve huijs praetendeert een somma van drie guldens ende tijn stuivers jaarlix: 

Versoeckende dewijl suppleanten door haar transport deerlijck verlijdt sijnde, ende hat huijs 

seer gedevaliseert is; Dat U Wel Edele Hoogh Achtbaare aen suppleanten voor altoos gelieven 

te remitteeren den uijtganck van de Buijten Kercke, als wanneer suppleanten aenneemen de 

resterende uijtganck aen de Geestlijckheijt ende  vervolghlijck te betaalen. 

Was geapost:  Wanneer suppleanten de halffscheijt van haare tot nu toe ten achteren sijnde 

uijtgangen soo aen de Geestlijckheijt als aen de Buijten Kercke sullen hebben betaalt, ende 

ingevolge haare gedaane aenneeminge, in het vervolgh coomen te continueeren in de volle 

betaalinge van beijde d’ uijtgangen sal d’ andere halffscheijt van haare achterstandt aen haar 

sijn geremitteert. 

 

 

300. Den 1 December 1707, fol.100. 

Op de requeste van Rutger de Haan versoeckende dat hij de goederen en effecten van sijn 

vader Laurens de Haan onder seekere conditie aen hem gemaackt ende gelegateert vrij ende 

onbekommert van hier naar sijn woonplaatse mochte transporteren ende dat de conditie voor 

niet gescreven mochte geholden ende erkent worden. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen ende Raadt, gehoort ende ingenomen hebbende 

de consideratien der momberen van de minderjarige kinderen van Hermen de Haane over 

desen requeste ende de nadere voorslag en praesentatie van den suppleant gedaan, 

authoriseren de gemelde momberen, om wanneer de suppleant Rutger de Haane ende sijne 

tegenwoordige huijsvrouw Catrina de Vinck bij handtastinge en in Eedes plaatse sullen 

hebben belooft ende aengenomen, om ingevolge de intentie ende de clausule van den 

testamente van die Ed: Laurens de Haane in haar mutueel testament den 21 December 1706 

tot Leiden opgericht geen veranderinge te maken, maar t’ selve in sijn volle weerde te sullen 
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laten, om alsdan, over de goederen ende de nalatenschap van die Ed: Laurens de Haane 

scheidinge en deilinge te holden, ende de suppleant sijn legaat ende haereditaire portie sonder 

bekommeringe ende belemmeringe te laten volgen. 

 

 

301. Den 2den November 1707, fol.100vo. 

Op de requeste van Claas Aartsen te Brunnepe, versoeckende alsoo omtrent het vierde huijs 

van de Rolle bij de Greente een leedige kleine plaatse is, op de naam van Berentjen Aarts, 

welcke geduirigh door die daar omtrent woonende menschen met vuijligheijt wordt vervult 

waaruijt jaarlix aen de Geestlijckheijt een uijtganck gaat van veertien stuivers; Dat haar Wel 

Edele Hoog Achtbaare hetselve plaatsjen van denselven uijtganck gelieffden te ontlasten ende 

aen den suppleant te gebruiken over te geven. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accordeeren (naa rijpe examinatie) aen den suppleant 

de plaatse in desen vermeldt; mits daaruijt betaalende een jaarlixe thins, ofte uijtganck van 

veertien stuivers; waarvan het eerste jaar sal vervallen met Saint Meerten des aencompstigen 

jaars 1708; Ende besorgende dat die geene; soo over voorscreeven plaatse haare 

waterlossinge, voor desen gehadt hebben claageloos werden gehouden. 

 

 

302. Den 7den November 1707, fol.101. 

Op de requeste van Joncker Franciscus van Oldeneel, versoeckende om reedenen breeder in 

den requeste vermeldt, dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare als overmomberen, het 

huwelijck tusschen hem remonstrant ende Juffer Bartha Elisabeth Voorne gelieffden  

t’ accordeeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden oven den inhoudt deses requeste gehoort hebbende de 

consideratien van de Heeren momberen accordeeren het versoghte huwelijck hierinne 

vermeldt. 

 

 

303. Den 7den November 1707, fol.101vo. 

Op de requeste van Jan Pastoor ende Gerrit van Holten momberen over de kinderen van 

Tilleman Gerrits saligher, versoeckende om reedenen weeder in den requeste vermeldt, 

voorscreeven Tilleman Gerrits boedel voor soo verre die haar pupillen aengaat, onder 

beneficie van inventaris te moogen aenveerden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accordeeren aen suppleanten qqa., de boedel in den 

requeste vermeldt onder beneficie van inventaris te moogen aenveerden. 

 

 

304. Den 12den November 1707, fol.101vo. 

Op de requeste van die E: Peter Bondam ende Albert de Haan als momberen over  

d’ onmondige kinderen van Hermen de Haan, te kennen gevende dat haare pupillen 

erffgenaamen sijnde van haar oom Rutger de Haan, ende haar grootvaeder Laurens de Haan, 

onder welcke goederen verscheijdene huijsen sijn die niet wel sullen connen werden verdeelt; 

met versoeck dat haar Wel Edele Hoog Achtbaare ten aensien van haare pupillen gelieffden 

goedt te vinden, dat de huijsen mochten werden publijcq verkofft. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren (naa rijpe examinatie) ten aensien van  

d’ onmondigen, de verkoopinge van de huijsen in desen vermeldt; mits dat soodaane 

verkoopinge geschiede ten overstaan van de respective Hoofftluiden. 
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305. Den 15den November 1707, fol.102. 

Op de requeste van Dirck Harpstede versoeckende dat Henr. van Westerhooven als cooper 

van seker huijsjen staande alhier in de Broeder straate soo voormaals Dominus Curtenius 

heeft toegehoort, mooge werden gelast uijt sijne cooppenningen aen den suppleant als 

hetselve met vijff ende twintig hebbende verkoght ende dertiende halff getrocken, gemelde 

dertiende halff te betaalen, alsoo hetselve ingevolge het nieuwe reglement nog door  

d’ eijgenaere, nogh door d’ uijthebberen is ingelost. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden ordonneeren mits desen den cooper Henr. van 

Westenhooven aen de suppleant Dirck Harpsteede, ingevolge sijne gedaane verhooginge, uijt 

sijne belooffde cooppenningen te betaalen, twaelff ende een halve goltgulden, welcke aen 

hem in minderinge van dieselve sullen werden gevalideert. 

 

 

306. Den 19den November 1707, fol.102vo. 

Op de requeste van de Heeren d’oudt Borgermeester Adriaan Willem van der Merwede ende 

Jurrien Reijnier van der Beecke als momberen over d’ onmondige kinderen van wijlen de 

Heer van Haasten bij vrouw Theodora Anna van Broeckhuisen in echte verweckt; te kennen 

gevende dat sij remonstranten qqa. als mede erffgenaamen van wijlen de Heer Willem van 

Broeckhuisen tot den Dooren verscheijdene praetensien hebben tegens d’ erffgenaamen van 

vrouw Alegunda van Voorst ende tegens vrouw Lucretia Schaps erffgenaamen laaste weduwe 

van welgemelde Heer Willem van Broeckhuisen; met versoeck (tot voorkoominge van 

costbaare proceduiren) om dieselve te moogen compromitteren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren cracht deses aen de Heeren 

remonstranten, om over d’ openstaande  verschillen in desen vermeldt, ten aensien van de 

minderjarigen te moogen compromitteren. 

 

 

307. Den 22 Novemb(er) 1707, fol.103. 

Op de requeste van Jannegijn Aarts huijsvrouw van Rutger Alberts van Wijhe versoeckende 

alhier als vroedtvrouwe de barende vrouwen te mogen bedijnen. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen suppleante haar versoeck in desen gemelt. 

 

 

308. Eodem [22 November 1707], fol.103. 

Op de requeste van Claas Jansen van den Mosselenbergh versoeckende om sijn broeder 

Egbert van den Mosselenberghs soon genaemt Gerrit, oudt sijnde 16 jaren, dewelcke hij 

volgens accoort de dato den 27 December 1700 aengenomen hadde op te brengen ende tot 

sijn mondige jaren met cost en klederen te voorsien mits daar voor genijtende een som van 

twee hondert en vijftig caroli guldens, op dese voorscreven conditien en gemelte accoort soo 

als het selve leidt ende met deselve belastinge, dese gemelde Gerrit van den Mosselenbergh, 

aen sijne suster Cornelia van den Mosselbergh over te geven. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort op t’ raport van d’ Heeren Hooftluijden van 

Boven pro ut jacet in op deselve conditien als in voorscreven accoort is gemelt g’ accordeert. 

 

 

309. Den 29 November 1707, fol.103vo. 

Op de requeste van de vrouw weduwe de Vooght versoeckende eenige subsidie in hare 

extremiteit. 

Was geapost:  Suppleante wort gegratificeert met vijff en twintig caroli guldens uijt de  

Brantschattinge off de oude restanten door d’ Heer ontfanger deser Stadts domeinen te  
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betalen. 

 

 

310. Den 3 Decemb(er) 1707, fol.103vo. 

Op de requeste van d’ Heer out Burgermeester van der Merwede versoeckende om een kelder 

achter het choor in de Boven Kercke te mogen maken naast de kelder van den Heer 

Burgermeester Steenbergen: mits betalende de kercken groeven daar leggende. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort op het raport van d’ Heeren provisoren van 

de Boven Kercke g’ accordeert, mits volstadinge ende betalinge der kercken groeven naar 

kercken ordere gedaan worden. 

 

 

311. Den 6 Decemb(er) 1707, fol.104. 

Op de requeste van die Ed: Peter Velthuijs versoeckende de penningen van de verkofte en  

g’ executeerde boedel van Ariana Scheppers onder cautie te mogen lichten. 

Was geapost:  Suppleant wort sijn versoeck in desen gemelt toegestaan wanneer daar voor 

berhoorlijcke cautie sal hebben gestelt. 

 

 

312. Den 9den December 1707, fol.104. 

Op de requeste van die Ed: Teunis Visscher versoeckende de boedel van sijne suster Eva 

Visscher saligher om reedenen daarinne vermeldt, sub beneficio legis et inventarii te moogen 

aenveerden. 

Was geapost:  Remonstrant wordt toegestaan deser boedel sub beneficio legis et inventarii te 

moogen aenverden; Ende sulx met adsumptie van Joncker Simon ten Bussche ende Jan 

Petersen Sele genomineerde curateuren in desen. 

 

 

313. Den 12den December 1707, fol.104vo. 

Op de requeste van Jacobus Bos, ende Peter van Dijck, momberen over d’ onmondige 

kinderen van Kier Gerritsen Pott, te kennen gevende, dat d’ overleedene mede momber 

Anthonie van der Kuil bij sijne gedaane rekeninge van sijne voogdijschap was schuldig 

gebleeven, twe honderdt ende negentig caroli guldens; met versoeck dewijl desselffs weduwe  

niet in staat is de penningen te kunnen opbrengen, dat haar Wel Edele Hoog Achtbaare 

gelieven t’ approbeeren, dat sij suppleanten qqa. tot securiteijt van haar pupillen, een huis, 

staande alhier achter de Nieuwe Muijre desselffs wedertoe behoorende, ende haar verdere 

goederen, tot onderpandt neeme voor voorscreeven somma. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accordeeren (naa rijpe examinatie) aen suppleanten 

qqa. voor dese gementioneerde somma van twe honderdt ende negentig caroli guldens, een 

Gerichtelijcke Bekentenisse, op de goederen van de weduwe van den Kuil te moogen neemen. 

 

 

314. Den 31sten December 1707, fol.105. 

Op de requeste van Catharina Kuikinck weduwe van Arent Hesselinck, versoeckende door het 

overlijden van Jan Kock saligher met het ijken der booter tonnen begunstight te moogen 

werden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, begunstigen bij provisie met de vacante ijkers plaatse 

der booter tonnen Reiner Dames, op de profijten daartoe staande; mits dat deselve (als van 

oudts) de justitie sal moeten adsisteeren. 
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315. Den 30sten Decemb(er) 1707, fol.105. 

Op de requeste van de momberen van t’ onmondige kindt van Dr. Henr. Raterinck 

versoeckende authorisatie om eenige obligatien van haar pupille te verkopen ofte penningen 

te negotieren om de crediteuren daar mede te voldoen. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort g’ accordeert ende de momberen  

g’ authoriseert, om soo veele penningen te negotieren ofte eenige obligatien ten hoogsten 

prijse te verkopen als tot betalinge van de schulden van gemelde Dr. Henrick Raterinck 

gerequireert worden, ten welcken fine gemelde momberen, g’ authoriseert worden. 

 

 

316. Eodem [30 December 1707], fol.105vo. 

Op de requeste van Jacob Storm versoeckende om eenige penningen onder de momberen 

sijner kinderen berustende in handen te mogen hebben ende daar mede eenige koopmanschap 

tot sijne en sijner kinderen onderstant te beginnen. 

Was geapost:  Den inhout deses requestes nader door de Heeren Hooftluijden g’ examineert 

sijnde soo worden de momberen g’ authoriseert om aen den suppleant de penningen in desen 

gemelt t’ overhandigen, mits dat sij soo veel mogelijck voor het interesse van hare pupillen 

sorge dragen, ende sullen sij verder van alle naamaninge ontslagen sijn. 

 

 

317. Den 2 Januarius 1708, fol.105vo. 

Op de requesten van Hillegijn Dircks versoeckende om met het tractement van t’ ordinaris 

Stadt vroedmoer te mogen gebeneficeert worden. 

Was geapost:  Suppleantinne wort om redenen, met de halfscheit van t’ ordinaris vroemoers 

tractement ende aldus met een en twintig caroli guldens jaarlijx gebeneficeert. 

 

 

318. Ongedateerd [2 Januarius 1708], fol.106. 

Op de requeste van Jannetijn Aarts versoeckende insgelijx met het ordinaris tractement van 

vroedmoer deser Stadt te mogen begunstight sijn. 

Was geapost:  Suppleantinne wort om redenen met het halve vroedmoers tractement en dus 

met 21 gulden jaarlijx gebeneficeert. 

 

 

319. Den 3den Januarius 1708, fol.106. 

Op de requeste van Jan Voerman versoeckende om sijn erve aen Willem Petersen Bosch in 

pacht te mogen overdoen. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort aen den suppleant g’ accordeert. 

 

 

320. Den 9den Januarij 1708, fol.106. 

Op de requeste van Meijndert Manschott versoeckende in plaats van wijlen Mr. Henr. 

Meulenbroeck weder begunstight te moogen werden om de jonge jeucht ende andere bij de 

huijsen te moogen leeren. 

Was geapost:  Suppleant wordt begunstight ende toegestaan om bij overlijden van Henrick 

Meulenbroeck de jonge jeucht, ende andere bij de huijsen te moogen leeren. 

 

 

321. Den 16den Januarij 1708, fol.106vo. 

Op de requeste van de Heeren Hugo ter Burgh, Albert Hoff ende Jan Hoff als g’ authoriseerde  
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momberen over juffrouw Anna Maria Spreij, te kennen gevende dat haar pupil door haar 

moeije juffrouw Anna Spreij saligher onder meede aengeërfft is een portie in vier huijsjens 

staande in s’ Graavenhaage aen d’ oostsijde van de Breestraat off Pastoors Warande met 

fideicommis beswaart met versoeck dewijl het van haares pupils interest niet en is die langer 

in gemeenschap te houden dat haar Wel Edele Hoog Achtbaare moogen goedtvinden dat die 

huijsjens immers haare pupillen portie mooge werden verkofft. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren (naa rijpe examinatie) haar Wel Edele 

Hoog Achtbaare als overmomberen aengaande, dat de pupillaire portie in dese huijsen mooge 

verkofft, ende dieselve in soo varre van het fideicommis werden onthefft; mits dat die 

penningen daarvan provenieerende weder met gelijck fideicommis werden g’ affecteert. 

 

 

322. Den 23 Januarius 1708, fol.107. 

Op de requeste van Cristina Notermans weduwe van Roelof Sporemaker versoeckende de 

barendragers plaatse aen haar soon Claas Roelofsen te mogen overdragen. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort g’ accordeert, ende Claas Roelofsen met de 

barendragers plaatse begunstight, mits dat de emolumenten en t’ tractement geduijrende het 

leven van Cristina Notermans bij haar sullen genoten ende geprofiteert worden. 

 

 

323. Den 2den Februarij 1708, fol.107. 

Op de requeste van die van de Luitersche Gemeente deser Stadt, versoeckende aen haar in 

eijgendom gegeven te moogen werden, een bouwvalligh huijsjen staande alhier in de Blinde 

steege, om daarvan een portaal aen haare Kercke te maaken. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren (naa rijpe examinatie) aen de Luitersche 

Gemeente deser Stadt den eijgendom van het huijsjen in desen vermeldt; mits ten einde als in 

den requeste vermeldt is, hetselve gebruikende. 

 

 

324. Den 2den Februarij 1708, fol.107vo. 

Op de requeste van Claas Hoosebeen, meijer van dese Stadt op de Vossen ende Katten 

Weerden, versoeckende om reedenen breeder in den requeste gemeldt, in gelijckheijt van den 

jaare 1706 eenige remissie van de huijre van sijne gepachte erve. 

Was geapost:  Schepenen ende Raden remitteeren (naa rijpe examinatie) aen den suppleant  

over den jaare 1707, vijff ende vijfftigh caroli guldens; Mits conditie nochtans, dat hij 

suppleant, op sijne achtersteedige pacht voor Meij deses jaars, sal hebben te betaalen, een  

honderdt ende vijfftigh caroli guldens. 

 

 

325. Den 9den Febr(uarij) 1708, fol.107vo. 

Op de requeste van Grietien Peters weduwe van Henrick Potlepel versoeckende om de touters 

plaatse van Brunnepe om haar hooge jaren aen haar swager Hermen Berents te mogen 

resigneren, mits dat hij de twee kinderen van suppleantes soon sal moeten onderholden. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort g’ accordeert ende Hermen Berents met de 

geresigneerde touters plaatse gratieuselijck begunstight mits dat hij de 2 kinderen in desen 

gemelt sal moeten onderholden. 

 

 

326. Den 11den Februarij 1708, fol.108. 

Op de requeste van de Veenderigh Jacob Ridder versoeckende om reedenen in den requeste  
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vermeldt meerderjaarigh te moogen werden verclaart, ten fine om sijne goederen selffs te 

moogen administreeren ende aliëneeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden verlaaren (naa rijpe examinatie) den remonstrant voor 

meerderjaarigh, aen denselven cracht deses, sijne goederen te moogen beswaaren ende 

aliëneeren. 

 

 

327. Eodem [11 Februarij 1708], fol.108. 

Op de requeste van Henrick Willemsen ende Drees Henricksen versoekende het erve  

d’ Stuijrop uijt de handt voor de overige pachtjaren te mogen huijren doordijn sij bij het wel 

maken der dijcken van t’ selve erve merkelijck g’ interesseert sijn dewijl sij met haare dijken 

ende landerien daar aen gelegen sijn. 

Was geapost:  Op t’ raport van de Heeren Cameners soo wort de huijren, van t’ erve de 

Stuijrop ter summa van twee hondert en tachentig caroli guldens jaarlijx soo uijt ter handt aen 

Henrick Willemsen en Drees Henricksen is verpacht mits desen g’ accordeert voor de overige 

pacht jaren, mits dat de vogelen die in de koije aldaar gevangen worden alhier ter merckt 

sullen moeten gebracht worden ende een kuirvullen te leveren. 

 

 

328. Den 18 Feb(ruarij) 1708, fol.108vo. 

Op de requeste van Frederick Kroese hoedestoffeerder, versoeckende, dat terwijl hij van 

eenige sijner creditoren voor t’ gerichte alhier wort aengesproken, ende niet in staat sijnde om 

alle sijne creditoren ten vollen te betalen, hij sijn boedel desolaat soude ogen verklaren ende 

dat de selve ad opus jus habentium moge verkoft worden ten overstaan van twee sijner 

principaalste creditoren, daar toe nomineerende de persoonen van Jan Jervis ende Jacobus 

Wijnants. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort g’ accordeert ende de genomineerde 

personen ten fine voorscreeven g’ authoriseert. 

 

 

329. Den 27 Feb(ruarij) 1708, fol.108vo. 

Op de requeste van Jacobus Rijcken Apothecaris versoeckende betalinge van een rekeninge 

van ses guldens 7 stuivers wegens geleverde medicamenten aen de weduwe van Rijck 

Hosebeen op haar dootbedde genoten. 

Was geapost:  Fiat betalinge van de gemelde rekeninge door de curateuren des gemelden 

boedels, als dootschult sijnde gepraefereert in de eerste graadt. 

 

 

330. Den 28sten Februarij 1708, fol.109. 

Op de requeste van Jacob Hassinck ende Gerrit Voerman, momberen over de kinderen van 

Cornelis Jacobsen, versoeckende g’ authoriseert te moogen werden om drie honderdt caroli 

guldens van haare pupillaire penningen te moogen op interesse beleggen, ende daar voor ten 

onderpande te moogen neemen, een huijs ende hoff daar achter, een boomgaardt daarvoor, 

neffens twe stuckjens landt daaraen gehoorende Willem Pos tot Brunnepe aen St. Nicolaai 

Dijck woonende toegehoorende. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accordeeren (naa rijpe examinatie) aen suppleanten 

qqa. hunne pupillaire penningen op d’ onderpanden in desen vermeldt, op interessen te 

moogen beleggen. 
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331. Den 4den Meert 1708, fol.109vo. 

Op de requeste van de meerderjarige en d’ Heeren momberen over de minderjarige kinderen 

van wijlen vrouw Sara van Olem weduwe Tollius versoeckende dat Juffer Philippa Theodora 

Tollius op den 29 deeser in het 24 jaar harer ouderdom sal treeden meerder jarig mochte 

verklaart worden om geen vreemde in den boedel die tegenswoordig staat verdeelt te worden 

ter praesentie van de vrienden sal geschijden genootsaackt te sijn te maken assumeren. 

Was geapost:  Om redenen hebben Schepenen en Raadt het versoeck in desen requeste 

vermelt, g’ accordeert ende Juffer Philippa Theodora Tollius meerderjarig verklaart. 

 

 

332. Den 7 Meert 1708, fol.109vo. 

Op de requeste van Alert Henricksen en Margrieta Engberts versoeckende om alsoodane 

hondert guldens soo voorscreeven Alert van sijn moeder sijn aengestorvende, onder die Ed: 

Camenerus en Brunier sijn berustende te mogen in handen hebben om eenige neeringe 

daarmede te doen en haar cost te winnen. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort op t’ raport van d’ Heeren Hooftluijden  

g’ accordeert. 

 

 

333. Den 19 Meert 1708, fol.110. 

Op de requeste van Henrick Jansen Brinck ende Hermen Kappert in qualiteit als momberen 

over Trijntijn Jans dochter van Willemtijn Jans oudt 8 á 9 versoeckende het provenu van de 

verkofte meubilen en goederen van haar pupil ter somma van 400 guldens ingevolge de wille 

van haar pupillen moeder, op liefrente ten laste van dese Stadt te mogen beleggen. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort g’ accordeert, ende de momberen  

g’ authoriseert om dese pupillaire penningen te beleggen op liefrente ten lieve van hare 

pupille. 

 

 

334. Den 24 Meert 1708, fol.110. 

Op de requeste van Jan Luisen remonstrerende dat genegen was het Lakenmakers Gilde te  

winnen ende die neeringe te doen doch minderjarig sijnde en 20 á 21 jaren oudt, veele 

swarigheit soude rencontreren in exerceeren van sijn neeringe en coopmanschap, 

versoeckende om t’ selve voor te komen ende sijne koopmanschap sonder verhinderinge te 

oefenen dat veniam aetatis moge obtineren ende tot alle personele handelingen meerderjarig 

te mogen verklaart worden. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort op t’ raport van d’ Heeren Hooftluijden  

eg’ accordeert ende den suppleant ten fine als in desen requeste wort gemelt tot meerderjarig 

verklaart. 

 

 

335. Den 16den April 1708, fol.110vo. 

Op de requeste vand’ erffgenaamen van Marrichjen Lubberts weduwe van Henrick van der 

Meulen, versoeckende om reeden in den requeste vermeldt, haar moeders boedel, onder 

beneficie van inventaris te moogen aenveerden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accorderen aen suppleanten desen boedel onder 

beneficie van inventaris te moogen aenveerden. 
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336. Den 26 April 1708, fol.110vo. 

Op de requeste van Jan van Leuwen, schoolmeester deser Stat, versoeckende om redenen 

breder in sijne requeste vervatt, dat tot meerdere dijnst van sijne schoole versochte, van het 

voorsingen in de Broeder Kercke te mogen ontslagen sijn. 

Was geapost:  Om redenen hebben Schepenen en Raadt den suppleant van het 

voorsingerschap in de Broeder Kercke alleen ontslagen in de weeke. 

 

 

337. Den 1 Meij 1708, fol.111. 

Op de requeste van Andries Jacobsen Verschuijren versoekende dat met de voorsingersplaatse 

van de Broeder Kercke in de weeke mochte begunstight worden. 

Was geapost:  De suppleant Andries Jacobsen Verschuijren wort begunstight met een jaarlijx 

tractement van vijff en dertig caroli guldens, mits daar voor waar nemende het voorleesen en 

voorsingen van de Broeder Kercke in de weeke, geduijrende ende soo lange meester van 

Leuwen alhier schoolmeester sal sijn, ende ter tijt een ander schoolmeester in desselfs plaatse 

mochte beroepen worden. 

 

 

338. Den 4den Meij 1708, fol.111. 

Op de requeste van Gerrit Backer en Helmich Hekes in qualiteit als momberen over  

d’ onmondige kinderen van Wessel Meijer met namen Lijsbet en Helena Meijer, versoekende 

om vijftien caroli guldens van hare pupillaire penningen tot betalinge der selver 

costpenningen te mogen emploieren, ende het bewijs daar mede te verminderen. 

Was geapost:  Suppleanten in desen worden g’ authoriseert om hare pupillen bewesene 

penningen met vijftien caroli guldens ingevolge inhout deses requestes te verminderen. 

 

 

339. Den 7den Meij 1708, fol.111vo. 

Op de requeste van Albert ende Berent Berentsen, te kennen gevende dat haar suppleanten 

broeder den 8den April deses jaars overleeden sijnde, sij niet gaarne sijne naalaatenschap pure 

souden aenveerden, versoeckende derhalven dieselve onder beneficie van de wett ende 

inventaris te moogen aentasten, stellende tot curateuren die E: Willem Smitt qqa. ende  

Hermannus Amels. 

Was geapost:  Suppleanten worden toegestaan onder beneficie van inventaris te moogen 

aenveerden, wordende de genomineerde parsoonen tot curateuren over desen boedel  

g’ authoriseert. 

 

 

340. Den 7den Meij 1708, fol.112. 

Op de requeste van de vrouw weduwe van Dr. Abram van de Grunde versoeckende om tot 

afdoeninge des boedels lasten te mogen verkopen haar huijs op de Oude Strate tussen de 

Juffrouw Bentheims en Monseineur W. Smit gelegen, hebbende de Ritmeester Saris van de 

Grunde sich tot borge ingelaten ende gecaveert voor sijn voorscreven moeder in val sijne 

onmondige broederen wegens dese kooppenninge eenige actie off praetensie thans off morgen 

moghten emtaneren. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort g’ accordeert. 

 

 

341. Den 12 Maij 1708, fol.112. 

Op de requeste van Albert de Haane en Henrick Nienburgh versoeckende in hare qualiteit als  
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momberen over d’ onmondige kinderen van Tomas de Haan en Johanna van Tongeren dat de 

weduwe van Berent van Tongeren praesenterende, sich onder renuntiatie van t’ senatus 

consultum vellejanum, tot borge voor de bewesene pupillaire penningen voor haar dochter in 

te willen laten en een stuck lants in Dronten tot borge willen stellen, moge toegelaten worden. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort g’ accordeert ende de gepraesenteerde 

borghtocht aengenomen. 

 

 

342. Den 15den Meij 1708, fol.112vo. 

Op de requeste van Dominus Otto Gijsius getrouwt aen Aleida Susanna Foccoma, 

versoeckende dat ingevolge de testamentaire dispositie van wijlen sijn groot vaeder die  

E: Marcus Doornick van dato den 24sten Februarij 1703, aen hem remonstrant door de 

Heeren momberen mochte betaalt werden, soodaane honderdt caroli guldens als sijns 

remonstrants  huijsvrouwe sedert die tijdt als getrouwt is geweest, ende uijt hares moeders 

huijs uijtgegaan is, ingevolge gemelde testamentaire dispositie is competerende, weeder 

aldaar vervatt. 

Was geapost:  Parthijen hierover sijnde gehoort; verstaan haar Wel Edele Hoog Achtbaare; 

Dat de Heeren momberen in de betaalinge van de jaarlixe een honderdt caroli guldens sullen 

moogen continueeren. 

 

 

343. Den 22sten Meij 1708, fol.113. 

Op de requeste van Alard Henricksen versoeckende dat sijn vrouw mooge begunstight werden 

met de plaatse buiten de Vispoort alwaar Claasjen van Ens geseeten heefft om appelen, 

peeren, schollen in te te verkoopen. 

Was geapost:  Suppleant wordt met de plaatse, alwaar Claasjen van Ens voor deesen om 

appelen ende peeren te verkoopen geseeten heefft begunstight. 

 

 

344. Den 22 Maij 1708, fol.113. 

Op de requeste van Gesijn Vos versoeckende betalinge van twee caroli guldens tot alimentatie  

van haar kint haar door Schepenen en Raat toegelecht, door de momberen van Werner van 

Diepen bij provisie te betalen ende versoeckende een termijn in de Pinxter vacantie als 

wanneer de momberen reveneuen van de schuttinge der geboden van Werner van Diepen ende 

haar Geesijn Vos sullen moeten geven. 

Was geapost:  De momberen van Werner van Diepen worden gelast om aen Geesijn Vos 

weekelijck tot alimentatie van haar kint te geven twee caroli guldens, ende ten dien einde  

g’ authoriseert om penningen tot laste van de goederen van Werner van Diepen haren pupil te 

negotieren ofte furneren. Wijders wort ten versoecke van suppleantinne den termijn, wanneer 

de momberen van Werner van Diepen en haar Geesijn Vos sullen moeten geven gestelt op 

aenstaande donderdagh over acht dagen sijnde den 31 Maij 1708 als wanneer parthien 

mondeling haar belang en sustenue in senatu sullen hebben voor te dragen. 

 
[In marge]: Den 12 Junij 1708 is nochmaals verstaan dat de momberen de guldens sweecks binnen 24 uijren souden 

betalen onder een boete van 10 goltguldens. 

 

 

345. Den 31sten Meij 1708, fol.113vo. 

Op de requeste van Lubbert ende Henrick Janssen, momberen over het kindt van Claas 

Janssen tot Brunnepe, bij Jannichjen Arents in echte verweckt, voordraagende dat 

voorscreeven Claas Janssen aen sijn kindt heefft beweesen een somma van f.120 - : - : op sijn 
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huijs ende landt tot Brunnepe voor drie jaaren bij hem aengekofft voor f.400 - : - : caroli 

guldens; En dewijl hij Claas Janssen om eenigh geldt verleegen is, souden de suppleanten 

konnen accordeeren, dat meergemelde Claas Janssen wierde op interesse gegeven vijfftig 

caroli guldens, onder verbandt van sijn voorscreeven huijs ende landt. 

Was geapost:  Suppleanten wordt dit haar gedaan versoeck toegestaan; mits dat door de 

versoghte negotiatie geen praejudicie wierde gegeven aen het gedaane kinder bewijs. 

 

 

346. Den 2den Junij 1708, fol.114. 

Op de requeste van Arent Jansen soon van Jan Jacobs versoekende met sijn nichte Dirckjen 

Teunis te moogen trouwen. 

Was geapost:  Suppleant wordt toegestaan met sijn volle nichte Dirckjen Teunis in de 

huwelijcken staat te moogen treeden, daarinne bij desen dispenseerende. 

 

 

347. Den 4den Junij 1708, fol.114. 

Op de requeste van Wilhelmus Leussen ende Lijffert Henricksen als momberen over de twe 

onmondige kinderen van Albert Everts van Haarst, versoeckende, dat haar Wel Edele Hoog 

Achtbaare mochten approbeeren soodanigh accoordt van remissie van twintig caroli guldens 

als sij suppleanten qqa. hadden getroffen over de verschuldighde landtpacht van de weduwe 

van Gerrit Lubberts in Mastebroeck waarvoor sij eenen Jan Nijs tot borge hadden ingelaaten. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden approbeeren(naa rijpe examinatie) dit gemaackte 

accoort, ende die gegevene remissie van twintigh caroli guldens. 

 

 

348. Den 16den Junij 1708, fol.114vo. 

Op de requeste van de Heer Henr. Arent van Boecop, versoeckende, om tot betaalinge van 

sijne olderlijcke naagelaatene schulden, te mogen verkoopen twe ackeren, ende twe vierde 

part ackers in Dronten in het Princen slagh geleegen, sijnde met fideicommis beswaart. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren (naa rijpe examinatie) aen den 

remonstrant, om deselve ackeren, ende twe vierde parten in een acker in Dronten in het 

Princen slagh geleegen, te moogen verkoopen gemelde parceel in soo verre van het 

fideicommis ontheffende, mits daaruijt alleen betaalende sijns remonstrants naagelaatene 

olderlijcke schulden ende geen andere. 

 

 

349. Den 18 Junij 1708, fol.115. 

Op de requeste van Willem van der Weert versoeckende dat de afbrake der gemeene muijre 

tussen sijn huijs ende het huijs van Jan Velthoen staande tot koste van de Stadt ende hem 

suppleant te samen moge gedaan worden, om op sijne eigene weere sonder overlast ofte 

beschadinge van ijmant weder te timmeren, ende dat die sijn onderpant in d’ afscrijvinge der 

schoorsteen gelt moge gecomprehendeert sijn, ende de uijtganck op dit huijs ten profite van 

dese Stadts Geestelijckheit gevestight, hem moge geremitteert worden. 

Was geapost:  Schepenen en Raadt accorderen aen den suppleant dat de gemeene muijre 

tussen sijn huijs ende de weerhe van Jan Velthoen ten gemeenen coste sal afgebroken worden 

ende verklaren dat het huijs van den suppleant int register der huijsen waar van het 

schoorsteen gelt door Ridderschap en Steden op laastleden Lantdagh voor eenige jaren is 

geremitteert, gecomprehendeert is maar in de versochte remissie van den uijtganck kan voor 

als nogh niet worden getreeden. 
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350. Eodem [18 Junij 1708], fol.115vo. 

Op de requeste van Frans Vrijdagh versoeckende om redenen in sijn requeste vervatt dat hij 

van sins sijnde om sijn huijs weder inte lossen waar uijt den Belt een jaarlijxse uijtganck ad 

20 guldens 8 stuivers competeert gratieuselijck moge geremitteert worden twee á drie jaren 

van gemelde uijtganck. 

Was geapost:  Schepenen en Raadt remitteeren aen den suppleant twee jaren uijtganck den 

Belt competerende, wanneer de suppleant sijne behuijsinge in desen gemelt weder sal 

inlossen ende de verschotene penningen sal gerembourseert hebben. 

 

 

351. Den 21sten Junij 1708, fol.115vo. 

Op de requeste van die Ed: Jean Wesenhaagen ende Jannes Coops momberen over Jan 

Raterinck versoeckende all nog om reedenen in den requeste vervatt, dat de Heer oudt 

Borgermeester Coops all nog mooge werden gelast, d’ obligatie van duisendt guldens capitaal 

staande op sijn Wel Edele naams, dog ten profijte van haare pupille belicht, aen haar 

remonstranten over te leeveren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden inhaereerende haare affgegevene resolutie van den 

7den Februarij 1708 verstaan; Dat d’ oudt Borgermeester Coops, die in desen gementioneerde 

obligatie, aen den remonstrant Jean Wesenhaagen, binnen den tijdt van twemaal vier en 

twintig uijren, naa insinuatie deses, sal hebben overgegeven. 

 

 

352. Den 23 Junij 1708, fol.116. 

Op de requeste van Henrick Stoltenburgh momber over t’ onmondige kindt van Lambert 

Benninck versoeckende dat de bewesene pupillaire penningen op een ¼ part van een verkoft 

huijs gevestight secuijr mogen beleght worden off dat de  gedane verkopinge moge 

gedisapprobeert worden. 

Was geapost:  Schepenen en Raadt ratificeren de gemelde verkopinge, sullende de  

kooppenningen van het aenpart van t’ onmondige kindt van Lambert Benninck geprovenieert 

ad hondert caroli guldens, beneffens de overige beweesene penningen tot vijff en seventig 

guldens die uijt de boedel penningen gefurneert sullen worden, naa Stadt wet secuijr beleght 

worden. 

 

 

353. Den 3 Julij 1708, fol.116vo. 

Op de requeste van Gerrit Rierinck versoeckende betalinge van een restant van 80 guldens 

wegens eenige gemaackte beelden op t’ orgel in de Boven Kercke. 

Was geapost:  Fiat betalinge van de resterende tachentig caroli guldens in desen requeste 

vermelt door d’ ontfanger deser Stadts domeinen uijt de oude restanten off Brantschattinge te 

betalen. 

 

 

354. Eodem [3 Julij 1708], fol.116vo. 

Op de requeste van Willem van der Weert versoeckende remissie van een jaarlijxse uijtganck 

ad 28 guldens 14 (stuivers) soo de Geestelijckheit den Armen en Bethlehems Vergaderinge te 

samen op de Colsen Dom sijn hebbende om redenen dat de uijtgange van de naastgelegene en 

afgebrokene huijsen door Raadt en Meente sijn quijtgescholden, dat hij suppleant groote en 

exessive kosten tot reparatie ende wederopbouwinge van sijn voorgemelte huijs sal moeten 

aenveerden. 
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Was geapost:  Schepenen en Raadt accorderen aen den suppleant haar aengaande, de 

jaarlijxse uijtganck soo van de Geestelijckheit als den Armen deser Stadt ijder ad seven 

gulden en dus te samen 14 gulden jaarlijx op den Colsen Dom gevestight, mits dat de 

suppleant volgens inhout deses requeste sijn behuijsinge de Colsen Dom weder op sal bouwen 

ende in goeden staat stellen de Heeren van de Geswoorne gemeente conformeren haar met de 

vorenstaande resolutie onder de selve conditie. 

 

 

355. Den 6 Julij 1708, fol.117. 

Op de requeste van de momberen van Werner van Dijpen versoeckende authorisatie van 

Schepenen en Raadt om tot laste van haar pupille penningen te negotieren om daar uijt 

Geesijn Vos de 2 gulden sweecks tot onderhout van haar ende haar kint door Schepenen en 

Raadt toegelecht te betalen, als mede om andere schulden daar mede af te doen. 

Was geapost:  De momberen van Werner van Dijpen worden g’ authoriseert om tot laste van 

haar pupill ende des selfs goederen soo veel penningen alleenlijck te negotieren als tot 

betalinge van Geesijn Vos weekelijcks tot onderhout van haar ende haar kindt tot twee gulden 

toegelecht ingevolge appoinctement van den 22 Meij 1708 gerequireert sullen worden, af te 

rekenen van den dagh dat Geesijn Vos in de kraam is bevallen tot dat haar sake afgedaan ende 

de sententie van Schepenen en Raadt ter executie sal sijn gelecht, dogh wijder niet ende tot 

geenen anderen einde. 

 

 

356. Den 16 Julij 1708, fol.117vo.  

Op de requeste van Heer oudt Burgermeester Coops als curator van den boedel van wijlen 

Joan Wallis versoeckende authorisatie om per edicta ad valvas en publicatie in de courante de 

crediteuren des gemelden boedels bij versteck te citeren. 

Was geapost:  Het versoeck in desen requeste vermelt om de crediteuren van den boedel van 

Jan Wallis ad valvas ende bij publicatie in de courante te citeren, om hare praesensien in 

handen van de curateuren des voorscreven boedels aen te geven in de tijt van drie maanden 

wort g’ accordeert. 

 

 

357. Eodem [16 Julij 1708], fol.117vo. 

Op de requeste van Johan Wesselstein in huwelijck hebbende Jennegien Kapperts 

versoeckende dat de goederen van sin vrouwen broeder Jacob Kappert ter somma van 520 

caroli guldens om welcke penningen te bekomen met arrest heeft geprocedeert op sodane 

penningen als de selfs suppleant vrouwen broeder onder de weduwe van Henrick Miggielsen 

van den Broecke berustende sijn, welcke penningen bij een gerichts acte des suppleants 

huijsvrouw sijn verbonden geweest, over welcke praetensie en penningen is g’ accordeert op 

een som van 440 caroli guldens door de advocaat Vesterinck in qualiteit als volmachtiger van 

de erfgenamen van Aaltijn Peters verklarende de voorscreven goederen onder de weduwe van 

Henrick Michilsen van den Broecke berustende des wegen executabel ingevolge gerichts acte 

alhier annex. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen de versochte executie in desen gemelt. 

 

 

358. Den 19 Julij 1708, fol.118. 

Op de requeste van Hillegien Roelofs weduwe en boedelhouster van Frerick Jacobs, 

versoeckende haar legaat ad 250 gulden van Aaltijn Peters haar besproken uijt de penningen 

van Abigael Lindenhoff in der Gerichte geconsigneert te mogen lichten. 



Pagina 80 van 189 

Was geapost:  Suppleantinne wort g’ accordeert om het legaat in desen gemelt onder 

borgtocht te mogen lichten. 

 

 

359. Den 21 Julij 1708, fol.118vo. 

Op de requeste van Hillegien Roelofs weduwe van Frerick Jacobs versoeckende om het legaat 

door Aeltijn Peters eerste huijsvrouw van Henrick Michilssen ven den Broecke ad 250 caroli 

guldens aen haar suppleantinne gelegateert, sonder borghtocht uijt de geconsigneerde 

penningen door die Erbare Abigail Lindenhoff ter Secretarie gedeponeert in quantum pro te 

mogen lichten. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort aen de suppleantinne om haar legaat ad 250 

guldens in quantum pro uijt de geconsigneerde penningen ter Secretarie door de weduwe van 

H.M. van Broecken gedeponeert sonder borghtocht te mogen lichten gratieuselijck  

g’ accordeert. 

 

 

360. Den 24sten Julij 1708, fol.118vo. 

Op de requeste van Arent Louwen woonachtig op den Knollenberg op het Haatlandt, 

versoeckende eenige remissie aen sijne pacht wegens geleedene schaade aen sijn landt soo 

vergraaven is aen den Dijck ende de Kolck van de weduwe van Helmich Jansen, waar door de 

suppleants landt mede met sandt is bestortt breeder aldaar vermeldt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden hierover gehoort hebbende het rapport van de Heeren 

Caameners, accordeeren aen den suppleant wegens geleedene schaade aen sijn landt 

geduirende sijn pachtjaaren, eens vijfftig caroli guldens, op sijn achtersteedige pacht aff te 

schrijven. 

 

 

361. Den 26 Julij 1708, fol.119. 

Op de requeste van de curateuren van Juffer Helena van den Toorn versoeckende dat de  

penningen ad  f.141 - 19 - : onder afslag van 15 guldens haar g’ adjudiceert voor t’ Scholten 

Gerichte deser Stadt wegens geleverde winckelwaren en de weduwe off erfgenamen van  

Dne. Coopsen toebehorende ende onder de weduwe van Menso van der Heide wegens de 

gekofte hoff van Goris Rijnvisch berustende, moghten toegekent ende de executie door 

Schepenen en Raadt daarop toegestaan worden. 

Was geapost:  Schepenen en Raadt accorderen het versoeck in desen gemelt. 

 

 

362. Den 2den Augusti 1708, fol.119vo. 

Op de requeste van die Ed: Andries van Ems en Lambert van Schellen momberen over Gerrit 

Gerritsen van den Noort versoeckende approbatie van de verkoop van een erve 14 morgen 

groot aen de Oude Weteringe gelegen leenroerig aen d’ Abdisse van Essen boven de 

beswaarnissen ad 4 guldens 18 stuijvers aen d’voorscreven Abdisse ende 4 guldens 10 

stuijvers aen de Geestelijckheit der Stadt Zwolle verkoft voor 900 guldens, aen d’ Heer 

Burgermeester van de Weteringe. 

Was geapost:  De coop in desen gemelt wort naa gedane informatie pro ut jacet aengaande de 

onmondige g’ approbeert. 

 

 

363. Den 3 August(us) 1708, fol.119vo. 

Op de requeste van Swier Jansen, meijer van Sevelingen versoeckende om de schade aen sijn  
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rickinge, dijcken en vertredinge van sijn lant door het schutten van de beesten van Sevelingen 

veroorsaackt een fortabele remissie op sijne beloofde kooppenningen. 

Was geapost:  Suppleant wort op het raport van d’ Heeren Cameners om redenen in desen 

requeste vermelt boven het weiden van twee peerden op Sevelingen voor desen jaare 1708 

toegelecht de somma van tien caroli guldens. 

 

 

364. Den 6 August(us) 1708, fol.120. 

Op de requeste van Juffer Aleida Maria Ram dochter van d’ Heer Ev. Ram en Maria de Boer 

versoeckende dat de nadere acte van scheidinge en deilinge op den 18 Julij 1707 tot 

Amsterdam voor Notaris Cr. Hellerus gepasseert tussen haar suppleante en haar oom die Ed: 

Gerrit de Boer mochte g’ approbeert worden, ende dat de goederen tot Campen gelegen en 

gemelde acte vermelt ende haar vrij toegedeelt, van den fideicommisse mochten ontslagen 

worden. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raadt approberen de gemelde acte van 

scheidinge en deilinge op den 18 Julij 1707 tot Amsterdam voor notaris Cr. Hellerus en 

getuijgen gepasseert, ende ontslaan in soo verre de goederen daar inre gemelt en 

gespecificeert alhier tot Campen gelegen van den fideicommisse. 

 

 

365. Eodem [6 Augustus 1708], fol.120vo. 

Op de requeste van Gijsbert Bleecker versoeckende dat Claas Visscher moghte gelast werden 

om aen hem uijt de respective boedelpenningen tot betalen de dootkosten voor Hermen 

Klenck ad f.4 – 10 - : ende die voor de weduwe van Jan van Brevoort ad f.6 - : - : gemaackt. 

Was geapost:  Claas Visscher wort g’ ordonneert om met kennisse van de curateuren der 

gemelde boedels de dootkosten uijt de boedelpenningen te betalen. 

 

 

 

366. Den 9den Augusti 1708, fol.120vo. 

Op de requeste van Wessel Credier ende Jan Voerman momberen over het onmondige kindt 

van Jacob Petersen van Dijck, te kennen gevende, dat wijlen Hermen Jansen Broese bij sijn 

testament hadde gelegateert aen Henricus Willemsen Broese sijn kuipers gereetschap; Dat 

gemelde momberen het voorscreeven gereetschap aen hem hadden uijtgekeert met versoeck 

van approbatie. 

Was geapost:  Parthijen sig hierover in der minne gevonden hebbende, soo wordt  

d’ overgiffte, van den gelegateerde goederen van Schepenen ende Raaden g’ approbeert. 

 

 

367. Den 11 August(us) 1708, fol.121. 

Op de requeste van Johanna Melchers versoeckende dewijl in haar 24 jaar was getreden om 

redenen in den requeste vervattet dat meerderjarig mochte worden verklaart. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort op t’ raport van d’ Heeren Hooftluijden  

g’ accordeert ende venia aetatis toegestaan. 

 

 

368. Den 14 August(us) 1708, fol.121. 

Op de requeste van van Henrickijn Willems weduwe van Jan Gerritsen Voerman ende de 

momberen van d’ onmondige kinderen van voorscreven Jan Voerman versoeckende 

approbatie van haar opgerichte maagscheit. 
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Was geapost:  Op het raport van d’ Heeren Hooftluijden in den Hagen soo wort t’ gemelde 

maagscheit pro ut jacet g’ approbeert. 

 

 

369. Den 1 Septemb(er) 1708, fol.121. 

Op de requeste van d’ Heeren Henrick Arent van Boecop, Egbert ten Bussche en J.J. van 

Wijnbergen versoeckende ontslaginge van den verbant van fideicommiss waar ende haare 

erfportie [wordt afgebroken]. 

 

 

370. Den 28 August(us) 1708, fol.121vo. 

Op de requeste van Jan Willem Winter eenige soon en erfgenaam van wijlen Hester Worst 

weduwe wijlen d’ Eerwaarde Simon Omius praedicant alhier, versoeckende betalinge van ¼ 

jaars tractement van gratie en ½ jaar weduwen tractement. 

Was geapost:  Wanneer de requestrant sal komen aen te tonen dat sijn moeder het quartaal 

off ¼ jaar van gratie uijtgeleeft heeft, soo wort hem half jaar weduwen tractement als mede ¼ 

quartaal van gratie g’ accordeert. Ende om de betalinge van t’ versochte quartaal van gratie 

als mede van ½ jaar weduwen tractement te bekomen, soo wort de requestrant aen d’ Heeren 

Camener en Rentmeester van de Geestelijckheit de 1707 gerenvoijeert. 

 

 

371. Den 1 Septemb(er) 1708, fol.121vo. 

Op de requeste van d’Heeren Henrick Arent van Boecop, Egbert ten Bussche en J.J. van 

Wijnbergen versoeckende dat de verkofte thinsen en uijtgangen aen Simon Coen ad 750 

gulden, van den fideicommisse mochten ontslagen worden dewijl met die penningen tot 

betalinge van de boedel lasten van d’ Heer Werner toe Boecop sullen g’ emplojeert worden. 

Was geapost:  De thinsen en uijtgangen in desen gemelt worden van den fideicommisse 

ontheft mits dat de penningen daar van geprovenieert entelijck ende alleen sullen  

g’ emplojeert worden tot betalinge van schulden door Joncker Warner van Boecop en  

N. van Ruijtenburgh echteluijden gemaackt. 

 

 

372. Den 29sten September 1708, fol.122. 

Op de requeste van Roeloff Egbertsen Storm, ende Reinder Coets als momberen over  

d’ onmondige naagelaatene kinderen van Steven Luijtus, te kennen gevende hoe dat sij met de 

kinderen ende erffgenaamen van Eva Willems getrouwdt geweest aen geseijde Steven Luijtus, 

verschil hebben gehadt over seker artikul in dier beijder huwelixe voorwaarden; Daarin 

bestaande, dat de kinderen van Steven Luijtjes off de suppleanten qqa. bij sijn 

voorafflijvigheijt uijt de goederen souden profiteeren een honderdt daelders, breeder aldaar 

vermeldt, ingegaan hadden seker accoort, waarbij suppleanten pupillen, in plaats van honderdt 

daelders souden profiteeren voor geseijde lijfftucht vijfftigh daelders, versoeckende dat haar 

Wel Edele Hoog Achtbaare het gemelde accoort ten aensien van de minderjaarigen gelieven  

t’ approbeeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden approbeeren (naa rijpe examinatie) ten aensien van  

d’ onmondigen, het gemaackte accoort, in desen vermeldt. 

 

 

373. Den 2den October 1708, fol.122vo. 

Op de requeste van Warnerus Welvelt versoeckende om reedenen in den requeste vermelt,  

ende particulierlijck om sijne affaires binnen dese Stadt te verrichten, vrij geleijde voor de  
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tijdt van veertien daagen binnen dese Stadt. 

Was geapost:  Suppleant wordt om reedenen voor den tijdt van veertien daagen vrij geleijde 

binnen dese Stadt vergunt te loopen van dato deses, sonder meer. 

 

 

374. Den 2den October 1708, fol.123. 

Op de requeste van verscheiden meieren ende gebruijckeren van de Stadts maten 

versoeckende remissie wegens de geledene schade door de laaste storm in den jaare 1701 en 

1702 voorgevallen. 

Was geapost:  Schepenen en Raden inhareren hare resolutie op den 21 Januarij 1704 over het 

subject ende het versoeck in desen requeste gerepeteert weshalven in desen niet kan 

gedisponeert worden. 

 

 

375. Den 6den October 1708, fol.123. 

Op de requeste van Dirck Croese en Marten Bijsterbos, Oldermans in tempore van t’ Snijders 

en lakenbereiders gilde remonstrerende dat sij Hermen Altena ende Claas Martens 

Jongermans hadden verklaart in een anker wijn voor t’ gilde en een Lb. groot voor den Armen 

wegens en de ter occasie van t’ qualick spreken over de gedane keure der Gildemeesteren. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raadt hebbende g’ examineert desen requeste 

en t’ geent vorder hier omtrent hooren was gepasseert, verstaan dat de beklaagde ten 

gemeenen voordeele des gemelden gildemeesteren sullen spanderen en saamen een halff 

ancker wijn waar meede alle gesustineerde laesie sal sijn en blijven opgeheven, en een ijder 

der Gildemeesteren g’ ordonneert wort sijn plicht waar te neemen en in sijn eere gelaten wort. 

 

 

376. Den 8den October 1708, fol.123vo. 

Op de requeste van Jan van Elden, twijghcooper, versoeckende te moogen werden 

begunstight met de plaatse soo wijlen Willem Vos op de Welle gehadt heeft, om sijn twijgh 

aldaar te setten. 

Was geapost:  Suppleant wordt toegestaan de plaats op de Welle, soo wijlen Willem Vos in 

leven gehadt heefft tot settinge van sijn twijgh; Mits dat dieselve sal moeten besorgen, dat nog 

de schipperen, nog jmandt anders daar door eenige incommoditeijt coomen te lijden. 

 

 

377. Den 15den October 1708, fol.123vo. 

Op de requeste van Lambert van Ruten, versoeckende om reedenen in den requeste gemeldt 

sijn boedel desolaat te moogen verclaaren. 

Was geapost:  Wanneer suppleant sijn boedel desolaat compt te verclaaren, ende daartoe twe 

van sijne grootste parsoneele crediteuren sal hebben geexmineert, sal de suppleant sig naeder 

aen haar Wel Edele Hoog Achtbaare kunnen vervoegen. 

 

 

378. Den 15den October 1708, fol.124. 

Op de requeste van die E: Emanuel de Grunde, versoeckende de goederen van eenen Lubbert 

Thijssen sijn meijer op de suppleants onderpandt opgeschreven, ende door denselven daarvan 

verbracht te moogen vervolgen ende weder op sijn onderpandt brengen. 

Was geapost:  Suppleant wordt toegestaan, die goederen die op sijn onderpandt, sijn  
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g’ arresteert ende g’ inventariseert te moogen opsoecken, ende weder op sijn onderpandt te 

moogen brengen, ende daarvan sooveelen verkoopen, als tot voldoeninge van sijne 

achterstandt vereijscht wordt. 

 

 

379. Den 16den October 1708, fol.124. 

Op de requeste van Egbert Herman, Maria Geertruijdt, Johanna Eleonora Judith, ende 

Elisabeth Salome Morrhe, versoeckende doordien haar remonstranten moeder overleeden 

sijnde, ende tot de rouw ende de verdere begraffenisse geen penningen voorhanden sijn (ad 

illum actum alleen als nogh minderjaarigh sijnde) te moogen werden g’ authoriseert, om soo 

veel penningen als tot het een ende ander sal werden gerequireert te moogen negotieeren ende 

daarvoor weder te verbinden soodaane interessen als remonstranten op het Landtrentampt van 

Vollenhoo sijn hebbende. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden authoriseeren mits desen, de Heeren Lievendaal ende 

Jan Maurits Blanckvoort, ten fine alleen om in naame ende van wegens de requestranten, met 

jmandt over de rouw, ende de penningen tot de beraffenisse van wijlen haar Wel Edele 

moeder gerequireert wordende te contracteeren, ende daarvoor weder te moogen verbinden 

off assigneeren soo veele interessen als remonstranten op het Landtrentampt van Vollenhoo 

reets te goede hebben, off nog staan te verschijnen om daaruijt successivelijck te werden 

betaalt. 

 

 

380. Den 17 Octob(er) 1708, fol.124vo. 

Op de requeste van Gerrit Wigman coopman tot Amsterdam compagion van Jan Wallis 

versoeckende te mogen neffens de Heer Coops tot curator over den boedel van Jan Wallis  

g’ authoriseert worden dewijl een praetensie van circum circa van f.5693 - 4 - : off meerder 

heeft. 

Was geapost:  Wanneer den requestrant praevie sal hebben aengewesen dat hij de persoonen 

dat hij de persoon is in compagnie met Jan Wallis heeft gehandelt ende een praetensie op den 

boedel van Jan Wallis heeft, soo voorgeeft, soo sal nader op dit sijn versoeck gereflecteert 

worden. 

 

 

381. Den 23sten October 1708, fol.125. 

Op de naedere requeste door Gerrit Wigman, coopman tot Amsterdam om het effect van 

voorenstaande appostille te moogen erlangen gepraesenteert. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, ingevolge appostille van den 17den deses, sijnde 

gebleecken, dat de remonstrant is de parsoon van Gerrit Wigman; Ende dat met wijlen Jan 

Wallis in compagnie heefft gehandelt; soo wordt dieselve cracht deses tot een twede curator, 

over den boedel van gemelde Jan Wallis g’ authoriseert. 

 

 

382. Den 24sten October 1708, fol.125. 

Op de requeste van die E: Henricus ter Burgh, versoeckende door het overlijden van wijlen 

sijn vaeder saligher wederom met het Boeck van het Bestiaal begunstight te moogen werden. 

Was geapost:  Remonstrant wordt mits desen g’ authoriseert om het Boeck van het Bestiaal 

van dese Stadt voor dit loopende jaar te moogen waarneemen mits borge stellende in 

conformite van d’  institutie op het Bestiaal. 
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383. Eodem [24 October 1708], fol.125vo. 

Op de requeste van Gerbrant Herms versoeckende remissie van het vergraven lant aen den 

Swarten Dijck als mede voor het maken van ses roeden Sleepe Dijck onder en tot sijn erve 

gehorende. 

Was geapost: Suppleant wort tot vergoedinge van de gemaackte Sleepe Dijck voor de roede 

toegelecht en dus voor ses roeden 18 caroli guldens eens, ende wegens het vergraven lant oft 

het missen van t’ vluijs vant lant bijlange den dijck gelegen jaarlijx aen sijn beloofde 

pachtpenningen een somma van twintig caroli guldens geduijrende dese sijne pachtjaren 

geremitteert. 

 

 

384. Den 5den November 1708, fol.126. 

Op de requeste van Willem Erkelens te kennen gevende, dat sijn vrouwen vaeder Marten 

Janssen Wolff sijnde coomen t’ overlijden, hij suppleant vreesende dieselve pure  

t’ aenveerden versoght dieselve onder beneficie van inventaris te moogen aenveerden. 

Was geapost:  Suppleant wordt toegestaan desen boedel onder beneficie van inventaris te 

moogen aenveerden, ende de naagelaatene effecten des boedels ten profijte der credieteuren te 

doen verkoopen. 

 

 

385. Den 7den November 1708, fol.126. 

Op de requeste van vrouw Aleijda Gerhardina van Follert, gebooren Morrhe, de Heeren 

Henrick Arent toe Boecop ende Petrus Homma als momberen over d’ onmondie erffgenamen 

van de Heer Egbert Morrhe, en vrouw Judith Anna van Tellinckhuijsen; Versoeckende dat 

haar Wel Edele Hoog Achtbaare moogen accordeeren aen suppleanten qqa.; Eerstelijck om te 

coop te moogen veijlen, seker erve geleegen in Dronthen op haar remonstrante ingevolge het 

testament van wijlen de jufferen Geertruidt Judith, ende Johanna van Twickeloo van dato den 

12den September 1656 gedevolveert ende van het fideicommis  daarbij vervatt t’ ontheffen, 

Eerstelijck; Ende ten tweeden om te moogen negotieeren, een somma van honderdt caroli 

guldens tot stuir ende reddinge des boedels, breeder aldaar vermeldt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, in aenschouw nemende de pressante noodt waarin 

der suppleanten pupillrn sig bevinden accordeeren; Eerstelijck, aen dieselve te moogen 

negotieren, een somma van een honderdt caroli guldens; Ende ten tweeden om het parceel 

goedes in desen vermeldt, publicq ende ten overstaan van de Heeren Hoofftluiden naa verloop 

van ses weecken, te moogen verkoopen; Mits nochtans dat de momberen gehouden sullen 

sijn, van dese appostille aen die gene, soo het retour, van het testamente van de jufferen 

Geertruidt Judith, ende Johanna van Twickeloo van dato den 12den September 1656 desen 

annex sustineeren te verwachten te hebben, de noodige kennisse te geven, om binnen den tijdt 

van veertien daagen naa gedaane insinuatie bij versteck aen haar Wel Edele Hoog Achtbaare, 

haar belangh voor te draagen over dese verkoopinge, om alsdan te werden gedisponeert, als 

haar Wel Edele Hoogh Achtbaare, naa bevindinge van saacken sullen oordeelen te behooren. 

 

 

386. Den 9den November 1708, fol.127. 

Op de requeste van de momberen van d’ onmondige kinderen van vrouw Judith van 

Tellinckhuisen, versoeckende dat haar Wel Edele Hoog Achtbaare bij appostille gelieffden 

wegh te neemen soodaane scrupulen, als remonstranten qwaamen t’ obsteeren in het 

negotieeren van soodaane een honderdt caroli guldens als haar remonstranten qqa. bij 

appostille van den 7den desen te negotieeren waaren toegestaan. 
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Was geapost:  Schepenen ende Raaden verstaan; Dat die geene soo dese honderdt caroli 

guldens aen remonstranten pupillen, sal comen te schieten het sij op maandt geldt off anders 

als streckende tot alimentatie van de familie; Dieselve met interes van dien, uijt d’ eeste 

penningen sullende provenieeren het sij uijt de fideicommissaire allodiatie off meubile 

goederen, voor alle andere crediteuren ende schulden weder sullen werden gerembourseert; 

Wordende casu quo de fideicommissaire goederen in soo verre van het fideicommis onthefft. 

 

 

387. Den 21 November 1708, fol.127vo. 

Op de requeste van de weduwe van  Lucas Klasen hoe dat wort aangesproken wegens 

schoorsteengelt van een huijsijn in (de) Geerstrate t’ welck in de Franse tijt vervallen en 

weder opgetimmert wort ende waar van geen schoorsteengelt tot dato deses is betaelt. 

Was geapost:  Dewijl van dit vervallene gemelde huijsijn in den Fransen tijt geruijneert ende 

sedert den tijt hertimmert noijt schoorsteengelt is betaelt van de Franse tijt tot nu toe, soo sal 

het selve alnoch op de quohier niet mogen gebracht worden, ende alnoch van  

t’ schoorsteengelt als voorheen vrij blijven. 

 

 

388. Den 4den December 1708, fol128. 

Op de requeste van Aeltjen, Jacommina, Thijmentjen, Jan ende Bartelt Wijse, naagelaatene 

kinderen van Jacob Wijse, versoeckend haar ouders boedel onder beneficie van inventaris, ten 

overstaan van Hermen van der Weert ende Jan Vrijse te moogen aenveerden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen suppleanten haar ouders boedel, ten 

overstaan vann die EE: Hermen van der Weert, ende Jan Vriese gestelde curateuren in desen 

te moogen aenveerden. 

 

 

389. Den 13 Decemb(er) 1708, fol.128. 

Op de requeste van Jan Ridder en Jannes Raas momberen van d’ onmondige kinderen van 

Wijcher Gerrits versoeckende approbatie van de verkopinge van een derde part in *Boven 

Veene verkoft ter summa van twee en seventig caroli guldens. 

Was geapost:  Op t’ raport van d’ Heeren Hooftluijden soo wort de koop in desen gemelt van 

Schepenen en Raadt pro ut jacet g’ approbeert. 

 

 

390. Den 17den December 1708, fol.128vo. 

Op de requeste van Warnerus Welvelt, versoeckende all nog vrij geleijde voor den tijdt van 

drie weecken tot verrichtinge van sijne particuliere affaires. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accordeeren aen den remonstrant, om reedenen all 

nog vrij geleijde voorden tijdt van acht daagen sonder meer te loopen van den achtienden 

deses. 

 

 

391. Den 27 Decemb(er) 1708, fol.128vo. 

Op het request van Hermpjen Henrick(s) weduwe van Henrick van Heerde versoeckende om 

een somma van drie hondert caroli guldens door haar suppleante ende haar eheman van Lucas 

Petersen Lijndrajer genegotieert ende dan nog vier hondert caroli guldens bij slot van 

momberlijcke rekeninge aen Henrick Tijsen soone van Tijs Henricksen van Werven verschult, 

beide voorscreven somma te samen 700 guldens uijtmakend op haar en haar kinderen huijs 

den Koldenoven sal mogen leggen ende een gerichtelijcke bekentenisse ten profijte van Lucas  
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Petersen Lijndrajer daar van passeren. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort op t’ raport van d’ Heeren Hooftluijden van 

t’ Broeder quartier aengaande de onmondige g’ accordeert om der selver aenpart en recht in 

gemelde behuijsinge gerichtelijck te mogen verbinden. 

 

 

392. Den 5den Januarij 1709, fol.129. 

Op de requeste van Maria van der Maten weduwe van Gerrit Hulsbergen versoeckende om 

haar onvermogentheit ende sooberlijcken weduwen staat eenige remissie van haare 

verschulde lantpacht soo aen de Stat als Geestelijckheit noch te quaade ende ten achteren 

waare te weten aen de Stadt anno domini 1702 en 1703 per resto f.129 - 4 - : ende aen de 

Geestelijckheit f.44 guldens anno domini 1703. 

Was geapost:  Suppleantinne wort om haar notoir onvermogen gratieuselijck geremitteert aen 

de resterende pacht penningen van de Stadt een somma van veertig caroli guldens ende aen 

die van de Geestelijckheit twintig caroli guldens mits dat de overige resterende 

pachtpenningen in de tijt van twee maanden promptelijck soo aen Stadt als Geestelijckheit 

betaalt sullen moeten worden. 

 

 

393. Den 7den Januarij 1709, fol.129vo. 

Op de requeste van Aaltjen Roeloffs, naagelaatene dochter van Roeloff Jansen ende 

Henrickjen Lucas tot Brunnepe oudt sijnde 23 jaaren, versoeckende om reedenen in den 

requeste vermeldt veniam aetatis. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accordeeren (naa rijpe examinatie) aen suppleante 

veniam aetatis. 

 

 

394. Den 8den Januarij 1709, fol.129vo. 

Op de requeste van Arent van Diepen ende Henrick Kraal, als momberen over de kinderen 

van Gerrit van Diepen, versoeckende om reedenen in den requeste vermeldt, te moogen 

verkoopen seker maate haar pupillen van haar saligher moeder aengeërfft te moogen 

verkoopen, om daar uijt affte lossen soodaane acht honderdt caroli guldens op maandt geldt 

genegotieert ende aen Frans Markelbagh ende Henrick Overbosch als getrouwt aen de beijde 

dochters van Gerrit van Diepen voornoemt reets sijn betaalt. En om daaruijt mede te betaalen 

gelijcke vier honderdt caroli guldens aen Warnar Gerritsen van Diepen. 

Was geapost:  Remonstranten qqa. worden g’ authoriseert de maate in desen vermeldt, ten 

overstaan van de Heeren Hoofftluiden (ten aensien van de minderjaarigen) aen de meest 

biedende publicq te moogen verkoopen. 

 

 

395. Den 17den Januarij 1709, fol.130. 

Op de requeste van de Heeren momberen over de kinderen van vrouw Anna Judith van 

Tellinckhuijsen, versoeckende eenige penningen tot beraffenisse van juffer Anna Judith 

Morrhe booven aarde staande, vermits in den boedel geen penningen voor handen sijn. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden authoriseeren de momberen cracht deses, om tot 

begraffenisse van d’ overledene te moogen negotieeren een somma van een honderdt ende 

vijfftig off twe honderdt caroli guldens, mits naa het façoen van d’ overledene de menage  

betreffende; Welcke penningen uijt d’eerste ende gerechtste effecten, des boedels, off oock 

wel uijt de cooppenningen van het te verkoopene Dronther landt, voor alle anderen sullen 

werden betaalt. 
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396. Den 28sten Januarij 1709, fol.130vo. 

Op de requeste van de momberen over de kinderen van wijlen vrouw Anna van 

Tellinckhuijsen weduwe Morrhe; Versoeckende dat de halfscheit van sekere dertijn matt 

landts in Dronthen geleegen ende met fideicomis beswaart, door haar voor vrij mooge werden 

verkofft ende hetselve van fideicommis ontslaagen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden inhaererende, haar voorige resolutien, ontheffen 

cracht deses het parceel Dronther landts in desen vermeldt van het daarop leggende 

fideicommis. 

 

 

397. Den 28 Januarius 1709, fol.130vo. 

Op de requeste van d’ Heeren Egbert ten Bussche ende J.J. van Wijnbergen versoeckende 

haare twee portien dat het goet het Sant van den fideicommisse moge ontheft worden, dewijl 

de penningen daar van geprovenieert ende haar requestranten pro quota toebehorende alleen 

sullen g’ emplojeert worden tot betalinge van schulten waar mede den boedel van d’ Heer 

Werner toe Boeckop en vrouw N: Ruijtenburgh beswaart is bevonden. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort g’ accordeert ende het gemelde goedt het 

Sant voor soo verre van den fideicommisse ontslagen, mits dat de penningen daar aan 

provenierende tot geenen anderen einde als tot betalinge van de schulden des boedels van  

d’ Heer Werner toe Boecop ende des selfs huijsvrouw N:N: Ruijtenburgh nagelaten te 

emplojeren. 

 

 

398. Den 9den Feb(ruarij) 1709, fol.131. 

Op de requeste van Gerrit Backer en Helmich Hackes momberen over de onmondige kinderen 

van Wessel Meijer en Anna van Rijn versoeckende haren pupillen bewijs uijt de 

boedelpenningen van de weduwe Hosebeen te mogen lichten. 

Was geapost:  De curateuren van den boedel van de weduwe Hosebeen worden  

g’ authoriseert om aen de momberen van de voorkinderen van Wessel Meijer en Anna van 

Rijn het kinderbewijs ad hondert en vijjftig caroliguldens uijt de boedelpenningen te betalen. 

 

 

399. Den 17den Feb(ruarij) 1709, fol.131vo. 

Op de requeste van Hermen Veutelinck, versoeckende om reedenen in desen requeste 

vermeldt vrij geleijde voor den tijdt van tijn weecken. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accordeeren aen den suppleant (om reedenen) vrij 

geleijde voor den tijdt van ses weecken, te loopen á dato deses. 

 

 

400. Den 19 Feb(ruarij) 1709, fol.131vo. 

Op de requeste van Henrick Backer versoeckende om met dese Stadts slotemakers plaatse te 

mogen begunstight sijn. 

Was geapost:  Naa dat Peter Stubbe vrijwillig en om sijn hoge ouderdom afstant van Stadts 

slotemakers plaatse heeft gedaan, soo is daar mede wederom gebeneficeert de persoon van 

Henrick Backer. 

 

 

401. Den 25 Feb(ruarij) 1709, fol.131vo. 

Op de requeste van Jan Willemsen Backer versoeckende sijn boedel desolaat te moogen  

verklaren nominerende tot curateuren over deselve Teunis Visscher, Willem Clasen en Jan  
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Jansen van Dijck. 

Was geapost:  De genomineerde personen, worden tot curateuren van den boedel van den 

suppleant g’ authoriseert ende het beneficium van inventaris aen den selven g’ accordeert. 

 

 

402. Den 5den Meert 1709, fol.132. 

Op de requeste van Jan Snel als momber over de kinderen van wijlen Henrick van Heerde, 

versoeckende om reedenen in den requeste vermeldt den boedel van voorscreven Henrick van 

Heerde onde beneficie van inventaris te moogen aenveerden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen suppleant qqa. desen boedel onder 

beneficie van inventaris te moogen aenveerden. 

 

 

403. Eodem die [5 Meert 1709], fol.132. 

Op de requeste van Boldewijn Gerrit van Langen, versoeckende sijn broeder Roedolp van 

Langen alhier bij weete te moogen werden geciteert, ten fine om haare all nog in 

gemeenschap sijnde goederen, met hem remonstrant te scheijden ende te deelen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren de versoghte citatie des remonstrants 

broeder ten fine om sig binnen den tijdt van drie weecken, van de tijdt van d’ insinuatie te 

reekenen, alhier te sisteeren, om de scheijdinge ende deijlinge met den remonstrant over haare 

gemeene goederen te doen; sullende bij ontstentenisse van sulx, daartoe een ander parsoon 

werden g’ authoriseert. 

 

 

404. Eodem die [5 Meert 1709], fol.132vo. 

Op de requeste van de Heeren momberen over de kinderen van wijlen de Heer Borgermeester 

Voorne, versoekende om verscheijdene reedenen in den requeste vermeldt ende in specie om 

des te beeter de boedel van haare olderen te scheijden ende te deelen, ende die nog uijtstaande 

schulden te suijveren, te moogen verkoopen ende transporteeren; Eerstelijck een ordonnantie 

van de Heeren ordinaris Gedeputeerden, voorts het vergraaven van eenigh landt bij 

Slijckenburgh ter somma van vijff honderdt caroli guldens; Ten tweden een honderdt caroli 

guldens, uijt een versegelinge van drie honderdt caroli guldens uijt wijlen vrouw van den 

Landtsdouwen huijs; Ten derden een rentverschrijvinge van vier honderdt ende vijfftigh 

caroli guldens uijt het huijs van Wijke Meeuwis Quack; Ende laastelijck een 

Barkum, Claas van obligatie van een duisent caroli guldens op het Comptoir van Vollenhoo. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren (naa rijpe examinatie) aen de Heeren 

remonstranten qqa. d’ obligatien ende renthe brieven in desen vermeldt te moogen verkoopen 

ende transporteeren. 

 

 

405. Den 25 Meert 1709, fol.133vo. 

Op de requeste van Teunis Jansen de Sot, versoeckende om in sijn vaders plaatse met de 

verkens schouwersplaatse gebeneficeert te mogen worden. 

Was geapost:  Suppleant wort sijn versoeck in desen gemelt g’ accordeert en met de vacante 

verkens schouwersplaatse begunstight. 

 

 

406. Den 8den April 1709, fol.133vo. 

Op de requeste van de gesamentlijcke erffgenaamen van wijlen vrouw Dina Erckelens,  

weduwe wijlen Borgermeester Arent Veene, versoekende om reedenen voorscreeven boedel  
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onder beneficie van inventaris te moogen aenveerden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen remonstranten desen boedel onder 

beneficie van inventaris te moogen aenveerden; Waartoe mits desen de DDrn. [Doctoren] 

Rogier ende Ferdinandt Erckelens tot curateuren worden g’ authorseert; mits doende van 

haare administratie van de Heeren Hoofftluiden rekeninge, bewijs ende reliqua. 

 

 

407. Eodem die et Anno [8 April 1709], fol.134. 

Op de requeste van die E: Teunis Visscher, versoeckende begunstight te moogen werden met 

het College, met ende op deselve conditien als die E: Claas van Barkum hetselve gebruickt 

heefft. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen den remonstrant sijn gedaan 

versoeck, in te gaan met Meij deses jaars 1709. 

 

 

408. Eodem die [8 April 1709], fol.134. 

Op de requeste van de weduwen wijlen de secretaris Meijer ende Dominus Vellinger, 

versoeckende beijde door het overlijden van vrouw Dina Erckelens weduwe Veen begunstight 

te moogen werden met d’ annotitie van deses Stadts Turff. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden begunstigen de weduwe wijlen den secretaris Meijer, 

ende Vellinger met d’ annotitie van deses Stadts Turff, successivelijck ende van jaar tot jaar 

bij haare te bedienen; soo krachtens dat de profijten onder haar jaarlix sullen mochten verdeelt 

worden. 

 

 

409. Den 15den April 1709, fol.134vo. 

Op de requeste van de gesamentlijcke sleeperen deser Stadt, versoeckende, om reedenen in 

desen requeste vermeldt; Dat alle coopmanschappen, sonder onderscheijt door de suppleanten 

sullen moeten werden gevoert ende tehuijs gebracht welcke uijt Hollandt coomen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden inhaererende haare respective appostillen van den 

23sten Maij 1666 ende den 7den December 1667 op de requeste van de gesamentlijcke 

sleeperen verleent; Verstaan dat suppleanten alleen bevoeght sijn vrachten te voeren 

voorbehoudens nochtans de borgeren haare vrijheijt, en bij gemelde appostillen gereserveert, 

om haare eijgen goederen, te moogen, ende te laaten te huijs brengen. 

 

 

410. Den 20sten April 1709, fol.134vo. 

Op de requeste van Dirck Bisschop, Femmetjen ende Johanna Bisschop (de boedel van wijlen 

haare moeije Petertjen Bisschop weduwe van Utrecht onder beneficie van inventaris hebbende 

aengeveert, versoeckende seker huijs, erve ende where, staande in de Speldemaakers steege, 

ende in voorscreeven boedel gehoorende gerichtelijck te moogen verkoopen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accorderen aen suppleanten hun gedaan versoeck. 

 

 

411. Den 22sten April 1709, fol.135. 

Op de requeste van die E: Joan Worst schultis van Jsselmuiden, versoeckende om op 

vergunder aarde binnen dese Stadt te moogen passeeren soodaane Gerichts acten ende 

handelingen, als alleenlijck voor den schulten Gerichte aldaar moeten werden geventileert, 

ende daartoe behooren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accordeeren aen remonstrant sijn gedaan versoeck; 
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Ende sulx tot revocatie van haae Wel Edele Hoogh Achtbaare. 

 

 

412. Den 24 April 1709, fol.135. 

Op de requeste van Roelof van Langen versoeckende ten overstan van eenige Heeren uijt het 

midden van U Wel Edele Hoogh Achtbare met sijn broeder Boldewijn en Gerrit van Langen 

te moogen holden scheidinge en deilinge. 

Was geapost:  Suppleant kan sig adresseren aen de Heeren Hooftluijden van t’ Broeder 

quartier. 

 

 

413. Eodem die et Anno [24 April 1709], fol.135vo. 

Op de requeste van Jannes Wesselsteijn als getrouwt aen Jannichjen Kapperts, versoekende 

dat hij suppleant mooge ontfangen soodaane een hondert daelders als op aanstaande Meij van 

seker verkofft huijs, waaruijt sijns vrouwes halve broeder Jacob Kappert een legaat vermaackt 

is, uijt hooffde van sijn suppleants verkreegen verwin tegens voorscreeven sijne broeder te 

moogen lichten. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen suppleant de versoghte executie, op 

die in desen gemelde cooppenningen; Edogh niet verder, als voor de portie soo Jacob Kappert 

hierinne is hebbende. 

 

 

414. Den 29sten April 1709, fol.136. 

Op de requeste van juffrouw Helena van den Tooren, versoeckende om reedenen in den 

requeste vermeldt van haare curateuren te moogen worden ontslaagen, ende vervolghlijck  

d’ administratie van haare goederen aen haar suppleante weder toegestaan te moogen werden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden ontslaan de suppleantinne van haare curateuren, aen 

haar accorderende d’ administratie haarer goederen. 

 

 

415. Den 4den Meij 1709, fol.136. 

Op de requeste van de momberen over de onmondige kinderen van Albert Eversen van Haarst 

versoeckende om hondert caroli guldens uijt de pupillaire penningen tot incoop van magere 

beesten aen haar pupille Evert Albertsen van Haarst oudt 20 jaren te mogen in handen geven 

om een camp lants de de voorscreeven pupillen toebehorende te beweijden die andersins ledig 

en ongebruijckt soude moeten blijven leggen om daar door niet onverhuijrt tot harer pupillen 

nadeel dit lant te laten leggen. 

Was geapost:  Schepenen en Raadt accorderen het versoeck in desen gemelt ende 

authoriseren de momberen ten gemelden fine. 

 

 

416. Den 4 Meij 1709, fol.136vo. 

Op de requeste van Drees Henricks versoeckende de Heimeraats plaatse van de Heultijs en 

Snaterijs op Camper Eilant door de doot van Jan Vlas vacant sijnde geworden. 

Was geapost:  Suppleant wort met de gemelde Heimeraats plaatse voor de tijt van de lopende 

pacht jaren gebeneficeert, ende sal de gemelde Heimeraats plaatse in t’ toekomende bij t’ erve 

door Drees Henricks tegenswoordig bewoont wordende geleght worden. 
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417. Eodem [4 Meij 1709], fol.136vo. 

Op de requeste van Praedicant Camnerus als vader van Susanna van Hoogstraten 

versoeckende dat de momberen van gemelde Susanna van Hoogstraten moghten  

g’ authoriseert worden om een stuck lants onder de jurisdictie van Graffhorst gelegen te 

mogen overdragen. 

Was geapost:  De momberen over Susanna van Hoogstraten worden g’ authoriseert om het 

lant in desen gemelt gerichtelijck over te dragen aen Wolter Cops. 

 

 

418. Den 13 Meij 1709, fol.137. 

Op de requeste van Helena van Kuijlenburgh getrout aen Dirck van Dorsten, versoeckende 

rekeninge, bewijs en reliqua van de curateuren van haar man als mede dat de selve van onder 

de curatele van Gerrit Scheppinck en Simon Coen mochte ontslagen ende in staat gestelt 

worden om sijne goederen vrijelijck te administreren. 

Was geapost:  De curateuren over Dick van Dorsten worden g’ ordonneert om ten eersten 

rekeninge, bewijs en reliqua van haare ontfanxst en uijtgave ten overstaan van de Heeren 

Hooftluijden van Broeder Espel te doen; dogh om erheffelijcke redenen soo wort deselve 

Dirck van Dorsten voor sal nogh onder de curatele gecontinueert. 

 

 

419. Den 15den Meij 1709, fol.137vo. 

Op de requeste van die E: Isaack Meuleman, versoeckende dat de momberen over  Joncker 

Egbert H. Morrhe mooge worden g’ ordonneert om hem remonstrant te betaalen soodaane 

vier en negentigh caroli guldens als hij Joncker Morrhe voornoemt ten sijnen huijse van tijdt 

tot tijdt heefft betaalt als bij sijn vrouw moeder saligher sijnde g’ agnosceert. 

Was geapost:  De Heeren momberen worden mits desen g’ authoriseert de gementioneerde 

somma van vier ende negentig caroli guldens aen den suppleant uijt de gereetste boedel 

penningen te betaalen, onder genoeghsaame quitancie. 

 

 

420. Den 15 Meij 1709, fol.137vo. 

Op de requeste van Burgermeester Jan van der Wende, Jan Stercke momberen over de 

onmondige kinderen van vrouw Anna Margrita Schotanus van Sterringa bij Dr. Joan 

Maximiliaan Hoff in echte verweckt ende Procurator Hagius als momber over Anna Maria 

Sprei om een hoff in de Heilensteege aen de Stadts Wal en een stall achter Reinder Reusen 

huijs te moogen verkopen ten overstaan van d’ Heeren Hooftluijden. 

Was geapost:  Her versoeck in desen gemelt wort g’ accordeert ende de momberen tot dese 

verkopinge g’ authoriseert. 

 

 

421. Den 21sten Meij 1709, fol.138. 

Op de requeste van Henrick van Hooven, versoeckende betaalinge van een somma van ses 

ende sestigh caroli guldens, soo hem suppleant van Joncker Egbert Morrhe wegens verteringe 

ten sijnen huijse gedaan ingevolge het bijgevoeghde handtschrifft was competerende. 

Was geapost:  De Heeren momberen in desen gemeldt, worden mits desen g’ authoriseert aen 

den suppleant, den ses ende sestigh caroli guldens uijt de gereetste  boedels penningen te 

betaalen, onder behoorlijcke quitancie. 
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422. Den 27sten Meij 1709, fol.138. 

Op de requeste van de Burgermeester Jan Janssen van der Wende, ende die E: Jan Stecke als 

momberen over d’ onmondige kinderen van vrouw Anna Margreta Schootanus van Sterringa 

bij Joan Maximiliaan Hoff in echte verweckt, als mede Proc. Bernhardt Hagius als momber 

over Anna Maria Spreij, onmondige dochter van wijlen den Lieutenant Spreij ende N: Hoff; 

Versoeckende tot betaalinge der doot ende andere schulden van wijlen de secretaris Albert 

Hoff te moogen vercoopen eenige obligatien ende andere effecten; ende dat vervolghlijck die 

selve in soo verre van het fideicommis waarmede dieselve beswaart sijn moogen werden 

onthefft. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden authoriseeren mits desen de remonstranten in haare 

genoemde qualiteijt om tot betaalinge van de doot ende andere dese boedels schulden te 

moogen verkoopen ter concurenter somma, soo veele obligatien off andere effecten, als 

daartoe gerequireert worden ontheffende in soo verre gemelde obligatien ende andere effecten 

van het fideicommis, waarmede dieselve sijn beswaart. 

 

 

423. Den 6den Junij 1709, fol.138vo. 

Op de requeste van Klaas Keiser versoeckende 6 last gedroogde rogge die alhier aen backers 

en kenners van koorn niet kan debiteren naar Hollant te mogen transporteren belovende een 

gelijck getal lasten goede en bequame rogge weder in plaatse alhier te brengen. 

Was geapost:  Suppleant wort sijn versoeck g’ accordeert mits borge stellende om een gelijck 

getal lasten goede en bequame rogge alhier wederom in te brengen. 

 

 

424. Den 10 Junij 1709, fol.139. 

Op den requeste van vrouw Aleida Gerhardina Morrhe genaamt van Follart versoeckende 

betalinge van twee distincte rekeningen de een 

e ad f.396 - : - : en de andere van 30 gulden 10 stuivers aen haar vrouw moeder de weduwe 

Morrhe verstreckt. 

Was geapost:  Wanneer de dootschulden uijt de voorhanden sijnde penningen sullen betaalt 

sijn soo worden de momberen g’ authoriseert de suppleantinne haare praetencie in desen 

gemelt te voldoen. 

 

 

425. Den 18den Junij 1709, fol.139. 

Op de requeste van Bartholt Reijnders ende Dirck Arentsen, als momberen over de kinderen 

van Lambert Rutgers, te kennen gevende dat haar pupil op het huijs van Cornelis van Dijck de 

jonge belecht hebben, een capitaal van twe honderdt caroli guldens waarvan twe jaaren ende 

het loopende jaar interesse ten achteren sijn; met versoeck dat haar Wel Edele Hoog 

Achtbaare aen haar suppleanten mochten accordeeren, (dewijl het huijs om te verkoopen 

aengeslaagen is) dat hetselve bij suppleanten qqa. voor haar capitaal ende interesse mooge 

aengekofft werden. 

Was geapost:  Suppleanten worden ten fine, als in den requeste is vermeldt, cracht deses  

g’ authoriseert. 

 

 

426. Eodem die et Anno [18 Junij 1709], fol.139vo. 

Op de requeste van die EE: Jacob Ovinck ende Henrick van Nes momberen over  
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d’ erffgenamen van Hillichjen Jans, versoeckende permissie om voor haare pupillen te 

moogen beleggen, ten laste van den Armen Caamer, een capitaal van f.500 caroli guldens op 

losrenthe, ende f.700 - : - : caroli guldens mede op losrenthe ten laste van de Stadt. 

Was geapost:  Remonstranten qqa. wordt haar versoeck in desen vervatt toegestaan. 

 

 

427. Den 22sten Junij 1709, fol.140. 

Op de requeste van Albertus van de Weteringe ende Henrick de Pool momberen over 

Elisabeth Lindenhoff naagelaatene dochter van wijlen Evert Lindenhoff ende Jacommina 

Minne, versoeckende ten lijve van haare pupille op dese Stadt de moogen beleggen vier 

honderdt caroli guldens. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren (naa rijpe examinatie) der suppleanten 

versoeck in desen vermeldt. 

 

 

428. Den 1 Julij 1709, fol.140. 

Op de requeste van Sweer Jansen, meijer op het erve van Seveningen versoeckende een 

redelijcke somma aen sijne paght penningen te mogen korten wegens de schade door het 

schutten der beesten van Seveningen op sijn lant, en sulx geduijrende dit lopende pachtjaar. 

Was geapost:  Suppleant wort g’ accordeert jaarlijx geduijrende dese pachtjaren te mogen 

korten tien caroli guldens, ende dat voor het schutten der beesten van Seveningen op sijn 

weide camp; ende sal dese last in t’ toekomende bij t’ erve geleght worden bij de naaste 

verpachtinge. 

 

 

429. Den 6 Julij 1709, fol.140vo. 

Op de requeste van Henrick Molkenboer versoecken om een scriftelijcke resolutie te hebben 

over de passage en gebruijck van den gang onder het huijs van Joncker Jacob van Wijnbergen 

soo als op den 4den Julij deses jaars 1709 in faveur van den remonstrant door Schepenen en 

Raaden deling is gedecideert: ende toegekent in sijne bewesene possessie gerustelijck te 

blijven. 

Was geapost:  Schepenen en Raadt, hebben, naa verhoor van parthien, en examinatie van 

wedersijdts documenten den suppleant bij sijn alout recht en possessie van den vrijen 

doorgang gemainineert, soo nog tans dat deselve sijn recht met moderatie en sonder vexe sal 

gebruijken. 

 

 

430. Den 10 Julij 1709, fol.141. 

Op de requeste an Henrick Franken tot Hasselt de kleine borgerschap gewonnen hebbende 

ende daar van renuntierende versoeckende van sijn burger eedt weder te mogen ontslagen 

sijn. 

Was geapost:  Schepenen en Raadt accorderen den suppleant sijn versoeck ende ontslaan den 

selven sijnes burger eedt. 

 

 

431. Den 15den Julij 1709, fol.141. 

Op de requeste van Peter Oedekerck, versoeckende om reedenen breeder in de requeste 

vermeldt, dat hij suppleant wanneer telkens van Blockzijl soudt mochte becoomen van  

d’ oncosten van den eedt mooge werden gelibereert. 
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Was geapost:  Schepenen ende Raaden remitteeren den suppleant d’ oncosten van die te 

doene eedt, wanneer telkens soudt van Blockzijl mochte ontfangen; mits nochtans, dat 

dieselve soudt ontfangende, sijn soudt brieff met handttastinge sal stercken. 

 

 

432. Den 23 julij 1709, fol.141vo. 

Op de requeste van die Ed: Emanuel van de Grunde versoekende te weten hoe dat de gemeene 

muijre tussen sijn huijs ende sluitels en op wat tijt op te bouwen. 

Was geapost:  De suppleant wort g’ ordonneert sonder tijt, versuijm en soo ras eenigsins 

doenlijck de oppouw van t’ huijs te beginnen en de gemeene muijre naar het voorscrift en 

model soo en als de andere gemeene muijre door de Stat is opgemetselt te maken. 

 

 

433. Den 29 julij 1709, fol.141vo. 

Op de requeste van Juffer Eva Tollinck versoeckende om te mogen gequalificeert sijn, om tot 

nadere dispositie en bij provisie de portie van haar broeder Mr. Laurens Tollinck, in de 

erffenisse van haer moeij vrouw Willemina Lousen genaemt Olikan ingevolge accoort en 

transactie daar over gemaackt te mogen ontfangen ende deselve te bewaren. 

Was geapost:  Wanneer Mr. Egidius Tollinck en vrouw Catrina Tollinck weduwe Brouwels 

consenteren dat Juffer Eva Tollinck de erfportie van Mr. Laurens Tollinck bij provisie en tot 

desselfs nadere dispositie sal ontfangen en bewaren soo wort sulx mede van Schepenen en 

Raadt goetgevonden ende geconsenteert. 

 

 

434. Eodem [29 julij 1709], fol.142. 

Op de requeste van Jan Gerritsen Kloppert versoeckende de leedige en afgebrande plaatse aen 

de Stats muijre van outs het torentijn bij de respective Benders bewoont met een huis te 

mogen betimmeren sonder daar voor eenige thins aen de Stadt te betalen off verplicht te sijn. 

Was geapost:  Suppleant wort plaatse in desen gemelt thinsvrij g’ accordeert mits aenstons 

daar op timmerende een fatsoenlijck gebouw en woninge, dog geen stall ter kennisse en met 

goedtvinden van Schepenen en Raadt. 

 

 

435. Den 21 Julij 1709, fol.142. 

Op de requeste van d’ Heer Burgermeester Tollius versoeckende in sijne qualiteit als vooght 

van Anna Maria Spreij om haar aendeel in een behuijsinge in s’ Gravenhage staande te mogen 

verkopen en transporteren. 

Was geapost:  Schepenen en Raadt authoriseren remonstrant om de behuijsinge in desen 

gemelt voor de beloofde prijs ad 2000 guldens te mogen verkopen en transporteren. 

 

 

436. Den 1 August(us) 1709, fol.142vo. 

Op de requeste van Gerrit Scheppinck en Jan Willemsen van Romonde momberen over 

Gerharda Bulters versoeckende haar pupillen ¼ part in een hoff tot Brunnepe te mogen 

verkopen. 

Was geapost:  De momberen van Gerharda Bulters worden ten fine in desen gemelt 

g’authoriseert. 
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437. Den 5den Augusti 1709, fol.142vo. 

Op de requeste van Reinder Reuse in qualiteijt als gevolmachtighde van Aletta de Witt, 

weduwe van Dr. Johannes Meij, ende Paulus Achtienhooven in qualiteijt als oom ende 

momber over Johanna Catharina Meij, ende mede gequalificerde volmacht van Maria Meij 

naagelaatene kinderen van Dr. Jannes Meij voornoemt, versoeckende dat Schepenen ende 

Raaden gelieven t’ approbeeren, het accoort soo met die Ed: Simon Coen, ende Willemtjen 

Jans Coen weduwe Linderman ter oorsaacke van de verwachtinge van eenig fidei commis 

goedt uijt het testament van wijlen Claas Janssen Meij  ende Woutertjen Adrianus Cheluidin 

de dato den 30sten Jannuarij 1691 hadden getroffen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden approbeeren ende intificeeren (naa rijpe examinatie) 

haar Wel Edele Hoog Achtbaare aengaande het gemaackte ende desen requeste annex, ende 

bij parthijen betekende accoordt. 

 

 

438. Den 19den Augusti 1709, fol.143. 

Op de requeste van Pieter Muller, meester leijendecker, versoeckende seker verlaaten ende 

seker g’ abandeert huijs staande op den Vloedtdijck naast het huijs van wijlen de secretaris 

Nuis pro derelicto blijvende staan, aen hem mooge gegeven werden om bij hem suppleant tot 

een woonhuijs te werden g’ emploijeert ende opgemesselt, mits aen hem remitteerende de 

Geestlijckheijt ende den Armen uijtgangen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren (naa rijpe examinatie) aen den suppleant 

sijn gedaan versoeck, onder remissie van des Geestlijckheijts ende der Armen uijtgangen 

daarop leggende; Mits nochtans dat de suppleant hetselve ten eersten sal hebben op te 

timmeren ende bewoonbaar te maaken, op dat also alle gedreijgde ongeluck werde 

voorgekoomen. 

 

 

439. Den 27 August(us) 1709, fol.143vo. 

Op de requeste van de dootgravers deser Stadt versoeckende dat dewijl Jan Knelissen als 

derde dootgraver en supernumereer sijnde was overleden dat dese plaets niet vergeven maar 

op de ouden voet en op twee dootgravers weder mochte gebracht worden. 

Was geapost:  Suppleanten hun versoeck in desen gemelt wort g’ accordeert ende de 

dootgravers plaatsen wederop den ouden voet gebracht, mits dat de tegenswoordige 

dootgravers volgens haar eigene vrijwillige praesentatie en getekent haar scrift aen de 

weduwe van Jan Knelissen jaarlijx sullen moeten uijtkeren twintg guldens. 

 

 

440. Den 2den September 1709, fol.144. 

Op de requeste van de Heeren momberen over Hermen Marten Voorne versoeckende tot 

desselffs subsistentie te mooge verkoopen ende cedeeren een obligatie van een honderdt ende 

seventig guldens capitaal ten laste van het Comptoir van Vollenhoo. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accordeeren (naa rijpe examinatie) aen de Heeren 

remonstranten, het versoeck bij desen gedaan. 

 

 

441. Den 12 Septemb(er) 1709, fol.144. 

Op de requeste van Pijter van Dorsten, Gerrit Scheppinck en Simon Coen versoeckende dat 

Dirck van Dorsten onder de curatele sal verblijven ende niet meerder als de opkomsten van 

sijne goederen moge verteeren en consumeren: ende dat huwelijxse vurwaarden tussen Dirck 
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van Dursten ende Helena van Cuijlenburgh ten overstaan van t’ gerichte moghten opgericht 

worden. 

Was geapost:  De goederen van Dirck van Dorsten worden al noch onder de curatele gelaten, 

ende de curateuren g’ authoriseert om aen den selven alleen de opkomsten en revenuen sijner 

goederen van tijt tot tijt te verstrecken, sonder het capitaal te verminderen, ten sij op speciale 

last ende ordere van Schepenen en Raadt. 

 

 

442. Den 23sten September 1709, fol.144vo. 

Op de requeste van Willem Visser, versoeckende te moogen werden begunstight met het 

vacante Clavigerschap van den Latijnsche Schoole op het tractement ende emolumenten 

daartoe staande. 

Was geapost:  Suppleant wordt met het Clavigerschap van deses Stadts Latijnsche Schoole 

begunstight, op het tractement ende emolumenten daartoe staande; sullende dit tractement 

ingaan met Michiïli deses jaars 1709; mits nochtans dat de weduwe van Jan Teunissen, 

Claviger haar leven langh geduirende, uijt jeder halff jaar sal trecken een somma van tijn 

caroli guldens. 

 

 

443. Den 23 Septemb(er) 1709, fol.144vo. 

Op de requeste van Helena van Cuijlenburgh getrouwt aen Dirck van Dursten versoeckende 

de administratie van de goederen van haar man te mogen hebben. 

Was geapost:  Suppleantinne Helena van Cuijlenburgh wordt de administratie van de 

opkomsten van haar man T. van Durstens goederen toegestaan dogh verder niet ende wort de 

curatele wijders gecontinueert, ende dat de curateuren oock volkomen contentement wegens 

haar gedaan verschot sal moeten gedaan worden, 

 

 

444. Den 30sten September 1709, fol.145. 

Op de requeste van de respective Kerckmeesteren van het Geertruiden en Catharinen 

Gasthuijs, versoeckende den boedel van Trijne Helmichs onder beneficie van inventaris te 

moogen aenveerden, ende dat over dieselve tot curateuren moogen g’ authoriseert werden die 

E: Jan Henr. Ridder, ende Lambert Kaldekerck. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accordeeren het versoghte beneficium van inventarii 

van desen boedel, authoriseerende daarover tot curateuren, die Ed: Jan Henr. Ridder ende 

Lambert Kaldekerck. 

 

 

445. Den 17 Octob(er) 1709, fol.145vo. 

Op de requeste van Henrick Jan en Remmelt Beer versoeckende het reght van successie an 

vererff vant Kinderhuijs te mogen affkoopen. 

Was geapost:  Op t’ raport van d’ Heeren Provisoren vant Kinderhuijs soo wort de afkoop 

vant reght ven erffenisse van Henrick en Remmelt Beer g’ accordeert voor veertig caroli 

guldens, mits dat de praetensie van uijtsett van de suppleanten mede sal geperimeert worden, 

ende het reght van erffenisse voor t’ Kinderhuijs ten aensijn van Jan Beer in sijn geheel voor 

als nog sal blijven, ende onder dese afkoop niet sal gecomprehendeert worden. 

 

 

446. Den 31sten October 1709, fol.145vo. 

Op de requeste van de Kerckmeesteren van het Geertruiden ende Catharinen Gasthuijs,  



Pagina 98 van 189 

versoeckende de helffte van Trijne Helmichs saligher vaste goederen op Helmich Janssen van 

der Beeck  gedevolveert te moogen verkoopen. 

Was geapost:  De Kerckmeesteren in desen vermeldt, worden mits desen g’ authoriseert de 

helffte van de vaste goederen van Trijne Helmichs te moogen verkoopen; Ende sulx ten 

overstaan van het Gerichte. 

 

 

447. Den 16 November  1709, fol.146. 

Op de requeste van Jacob van der Haer en Jacob ter Stege als mombairs over Jan ter Steege 

soone van zaligher Abraham ter Steege omtrent elf jaeren out, versoekende alsoo desselfs 

stiefmoeder Aeltien Kroes genegentheit heeft het kint groot te maken, dogh zij suppleanten 

bedught zijnde bij on vermogentheit van des pupils stiefmoeder, dat als dan haere pupil in het 

Kinderhuis moghte worden aengenomen met sodane ses en dertigh caroli guldens als van 

desselfs goederen zijn geprocedeert, nemende sij suppleanten aen daervoor borge te willen 

zijn ijder int particulier. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden deser Stadt accorderen aen de suppleanten het versoghte 

in desen requeste, mits, dat zij de gepraesenteerde borghtoght jn jndicio sullen hebben aen te 

nemen. 

 

 

448. Den 26 Novemb(er) 1709, fol.146. 

Op de requeste van de Gildemeesteren van het Duffelmakers en Lakenmakers Gilde 

versoeckende dat op het voetpat naa haar Ramen met geenderhande met mes(t) off vulnis 

mogte gebracht ofte gesmeten worden. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort g’ accordeert ende sal ten dien einde 

publicatie gedaan worden. 

 

 

449. Den 30 Novemb(er) 1709, fol.146vo. 

Op de requeste van de momberen van Aeltijn Lindenhoff versoeckende om haar pupillen 

penningen ad f.750 - : - : onder vrouw Berghs te mogen opseggen en op haar pupillen lieve te 

beleg(g)en en eenige reparatien van haar pupillen huijs uijt deselve te doen. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort g’ accordeert om het capitaal van los en 

liefrente op haare pupillen te beleggen, naar dat de nodige reparatien van het pupillen huijs 

daar uijt gedaan sijn. 

 

 

450. Ongedateerd (30 November 1709) fol.146vo. 

Op den requeste van Wernerus Welvelt versoekende vrij geleide voor de tijt van drie weken. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen aen Wernerus Welvelt vrij geleide voor de 

tijt van 14 dagen. 

 

 

451. Den 5 December 1709, fol.147. 

Op de requeste van Cornelis Coertsen geboortigh tot Munster, alsoo hij het Linnewevers gilde 

wilde winnen, versoekende de kleine Borgerschap deser Stadt. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden begunstigen den suppleant met het kleine borgerschap 

deser Stadt, mits doende den eed daer toe staende, actum etc. 
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452. Den 12den December 1709, fol.147. 

Op de requeste van Jacob Ovinck ende Arent Benninck momberen over Catharina Becks, 

versoekende dat Schepenen ende Raaden geliefden t’ approbeeren, seker accoordt bij 

juffrouw Susanna Rolwaagen ter eenre ende de fideicommissaire erffgenaamen van de Heer 

Henrick Ras saligher ter anderen sijde, opgericht, voor soo verre sulx haar pupille was 

aengaande, als mede om te moogen verkoopen, haar aenpart in de hoffsteede in de Ruijge 

Wegh in d’ Oude Zijp geleegen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, approbeeren als overmomberen ten aensien van de 

minderjaarige het ingegaane accoort met juffrouw Susanna Rolwaagen, over de naagelaatene 

fideicommissaire goederen van wijlen de Heer Henrick Ras saligher authoriseerende de 

momberen om die nog in het gemeen sijnde goederen, het sij in het publicq offte uijt de handt 

te moogen verkoopen, ende naa costume locaal te moogen transporteeren. 

 

 

453. Den 27 December 1709, fol.147vo. 

Op de requeste van Teunis Gerritsen ten Huntfelt, versoekende gratis de kleine Borgerschap 

deser Stadt. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen aen den suppleant de kleine Borgerschap 

deser Stadt mits doende den eedt daer toe staende. 

 

 

454. Eodem die [27 December 1709], fol.147vo. 

Op den requeste van Lambert Cuijper van Groll, versoekende gratis de kleine Borgerschap 

deser Stadt. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden begunstigen den suppleant met de kleine Borgerschap 

deser Stadt, mits doende den eedt daer toe staende. 

 

 

455. Den 7 Januarius 1710, fol.148. 

Op de requeste van Gerhard Kloecke versoeckende de Welle achter het Bolwerck van  

d’ Burgermeester Eeckhout tot aen het Carper poortijn tot plaetsinge en bearbeidinge van sijn 

twijgh. 

Was geapost:  Suppleant wort sijn versoeck in desen gemelt tot weder op seggen van Haer 

Wel Edele Hoog Achtbare g’ accordeert. 

 

 

456. Eodem [7 Januarius 1710], fol.148. 

Op de requeste van de momberen van Bartha Henderina Snels versoeckende om eeen 

obligatie te mogen passeren aen de erfgenamen van de Burgermeester ter Burgh wegens 

verschult kost gelt ter somma van vijffhondert caroli guldens. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort op t’ raport van d’ Heeren Hooftluijden van 

t’ Cellebroeders quartier g’ accordeert. 

 

 

457.  Den 6 Janu(arius) 1710, fol.148. 

Op den requste van Jan Backer, versoekende met zijn vrouwen zaligher halve susters doghter 

te mogen trouwen. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen aen den suppleant zijn versoeck dispensatie. 
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458. Den 13 Januarius 1710, fol.148vo. 

Op de requeste van Jan Jacobsen Kroese versoeckende met Geesijn Dircks weduwe van Jan 

Stevensen sijnde susters en broeders kinderen te mogen trouwen. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort g’ accordeert. 

 

 

459. Den 16 Janu(arius) 1710, fol.148vo. 

Op den requeste van vrou Alegonda van Coeverden weduwe van Abraham van de Grunde, 

versoekende tot betalinge haerer schulden ten regarde van haere onmondige kinderen, 

approbatie van sodanige verkopinge van haer huis staande in de Boven Nieuwstraet aen 

Petrus van Diek verkoft. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden approberen, ten regarde van de onmondige kinderen, de 

gedane coop in desen requeste vermelt. 

 

 

460. Den 23 Janu(arius) 1710, fol.149. 

Op den requeste van Hendrik Gerritssen van Uijterwijck, versoekede betalinge van een jaer 

tractement ad 30 carli guldens wegens het taxeren der beesten voor rekeninge van dese Stadt 

in den vorleden jaere door hem waergenomen, en daer inne om zijne hooge ouderdom te 

mogen continueren en het geseide tractement voor zijn leven langh te mogen profiteren. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen aen den suppleant dese gementioneerde 

dertigh caroli guldens van de Heeren Cameners en Rentmeesters te mogen ontfangen en in 

zijn officie te continueren tot weder seggens toe. 

 

 

461. Den 25 Januarius 1710, fol.149. 

Op de requeste van Bartelt Reinders ende Jan Arentsen momberen over de voorkinderen van 

Jan Stevensen Vlas, hebbende met Geesijn Dircks opgericht een magscheidt hier neffens 

gevoeght versoeckende approbatie van t’ selve. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort op het raport van de ontfanger van deser 

Stadt domeinen g’ accordeert en het opgerechte maagscheit g’ approbeert (pro) ut jacet. 

 

 

462. Den 3 Meert (Febr.?) 1710, fol.149vo. 

Op de requeste van Lambert Lambertsen, meijer opt Haatlant bij t’ Spijker versoeckende 

eenige remissie om sijne sware dijkagien die hadde moeten maken en wegens het afsterven 

van sijn vee etc. 

Was geapost:  Wanneer de suppleant tussen desen en Ste. Merten aenstaande sijne resterende 

pacht aen het comptoir sal voldaan hebbe, soo sal den selven voor het versterff van sijn vee en 

het opmaken van den dijck extraordinaris swaar weg geslagen sijnde, worden geremitteert 

twee hondert en tachentig caroli guldens welcke som in de Camer 1705 sal worden 

gerencontreert. 

 

 

463. Den 6den Febr(uarij) 1710, fol.149vo. 

Op de requeste van Trijne Berens weduwe van Laurens Lensinck, versoekende ten aensien 

van haare minderjaarige kinderen ten profijte van d’ erffgenamen van Trijntjen Warnars 

saligher haar hoff in de Baane van Isselmuiden geleegen, te moogen beswaaren met een 

capitaal van twee honderdt caroli guldens. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accorderen (naa rijpe examinatie) als overmomberen  
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des suppleants versoeck met authorisatie om voorscreeven hoff te moogen beswaaren. 

 

 

464. Den 7den Feb(ruarij) 1710, fol.150. 

Op de requeste van de Gildemeesteren van het Chijrurgijns Gilde versoeckende een kiste met 

Chijrurgijns instrumenten alhier te secretarije berustende, naar voorgaande aestimatie en 

inventarisatie te mogen gebruijcken, belovende deselve off de wardije van dien, soo als de 

selve in haar handen sullen sijn overgelevert te sullen restitueren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen de Gildemeesteren van t’ Chijrurgijns Gilde 

haar versoeck in desen gemelt, mits dat sij in den Gerichte sullen hebben aen te nemen de 

waardije van die gemelte instrumenten soo als die bij haar sullen worden ontfangen off wel de 

instrumenten selfs tot kuir van Schepenen en Raadt sullen restitueren ten tijde sulx van 

Schepenen en Raadt sal gevordert worden. 

 

 

465. Den 8 Februarius 1710, fol.150vo. 

Op de requeste van de momberen van de onmondige soon van Burgermeester Ridder 

versoeckende approbatie van de verkopinge van de behuijsingen en brouwerije het Rat achter 

de Nieuwe Muijre ingevolge coops vurwaarden hier annex. 

Was geapost:  De gedane verkopinge in desen gemelt wort ten respecte van d’ onmondige  

g’ approbeert. 

 

 

466. Den 12 Feb(ruarius) 1710, fol.150vo. 

Op de requeste van Gerrit Backer ende Elias Valkenier momberen over de twee onmondige 

kinderen Marregijn en Nicolaas van Tongeren, 7 en de andere acht jaren oudt nagelaten bij 

Jan van Tongeren en Johanna Rhodia, versoeckende dat dewijl dese hare pupillen tot het 

Burger Weeshuijs gerechtight sijn; dogh de bestemoeder de weduwe van Berent van 

Tongeren voornemens is dese haare kintskinderen buijten laste van t’ Weeshuijs soo lange sij 

in leven en staat is, op te brengen dogh dat sulx de kinderen bij haar overlijden off 

onvemogen niet tot praejuditie mochte strecken maar in sulcken geval tot het Weeshuijs 

mochten gerechtight sijn en blijven. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort g’ accordeert, mits dat de vooghden een 

behoorlijcke staat en inventarid van de goederen van haare pupillen aen de buijten vaders van 

het Weeshuijs sullen moeten overgeven, ende naar het overlijden van de weduwe van Berent 

van Tongeren de optie sullen hebben om hare pupillen met de goederen in Weeshuijs te 

leggen ofte daar buijten te houden. 

 

 

467. Den 13 Feb(ruarius) 1710, fol.151. 

Op den requeste van Evert Twent, versoekende betalinge van elf weken kostgelt van Joncker 

van Langen ’s weecks ad drie caroli guldens en thijn stuijvers. 

Was geapost:  Het versoeck in desen requeste vermelt wordt geaccordeert, en aen den 

Ontfanger deser Stadt geordonneert dese penningen aen den suppleant uijt het Comptoir dese 

Stadt te betaelen. 

 

 

468. Den 25 Feb(ruarius) 1710, fol.151. 

Op den requeste van Hermen Roskammer, Egbert Scholte en Claes Arentsen van de 

Knollenbergh, mombairen van de kinderen van Hendrik Scholte, versoekende aen de 
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Burgermeester van Jngen en Theod. van Tengberden in qualiteit als mombairen van 

Burgermeester van Jngens kinnderen, ses hondert caroli guldens tegens vijff van t’ hondert te 

mogen geven op interesse. 

Was geapost:  Het versoeck in desen requeste vermelt word geaccordeert, mits dat de Heeren 

mombairen van de Heer Francois van Jngens kinderen daer voor stellen reël onderpandt. 

 

 

469. Den 3 Meert 1710, fol.151vo. 

Op den requeste van Hendrik Munninck getrout zijnde met Hendrikien Schutters, doghter van 

Paul Cornelissen Schutter groot Burger geboren tot IJsselmuiden, versoekende de grote 

Borgerschap deser Stad en dat hij aen de jura daertoe staende sodane 42 caroli guldens als zijn 

vrouwen moeder zaligher wegens haer vroedmoeders tractement d’ Anno 1704 als nogh te 

goede heeft, soude mogen korten. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden begunstigen den suppleant met het groote Borgerschap 

deser Stadt mits doende den eed daer toe staende, en word den suppleant geaccordeert de twe 

en veertigh caroli guldens in den requeste vermelt aende jura van de groote Borgerschap te 

mogen korten en hem geinjungeert de resterende penningen aen de Heeren Cameners en 

Rentmeesters d’ Anno 1704 aen te tellen. 

 

 

470. Den 3 Meert 1710, fol.152. 

Op den requeste van Johannis Brunier versoekende als organist van de Walsche Kercke, dat 

desselfs tractement tot 150 caroli guldens sal mogen worden geaugementeert. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden hebben het jaarlijcks tractement van den suppleat 

verhooght met vijfftigh caroliguldens in te gaen op Paschen deses jaers. 

 

 

471. Den 12den Meert 1710, fol.152. 

Op de requeste van Gerrit Backer ende Elias Valckenier als momberen over de twe 

onmondige kinderen van wijlen Jan van Tongeren ende Johanna Rhoda; versoeckende de 

boedel van voorscreeven parsoonen onder beneficie van inventaris te moogen aenveerden, 

met adsumptie van twe der voornaamste boedels crediteuren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accordeeren aen suppleanten qqa. desen boedel onder 

beneficie van inventaris te moogen aenveerden; Ende sulx ten overstaan van de suppleanten 

ende N: Kraaij. 

 

 

472. Den 12 Meert 1710, fol.152vo. 

Op de requeste van de momberen van d’ onmondige kinderen van Tomas de Haan 

versoeckende tempus deliberende om redenen in den requeste vermelt om haare pupillen in 

Weeshuijs te kunnen leggen. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort voor de tijt van een maant toegestaan. 

 

 

473. Den 17 Meert 1710, fol.152vo. 

Op den requeste van Roelof van Langen versoekende alsoo zijn Ed: Pr. Kemnerus hadde 

gequalificeert om zijnentwegen te verkopen enigh eijk heggeholt staende op het erve de 

Ronde Blosse hem met zijn broeder Dr. G.B. van Langen toebehoirende dat, haer Wel Edele 

Hoogh Achtbaare zijn broeder G.B. van Langen moghten gelasten om gemelte verkopinge bij 

te wonen en die selve neffens Pr. Kemnerus te doen, of imant daer toe te qualificeren. 
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Was geapost:  Schepenen en Raeden qualificeren de Heer Joan Maurits Blanckvoort, om 

neffens Pr. J. Kemnerus de verkopinge van het hout in desen requeste vermelt te doen uijt 

name en van wegen de Heer G.B. van Langen, en de penningen daer van sullende provenieren 

te ontfangen. 

 

 

474. Den 18 Meert 1710, fol.153. 

Op de requeste van Ciptque van der Meulen wachtmeester onder t’ Regiment van de Prins 

van Oostruslant versoeckende de drie peerden van de Cornet Remont Henricks Groenewolt 

alhier overleden ende waar op arrest en beslag is gedaan tot vermijdinge van het swaar 

onderhout daar toe gerequireert te mogen verkopen ende de penningen daar van komende te 

sequstreren. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raadt accorderen de verkopinge van de 

peerden in desen gemelt, mits dat sulx publijck door de vendu nu geschijden ende de 

penningen daar van provenierende in den gerichte gedeponeert sullen moeten worden. 

 

 

475. Den 18 Meert 1710, fol.153vo. 

Dus. Adr. van den Toorn versoeckende eenige meubilen van sijn zwager N: ter Pijl alhier 

overleden sijnde ad opus jus habentium publijck te verkopen. 

Was geapost:  Dus. Adrianus van den Toorn wort tot de boven gemelde distractie  

g’ authoriseert mits daar van doende behoorlijck bewijs en reliqua, sullende hier door niet tot 

erfgenaam geengageert worden. 

 

 

476. Den 31 Maert 1710, fol.153vo. 

Op de requeste van Gerhardt Backer, Albert de Haane, Elias Valkenier, Evert en Hr. 

Nienburgh, momberen van de kints kinderen van Berent van Tongeren versoeckende 

approbatie van een verkopinge van een hoff in de Salk gelegen voor driehondert caroli 

guldens soo uijter hant aen Jacob Oevinck en Rijck van den Bergh hebben verkoft, ende 

welcke hoff bij publijcke verkopinge ofte veilinge niet meer als 260 guldens heeft kunnen 

gelden. 

Was geapost:  De verkopinge in desen gemelt wort op t’ praeadvijs in t’ raport van d’ Heeren 

Hooftluijden van t’ Buijten quartier, g’ approbeert. 

 

 

477. Den 31 Meert 1710, fol.154. 

Op de requeste van de Juffrouw Helena Allegonda en Joncker Willem van Haasten 

versoeckende veniam aetatis ende de administratie harer goederen. 

Was geapost:  Op het rapport van de momberen over den inhoudt van desen requeste gehoort, 

soo wort de versochte venia aetatis ende de administratie der goederen voor soo veel haar Wel 

Edele Hoogh Achtbaare aengaande g’accordeert. 

 

 

478. Den 14 April 1710, fol.154. 

Op den requeste van Berent Berentsen Kremer, versoekende, dat hij de muijre van het out 

vervallene pomphuis, tegens de behuisinge van de Burgermeester Ridders erfgenamen over 

door hem aengekoft op de roiïnge van die daer aen staende stal soude mogen uijtsetten. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen aen den suppleant zijn versoek in desen 

requeste vermeldt, mits dat hij sigh, stiptelijck naer de roiïnge van die muijre van de stall sal 
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hebben te reguleren. 

 

 

479. Den 28 April 1710, fol.154vo. 

Op de requeste van Henrick Tangena versoeckende quijtscheldinge van brantschattinge op 

eenige huijsen staande op de Burgwal bekent met de naame van Claas Jansen Bitter dewijl  

deselve gerichtelijck hadde aengekoft vrij van alle uijtgangen off eenig beswaar, ende dat de 

brantschattinge noch bij de verkopinge, nogh binnen jaar en dagh was aen gegeven. 

Was geapost:  Wanneer suppleant sestig caroli guldens wegens de brantschattinge van de 

huijsen in desen gemelt ten comptoire sal voldaan hebben, soo wort het overige aen den 

selven geremitteert. 

 

 

480. Den 28 April 1710, fol.154vo. 

Op de requeste van de kintskinderen van Berent van Tongeren versoeckende approbatie van 

de verkopinge van drie perceeltijs welcke bij publijcke verkopinge niet hebben kunnen 

verkoft worden te weeten ¼ in ene stuck lants in Oosterwolde ad f.120 - : - : guldens. Een 

huijsijn tegens over de Buijten Munte voor 70 guldens, en een huijsijn met een hoffijn tot 

Brunnepe gelegen voor 60 gulden verkoft. 

Was geapost:  De verkopinge in desen gemelt wort soo als die leit, van Schepenen en Raadt 

g’ approbeert. 

 

 

481. Den 30 April 1710, fol.155. 

Op den requeste van Joncker Egbert Hermen Morrhe, om veniam aetatis voor zijn suster 

Maria Getruijt Morrhe, en dat aen haaer de administratie haerer goederen moge toegelaten 

worden. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen aen Juffer Maria Getruijt Morrhe de  

administratie haerer goederen, sonder eghter aen haer toe te laten eenige vaste goederen, soo 

lange zij haere mondige jaeren niet heeft bereickt, te moogen veralieneren. 

 

 

482. Eodem die [30 April 1710], fol.155. 

Op den requeste van Teunis Backer en Elias Valkenier mombairen over de naegelatene 

kinderen van saligher Jan van Diese en Meintien Sasse, versoekende approbatie van de 

verkopinge van een halfscheit van twe morgen lant achter Zwol gelegen voor een somma van 

seven hondert en thijn caroli guldens verkoft. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden approberen ten regarde van de onmondigen de gedane 

verkopinge in desen requeste vermelt, en verstaen dat die penningen daer van sullende 

provenieren niet anders dan met kennisse van Schepenen en Raeden tot beste van die pupillen 

sullen moeten werden beleght. 

 

 

483. Den 3 Meij 1710, fol.155vo. 

Op de requeste van de momberen van het onmondige kindt van Willem van Haarst 

versoeckende approbatie van seeker aencoop van een rentebrieff van 1000 guldens capitaal ad 

vier pro cento staende op de provintie van Hollant bij haar voor 950 gulden aengekoft. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort g’ accordeert en de gedane aencoop van 

dese rentebrieff geratificeert. 
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484. Den 5den Meij 1710, fol.155vo. 

Op de requeste van d’ Heer Capitein Frederick Gustaaf van Deenh versoekende de plaatse van 

sijn vrouw in de Boven en Broeder Kercken dewijl sijn vrouw niet van intentie van hier 

vertrock om alleenlijck geduijrende dese campagne hem suppleant geseltschap te houden ende 

naderhant alhier weder te keren met haar huijshoudinge. 

Was geapost:  Wanneer requestrants eheliefsen binnen jaar en dag alhier weder metter woone 

sal komen, soo sullen de plaatsen in de Boven en Broeder Kercken aen haar weder ingeruijmt 

worden. 

 

 

485.  Den 10 Maij 1710, fol.156. 

Op den requeste van Aeltien Gerrits weduwe van Dirck Jansen Vissien, versoekende dat haar 

oudste soon Willem Dircksen met de vacante heimeraets plaetse van de Mandemakers Weert 

moge worden  begunstight. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden begunstigen Willem Dircksen met de vacante 

heimeraetsplaats van de Mandemakers Weert dogh niet langer als tot expiratie van de paght 

jaeren. 

 

 

486. Eodem die [10 Maij 1710], fol.156. 

Op den requeste van de Burgermeesteren van Grafhorst ten regarde van haere arme verbrande 

ingesetenen versoekende alhier in dese Stad en desselfs vrijheit een collecte tot opbou te 

mogen doen. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen aen de Burgermeesteren van Grafhorst, dat 

twe Burgermeesteren beneffens de Secretaris en een Gemeensman van Grafhorst op sekere 

dagh met een busse een collecte door dese Stad en desselfs vrijheit tot opbou van de 

verbrande huisen haerer ingesetenen sullen mogen doen, en naer die gedane collecte, die 

gecolligeerde peningen met een gerightsdinaer deser Stadt sullen hebben te tellen en naer te 

sien, om alsoo daer van de quantiteit te kunnen weten. 

 

 

487. Den 16 Maij 1710, fol.156vo. 

Op den requeste van de vrou weduwe van de Scholtis Lewerden versoekende ten regarde van 

haer onmondige kint approbatie van het verkopen van haer half erve op het Lant van 

Vollenho gelegen aen de Heer Sloot van Twe Nienhuisen voor de somma van duijsent 

rijxdaelders. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden approberen, naer rijpe deliberatie, ten regarde van het 

onmondige kint van wijlen de Heer Scholtis Willem van Lewerden, de gedane verkopinge in 

desen requeste vermelt, Joncker Hendr. van Lewerden mits desen authoriserende om het 

gemelte half erve ten regarde van het onmondige aen de Heer Sloot tot Twee Nienhuisen over 

te dragen. 

 

 

488. Den 16 Maij 1710, fol.157. 

Op den requeste van Albert Slaghboom demonstrerende dat hij suppleant den boedel van 

desselfs moeder Marregien Jans repudieerde, versoekende dat Jan Snel en Hendr. Jansen 

Slaghman daer over tot curatoren als zijnde twe van de grootste uijthebbers van dien boedel 

tot curatoren mogen worden aengestelt. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden authoriseren Jan Snel en Hendr. Jansen Slagman tot  

curatoren over den boedel van Merregien Jans, ten fine als in desen requeste vermelt; actum  
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in Senatu den 12 Maij 1710. 

 

 

489. Eodem die [16 Maij 1710], fol.157. 

Op den requeste van Evert Nienburgh ende Gerrit Tiggeler in qualiteit als mombairs over de 

kinderen van Hendr. Nienburgh en saligher Getruijt van Tongeren, versoekende voor haere 

pupillen een somma van twalef hondert caroli guldens in twe distincte capitalen op losrenthe 

op dese provincie te mogen beleggen. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen aen de supleanten haer versoeck in desen 

requeste vermelt. 

 

 

490. Den 19 Maij 1710, fol.157vo. 

Op den requeste van Evert Twent versoekende betalinge van 13 weken kostgelt van Joncker 

van Langen ’s weeks ad 3 gulden en 10 stuivers. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen aen den suppleant zijn versoeck in desen 

requeste vermelt, en verstaen, dat de suppleant den geseiden Joncker van Langen niet langer 

als van dese weke voor rekeninge van dese Stad sal mogen verplegen, ordonnerende aen den 

ontfanger deser Stad die 14 weken kostgelt ter somma van 49 caroli guldens aen den 

suppleant uijt deses Stads Comptoir te betaelen. 

 

 

491. Den 11den Junij 1710, fol.157vo. 

Op de requeste van Henrick Bosch, versoekende den boedel van wijlen sijn moeder Aeltjen 

Arents weduwe Wijcher Overbosch onder beneficie van inventaris te moogen aenveerden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren suppleant sijns moeders boedel onder 

beneficie van inventaris te moogen aenveerden, assumeerende daertoe de boedels 

voornaemste crediteuren in desen vermeldt. 

 

 

492. Den 11 Junij 1710, fol.158. 

Op den requeste van die Ed: Nicolaes Sluijters versoekende dat Dr. R. Erckelens bij absentie 

van Jan Keppel den boedel van wijlen Lambert Keppel moge helpen manieren, ter tijt te dat 

hij Jan Keppel een gerightelijcke volmagt sal hebben gepasseert. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden qualificeren Dr. Rogier Erckelens, om uijt naeme van 

Jan Keppel den boedel van wijlen Lambert Keppel sal helpen manieren ter tijt toe, dat Jan 

Keppel een gerightelijcke volmaght sal heben overgesonden. 

 

 

493. Den 15den Junij 1710, fol.158. 

Op de requeste van Gerhard Backer ende Elias Valckenier, momberen over Nicolaas van 

Tongeren, naagelaatene soon van N: van Tongeren ende Johanna Rhodia saligher 

versoekende drie honderdt caroli guldens ten lijve van hun pupil op lijff renthe te moogen 

geven. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren (als overmomberen) aen suppleanten hun 

gedaan versoeck. 

 

 

494. Eodem die [15 Junij 1710], fol.158vo. 

Op de requeste van Juffrouw Anna Maria Spreij, versoeckende veniam aetatis, te fine om  
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haare goederen te moogen administreeren ende verkoopen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden authoriseeren (als overmomberen) cracht deses; Dat 

Heer Advocaat Gerrit Herweijer, om die in desen gementioneerde halffscheijt van d’ obligatie 

int geheel ter somma van een duisendt een honderdt ende vijfftig caroli guldens; Ende huijs, 

niet alleen te verkoopen, maar oock de cooppenningen daarvan procedeerende in naame van 

Juffrouw Anna Maria Spreij te moogen ontfangen; mits doende rekeninge bewijs ende 

reliqua. 

 

 

495. Eodem die [15 Junij 1710], fol.158vo. 

Op den requeste van Reinder Borntman in qualiteit als mombair over de kinderen van 

Cornelis Meijer, versoekende dat Berent Cramer in de plaets van Hendr. van Esch ten regarde 

van het manieren van den boedel van Lambert Keppel moge worden geauthoriseert. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden excuseren Hendr. van Esch van die mombairschap in 

desen requeste vermelt, en word die Ed: Bernard Cramer in desselfs plaetse tot mombair 

aengestelt. 

 

 

496. Eodem die [15 Junij 1710], fol.159. 

Op den requeste van Egbert Scholte versoekende, dat de onkosten en arbeid tot reparatie van 

de koije bij zijn gepaghte erve behoirende ter taxatie van onpertijdigen aen hem sullen mogen 

worden vergoedet. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen aen den suppleant die in desen requeste 

vermelte kogel van de koije te mogen doen uijtgraven, sullende twe derde perten van 

sodanige kosten en beterschap, ingevolge aestimatie van onpertidigen, bij aldien dieselve in 

zijne huijrjaeren bij de nieuwe verpaghtinge niet moghte komen te continueren, aen hem 

worden gevalideert. 

 

 

497. Den 16 Junij 1710, fol.159. 

Op den requeste van Stientien Lamberts weduwe van Arent Bolt als erfgenaem van de 

weduwe van Hendr. Top versoekende, dat sij aen haere verschulte lantpaght aen de 

Geestelijck(heit) desen Stad ter somma van f.76 – 10 stuijvers souden mogen korten 

eerstelijck thijn caroli guldens soo zij hadde betaelt wegens het besaet tegens Hendr. 

Wilemsen en die nogh 30 caroli guldens soo zij nogh voor haere portie wegens nogh 

onverrekende maeltijden te goede hadde. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen aen de suppleante die in desen requeste 

vermelte thijn caroli guldens soo zij wegens kosten tegens het besaet van Henr. Willemsen 

heeft aengewent, als mede een somma van twintigh caroli guldens soo zij als nogh wegens 

onverrekende maeltijden te goede hadde aen haer verschulde lantpaght te mogen korten 

sullende mede een somma van twintigh caroli guldens aen de vordere erfgenaemen voor haer 

halfscheit van die onverrekende maeltijden worden betaelt; aen haer suppleante ordonnerende 

de resterende 46 caroli guldens en 10 stuijvers aen de Heer ontfanger van de Geestelijckheit 

prompt te moeten betaelen, sullende hier mede alle praetensien over en weder zijn afgedaen. 

 

 

498. Den 19 Junij 1710, fol.159vo. 

Op den requeste van Dus. Adr. van Toorn versoekende, alsoo hij in de Bovenkerck de avond 

buerten voor de vijffde praedicant heeft waergenomen in de Bovenkercke, dat Haer Wel 

Edele Hoogh Achtbaare aen hem daer voor een behoirlijcke erkentenisse wilen toeleggen. 
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Was geapost:  Schepenen en Raeden leggen aen Dus. Adr. van Tooren voor zijne gedaene 

praedicatien breder in desen requeste vermelt toe een somma van vijff en twintigh caroli 

guldens, door de ontfanger deser Stad uit die olde restanten te betaelen. 

 

 

499. Den 23sten Junij 1710, fol.160. 

Op de requeste van Jan Kock in qualiteijt als momber over de naagelaatene kinderen van 

wijlen Hermen Kock, versoeckende consent ende authorisatie om ses honderdt caroli guldens 

van sijne pupillaire penningen te moogen beleggen op dese Stadt off oock wel op het 

mastgeldt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren (als overmomberen) aen supleant qqa. 

om de gementioneerde ses honderdt caroli guldens op het mastgeldt te moogen beleggen 

tegens vijff van het honderdt jaarlix. 

 

 

500. Den 26 Junij 1710, fol.160vo. 

Op den requeste van Gerrit Arentsen Dijcknijs, versoekende alsoo Pijter van Oudegom, die 

hij voor niet gehuisvestight heeft, is komen te overlijden, dewijl desselfs soon de vaders 

erfenisse niet heeft willen aenvaerden, dat hij des overledende meubilen moghte doen 

verkopen om daer uijt de dootschulden te betaelen. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen aen den suppleant die in desen requeste 

vermeldte meubilen door Claes Visscher te mogen doen verkopen, mits dat die penningen 

daer van sullende komen te provenieren onder Claes Visscher, tot onse naedere dispositie, 

sullen moeten verblijven. 

 

 

501. Den 3den Julij 1710, fol.160vo. 

Opde requeste van Francke Jacobs versoeckende dat de goederen van Dirckijn Berents onder 

Henrick Mettinck berustende had gecedeert ende waar op met arreste heeft geprocedeert 

publijckelijck mogen verkoft ende de penningen hem toegekent voor soo veel sijn praetensien 

bedraaght. 

Was geapost:  De goederen onder Henrick Mettinck berustende Dirckijn Berents 

toebehorende sullen door Claas Visscher publijck verkoft worden ad opus jus habentium. 

 

 

502. Eodem die [3 Julij 1710], fol.161. 

Op de requeste van Elias Albertsen, Casper Hendriksen, Jan Gerritsen Brinck, en Jan Dresen 

Doctor deses Stadts turfdragers versoekende, dat wanneer zij een of meer pramen voor de 

Stadt te dragen hebben sulex aen haer voor eene tour gerekent magh worden. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen aen de suppleanten haer versoeck in desen 

requeste vermelt, en verstaen dat een Stadts werck bestaende in verscheiden pramen tegelijck 

aen de walle zijnde, aen de Stadts dragers voor een werck sal toegerekent worden, sullen de 

andere Gildebroeders van haer gilde daer tegens hebben een werck. 

 

 

503. Den 7 Julij 1710, fol.161. 

Op den requeste van Francke Jacobs en Jan Egberts, versoekende, alsoo zij genegen zijn, 

vermits zij van haere praetensie zijn voldaen de goederen van Dirrekien Berents onder Hendr. 

Mettinck berustende van den arreste te ontslaen, Haer Wel Edele Hoog Achtbaare approbatie. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen aen de suppleanten haer versoeck in desen  
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requeste vermelt, de goederen van den arreste ontslaende. 

 

 

504. Den 8 Julij 1710, fol.161vo. 

Op de requeste van Jacob Oovinck en Henrick van Nes momberen over de erfgenamen van 

Hillegien Jans om op losrente op de provintie van Overijssel te beleggen een som van 500 

guldens. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort g’ accordeert. 

 

 

505. Eodem die [8 Julij 1710], fol.161vo. 

Op de requeste van de Gildebroeders van t’ St. Jacobs Gilde, versoekende, dat de 

soogenaemde Stadtsploegh geen meer praeferentie tot het Stadtswerck sal hebben als een van 

de andere ploegen, of dat ijder van de andere ploegen mede een werck sullen hebben tegens 

ijder Stadtswerck, dat door de Stadtsploegh soude mogen gedaen worden. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden inhaereren haer appointement op den 3 Julij laestleden 

op den requeste van Elias Albertsen, Casper Hendriksen, Jan Gerritsen Brinck en Jan Dresen 

Doctor deses Stadts turfdragers in gevolge conventie afgegeven, daer in bestaende, dat Haer 

Wel Edele Hoogh Achtbaare verstaen, dat een Stadts werck bestaende in  verscheiden 

praemen te gelijck aen de wal zijnde aen de Stadts dragers voor een werck sal toegerekent 

worden, sullende de andere gildebroeders van haer gilde daer tegens hebben een werck. 

 

 

506. Den 21sten Julij 1710, fol.162. 

Op de requeste van die Ed: Reijner Borneman ende Bernhardt Cremer in qualiteijt als 

momberen over de naagelaatene kinderen van Cornelis Meijer ende Elisabeth Keppels, 

versoeckende ten aensien van haare onmondigen approbatie over seker accoordt ingegaan 

over de naalatenschap van wijlen Lambert Keppel, met d’ eerbaare Roedolpha Hooft 

naagelaatene weduwe van Lambert Keppel voornoemt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden approbeeren (als overmomberen) het gemaackte 

accoordt in dato den 19den Julij 1710 desen annex, voor soo verre sulx d’ onmondigen is 

aengaande. 

 

 

507. Den 21 Julij 1710, fol.162vo. 

Op den requeste van Dr. R. Erckelens als van Haer Wel Edele Hoogh Achtbaare aengestelt 

om den boedel van wijlen Jan Lambert Keppel voor Jan Keppel te helpen manieren, 

versoekende approbatie van het gemaackte accoort tussen de erfgenaemen van Lambert 

Keppel aen desselfs weduwe Rudolfa Hooft alsoo die Ed: Nicolaes Sluijter en Reiner 

Borneman willen caveren het geseide accoort door Jan Keppel sal worden geapprobeert en 

aengenomen. 

Was geapost:  Wanneer die Ed: Nicolaes Sluijter en Reinder Borneman de rato willen 

caveren, dat het accoort tussen de erfgenaemen van wijlen Lambert Keppel en desselfs 

weduwe opgeright van Jan Keppel sal worden aengenomen en geagreert in soo een vall word 

het selve ten regarde van Jan Keppel mede geapprobeert. 

 

 

508. Den 4den Augusti 1710, fol.162vo. 

Op de requeste van de Capitein Stervelt versoeckende dat sijn kindts kindt door ordere van  

Schepenen en Raadt tot Uijtrecht in een beterhuijs geconsineert daar van ontslagen en hem  
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vergunt moge worden deselve aen sijne ouderen in Engelant te versenden. 

Was geapost:  De suppleant wort sijn versoeck in desen gemelt g’ accordeert, ende 

toegestaan om sijn kindts kindt tot Uijtrecht geconsineert naar Londen aen sijne ouderen te 

versenden mits besorgende dat deselve niet wederkome. 

 

 

509. Den 13 Augusti 1710, fol.163. 

Op den requeste van Hillegien Roeloffs weduwe van Frerik Jacobsen versoekende de 

resterende penningen van een legaat ad 250 caroli guldens door wijlen Aeltien Peters aen haer 

man zaligher gemaeckt, uit enige penningen ter secretarie te mogen lighten sonder daer voor 

borge te stellen. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen, dat de suppleante haere resterende peningen 

in voldoeninge van het gementioneerde legaet uijt die ter secretarie geconsigneerde penningen 

sonder borgstellinge sal mogen ontfangen. 

 

 

510. Den 29sten Augusti 1710, fol.163vo. 

Op de requeste van Mr. Gerhardt Herweijer, Advocaat versoeckende te moogen weeten hoe 

sijn Ed: sig te gedraagen hadde, met de penningen bij sijn Ed: Ontfanger wegens een 

verkoffte halve obligatie groot in het geheel f.1150 - : - : juffrouw Anna Maria Spreij 

toegehoort, ende waartoe hij remonstrant van haar Wel Edele Hoogh Achtbaare was  

g’ authoriseert. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden authoriseeren cracht deses de Heeren Hoofftluiden 

ven het Broeder Espel, om dese rekeninge bij provisie te moogen affhooren; sullende sulx 

geschiet sijnde, ten aensien van het demanueeren der penningen bij haar Wel Edele Hoogh 

Achtbaare naeder gedisponeert werden. 

 

 

511. Den 1 Septemb(er) 1710, fol.163vo. 

Op de requeste van Steven Kloecke versoeckende met het voorsingen en voorlesen in de 

Broederkercke in de weeke, soo en als t’ selve bij Andries Verschuijren bedijnt is geweest, 

moge gebeneficeert worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raden begunstigen suppleant met de openstaande plaats en 

bedijninge om in de weecke in de Broederkercke voor te lesen ende voor te singen op sodane 

tractement ad 35 guldens ende soo lange als Mr. van Leuwen alhier schoolmeester is, ende 

Andries Verschuijren deswegen genoten is volgens appoinctement anno domini. 

 

 

512. Eodem [1 September 1710], fol.164. 

Op de requeste van Peter la Cour versoeckende met de bedijninge om bij de huijsen te gaan 

leeren in plaats van Andries Verschuijren te mogen begunstight worden. 

Was geapost:  Suppleant wort met de vacerende plaatse om bij de huijsen te gaan leeren, 

voor Andries Verschuijren waargenomen; weder begunstight. 

 

 

513. Eodem [1 September 1710], fol.164. 

Op de requeste van Jan Teunissen Stadts kruijer, versoeckende om sijn hoge ouderdom en 

swackheit dat sijn soon Wolter Jansen met dese voorscreeven kruijersplaatse weder moge 

begunstight worden soo als sij onderling daar over sijn geconvenieert. 
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Was geapost:  Op de resignatie ende het openstellen van Jan Teunissen sijne bedijninge, soo 

wort desselfs soon Wolter Jansen met de gemelde bedijninge en kruijersplaatse weder 

begunstight; mits dat de selve de justitie met en neffens de Stadts suppoosten assistere ende 

daar van gaudere. 

 

 

514. Eodem [1 September 1710], fol.164vo. 

Op de requeste van Berent Hermsen Meijboom versoeckende om sijne grote ende bekende 

armoede remissie van sijne botpacht ad vier gulden jaarlijx over de jaren 1705, 1706, 1707, 

1708, 1709. 

Was geapost:  Om de bekende onvermogen van den suppleant wort den selven vijff jaren 

botpacht ad vier caroli guldens jaarlijx over de jaren 1705, 1706, 1707, 1708 en 1709 

monterende 20 guldens geremitteert. 

 

 

515. Den 1sten Septemb(er) 1710, fol.164vo. 

Op de requeste van vrouw Geertruijdt Forkenbeeck weduwe van d’ Heer muntmeester D. van 

Romond versoeckende dat haar iongste soon Erasmus van Romond oudt twee en twintig 

jaren, was besproken van vrouw Margreta Forkenbeeck een legaat van 3000 guldens ende ter 

wesekamer van Amsterdam berustende, welck capitaal niet kan toucheren ofte tot meerder 

profite kan emplojeren voor en alleer meerderjarig sij verklaart, ende ten dien fine moge 

worden  

g’ authoriseert. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen ende Raden, hebben, op het raport van d’ Heeren 

Hooftluijden, om gewichtige redenen, ende op de gestelde verseekeringe voort t’ capitaal in 

desen requeste vermelt, Erasmus van Romond g’ authoriseert, om gemelde drij duijsent 

guldens, van de weesekamer van Amsterdam te lichten, ende den selven in soo verre meerder 

jarig verklaart. 

 

 

516. Den 2 Septem(ber) 1710, fol.165. 

Op de requeste van Klaas Jansen Snel versoeckende met de vacante touters plaatse van 

Brunnepe te mogen gebeneficeert worden mits dat deselve soo en als sijn voorsaat de twee 

kinderen van sijn swager opvoede ende kost en klederen versorge. 

Was geapost:  Schepenen ende Raadt hebben om redenen in desen requeste gemelt Klaas 

Jansen Snel met de touters plaatse van Brunnepe gebeneficeert, mits dat de selve de twee 

kinderen in desen gemelt sal moeten onderhouden, en opbrenge. 

 

 

517. Den 9den Septemb(er) 1710, fol.165vo. 

Op de requeste van die Ed: Peter Bondam versoecken eenige aarde uijt de vervallene 

Koeborger Schans te mogen halen, om in een laege mate daar omtrent eenige hoogte en dams 

te maken waer op het vee bij natte jaren sig kan bergen en droog leggen. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort g’ accordeert. 

 

 

518. Den 12den Septemb(er) 1710, fol.165vo. 

Op de requeste van die EE: Roeloff Eeckhoudt ende Claas van Dursten als momberen over 

Dirck ende Anna Maria Meijers, versoeckende voor haar pupillen te moogen verkoopen, de 

halff scheijt van een huijs op de hoeck van de Merckt steege, ende dan nog de halffscheijt van 
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twe huijsen in de Kerck steege tegensover de Drie Keesen, gemeen met Claas van Dorsten 

voornoemt, en de penningen daarvan provenieerende ten profijte van haare pupillen weder te 

beleggen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden authoriseeren mits desen de remonstranten in haare 

qualiteijt, om die in desen gementioneerde huijsen, op approbatie van haar Wel Edele Hoog 

Achtbaare te moogen verkoopen. 

 

 

519. Den 16den September 1710, fol.166. 

Op de requeste van Jannes Maurits, Borger deser Stad, versoeckende met het Vheer van hier 

op Zutphen begunstight te moogen werden; Ende dat en passant tot Deventer menschen ende 

goederen soude moogen laaden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, begunstigen den suppleant met het Vheer van hier 

direct op Zutphen; Ende sulx tot revocatie van haar Wel Edele Hoogg Achtbaare; 

Voorbijgaande echter des suppleants verder versoeck in  desen gedaan. 

 

 

520. Den 16 Septemb(er) 1710, fol.166vo. 

Op de requeste van Hermen Hulleman , meester timmerman versoeckende dat een toorn aen 

Stadts muijre ledig staande te voren bij Aaltien N:N: bewoont sijnde geweest, ende dagelijx 

gespolieert en van t’ grauwe werck berooft wordende, tot sijn gebruijck mag hebben om eenig 

houdtwerck daar inne te bergen, belovende dese toorn naa behoren te voorsien en voor 

verdere ruine soo veel mooglijck te bewaren. 

Was geapost:  Suppleant wordt sijn versoeck in desen gemelt g’ accordeert mits dese toorn 

naa behoiren voor ruijne bewarende, ende tot wederseggens toe. 

 

 

521. Den 16den September 1710, fol.166vo. 

Op de requeste van Joost Harmsen Kleicamp, versoekende (vermits sijne vrouwe Annichjen 

Vers met dewelcke hij voor ses jaaren alhier is getrouwt, naa omtrent drie weeken bij hem 

gebleven sijnde, malitiauselijck hadde verlaaten; Ende weder aen eenen Jacob Geerlichs 

getrouwt) hij suppleant weder op vrije voeten gestelt, ende toegelaeten mogge werden een 

ander huwelick te moogen ingaan. 

Was geapost:  Suppleant aen den inhoudt voorenstaande appoinctement, door genoeghsaame 

bewijsdommen hebbende voldaan, wordt toegestaan weder tot een twede huwelick te moogen 

treeden. 

 
[In marge]: Het eerste appoinctement was: Wanneer de suppleant aen haar Wel Edele Hoog Achtbaare bij 

gerichtelijcke beëdighde verclaaringen, sal hebben aengetoont dat sijne geweesene huijsvrouwe is hertrouwt, sal alsdan bij 

Schepenen ende Raaden hierop naeder gedisponeert werden. 

 

 

522. Den 15den Septemb(er) 1710, fol.167. 

Op de requeste van Gerrit Bijsterbos versoeckende dat sijn huijs op de Oudestrate staande 

waar van de gevel voor een groot gedeelte is vervallen ofte omgevallen ende het welcke niet 

alleen met een swaar capitaal ten profite van t’ Ste. Geertruijden en Catrinen Gasthuijs, maar 

daar en boven met een fideicommis is beswaart van den voorscreeven fideicommis mogte 

worden ontheft andersins niet in staat sijnde het selve weder op te timmeren maar voor het 

beswaar voorscreeven sal moeten abandonneren. 

Was geapost:  Samuel van Erkelens ter vergaderinge van Schepenen ende Raadt over den  

inhoudt van desen requeste gehoort sijnde, ende wel in specie om het huijs in desen gemelt,  
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van t’ verbant van fideicommis te ontslaan; Ende soo voor hem selfs end ein qualiteit als 

momber over de mindejarige kinderen van Peter, Aeltijn en Merrechijn Erkelens, het dick? 

gemelte huijs van het verbandt van den fideicomisse ontslagen hebbende, soo is van 

Schepenen ende Raden dese ontheffinge ten regarde van de minderjarige g’ approbeert ende 

geratificeert. 

 

 

523. Den 18den September 1710, fol.167vo. 

Op de requeste van Dr. Henr. Vesterinck, versoeckende om sijne hoff te beeter te cultiveeren. 

Dat haar Wel Edele Hoog Achtbaare mochten accordeeren dat hij remonstrant, sijn mest, kist, 

ende andere materien daartoe dienstig mooge leggen in het Bregitten Kerckjen; Ende dat om 

te minder ommeslagh mooge toegelaaten werden, dat hij remonstrant door de muire een deure 

mooge maaken in sijn hoff op sijne eijgene costen; Ende sulx tot ter tijdt haar Wel Edele 

Hoog Achtbaare tot een ander einde mochten willen gebruiken het voorschreeven kerckjen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen den remonstrant sijn versoeck, soo 

ende in diervoegen hetselve bij deesen is gedaan. 

 

 

524. Den 19 Septemb(er) 1710, fol.168. 

Op den requeste van Mr. Johannes Stubbe, versoekende dat zijn vrou Trientien Berents de 

Vries, bij zijne onderteikeninge sulix toelaetende moge worden gequaleficeert om haere 

saeken over haere goederen, sonder dat den suppleant sigh daer mede bemoid, soo in als 

buijten reghten tot wederseggens sal mogen hanthavenen, of door haer selven of door een 

gevolmaghtigde. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen aen den suppleant zijn versoeck in desen 

requeste vermeldt. 

 

 

525. Den 22 Septemb(er) 1710, fol.168. 

Op de requeste van Juffrouw Aleida Santcamp versoeckende dispensatie voor haar pupille om 

met haar volle neeve Lambertus Krop te mogen trouwen. 

Was geapost:  Het ersoeck in desen gemelt wort g’ accordeert. 

 

 

526. Den 22 Septemb(er) 1710, fol.168vo. 

Op de requeste van Lubbert Willemsen versoeckende om met het veer van hier op Zutphen te 

mogen gebeneficeert worden met en nevens Jan Maurits. 

Was geapost:  Suppleant wordt sijn versoeck toegestaan ende met het veer van hier op 

Zutphen mede begunstight. 

 

 

527. Den 3den Octob(er) 1710, fol.168vo. 

Op de requeste van Juffrouw Maria Geertruijdt Morrhe versoeckende dat de momberen van 

haar onmondige suster Elisabet Morrhe mogen g’ authoriseert worden om een obligatie van 

333 caroli guldens op t’ comptoir van Vollenhoo met ende neffens de mede erfgenamen 

Morrhe aen die Ed: Bernardus Wilhemus van der Ketten wegens restante dootschulden te 

mogen in solutum over te geven. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort g’ accordeert ende de momberen van 

Juffrouw Elisabet Morrhe g’ authoriseert om van wegen de onmondige de obligatie in desen 
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gemelt ad f.333 - : - : op t’ comptoir van Vollenhoo aen die Ed: Bernardus Wilhelmus van der 

Ketten te verkopen ende te transporteren. 

 

 

528. Eodem [3 October 1710], fol.169. 

Op het request van Burchard Jan Loman het gradum doctorale in de rechtsgeleertheit 

hebbende g’ obtineert ingevolge het duploma doctorale versoeckende om alhier voor de rechts 

bancken te mogen practiseren. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt om voor de respective rechtsbancken parthijen te 

patrocineren ende advocando te practiseren wort g’ accordeert. 

 

 

529. Den 8 Octob(er) 1710, fol.169. 

Op den requeste van Claes van Dorsten remonstrerende, hoe dat hij ten regarde van de 

onmondigen Dirck en Anna Maria Meijers approbatie van Haer Wel Edele Hoogh Achtbaare 

is versoekende van zijn gedaene aencoop van een huis Achter de Nieuwe Muijre en twe 

huisen in de Kercksteghe. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden approberen ten regarde van de onmondigen de gedane 

verkopinge in desen requeste vermelt. 

 

 

530. Den 22sten October 1710, fol.169vo. 

Op de requeste van Joan Willem Winter versoekende als Procurator Parthijen voor deses 

Stadts ende Landt Gerichten te moogen bedienen, ende daartoe g’ admitteert te werden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accordeeren aen den suppleant, voor deses Stadts 

ende Landts Gerichten parthijen als Procurator te moogen bedienen. 

 

 

531. Eodem die [22 October 1710], fol.169vo. 

Op de requeste van de Heeren Leuwendal ende Jan Maurits Blanckvoordt, te kennen gevende 

dat ingevolge appostille van den 3den deses die Ed: Bernhardus Wilhelmus van der Ketten 

hadden voldaan wegens de geleverde rouw van wijlen de weduwe Morrhe, dat naa betaalinge 

van dieselve wegens een obligatie nog eenige penningen waaren overgeschooten, 

versoeckende die te moogen geven aen Juffrouw Elisabeth Morrhe tot haar onderhoudt, 

voorts te moogen weeten, hoe sig souden gedraagen omtrent d’ andere obligatien haar 

remonstranten weder ter handt gekoomen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, authoriseeren mits desen remonstranten om aen de 

minderjaarige kinderen Morrhe haar obligatien te moogen overhandigen; Ende aen de 

minderjaarige Juffrouw Elisabeth Morrhe het overschott der penningen onder haare echter 

behoudende d’ obligatien de minderjaarige toebehoorende. 

 

 

532. Den 4den Novemb(er) 1710, fol.170. 

Lambert Beuninck ende Henrick Grootenhuijs hebbende geremonstreert dat Berent Busscher 

ende Geertruijdt Jansen beide overleden sijnde sonder erffgenamen alhier naar te laten, ende 

dat de weinige goederen tot groot nadeel moesten bewaart worden, ende dijnstiger was dat 

deselve publijck verkoft wierden ad opus jus habentium. 

Was geapost:  De nomineerde curateuren worden g’ approbeert ende g’ authoriseert om den 

inboedel publijckelijck te doen distraheren ad opus jus habentium. 
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533. Den 20 November 1710, fol.170vo. 

Op den requeste van Jan van der Horst en Leendert Boomgaert mombairen over de kinderen 

van Gerrit Baenties, versoekende den boedel van Trijne Baenties weduwe van Jan Sanger 

onder beneficie van inventaris te mogen aenveerden, en dat zij suppleanten beneffens de  

E: Gerrit Scheppinck over dien boedel tot curatoren mogen worden aengestelt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raeden accorderen aen de suppleanten den boedel van Trine 

Baenties onder beneficie van inventaris te mogen aenvaerden wordende die Ed: Gerrit 

Scheppinck en de suppleanten tot curatoren over dien boedel geapprobeert. 

 

 

534. Den 20 Novemb(er) 1710, fol.170vo. 

Op den requeste van Leonard Bogert en Jan van der Horst mombairen over de kinderen van 

Gerrit Baenties en sijn huijsvrouwe onder beneficie van inventaris te mogen aenvaerden, en 

dat N: Molkenboer en Jan van der Horst daerover tot curatoren mogen worden aengestelt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raeden accorderen aen de suppleanten den boedel van wijlen 

Gerrit Baenties en desselfs huisvrouwe saligher onder beneficie van inventaris te mogen 

aenvaerden, wordende N: Molkenboer en J. van der Horst tot curatoren van dien boedel 

geapprobeert. 

 

 

535. Den 20 November 1710, fol.171. 

Op den requeste van Leonard Bogaert en Jan van der Horst, mombairen over de nagelatene 

kinderen van Gerrit Baenties, versoekende, dat hij suppleant Lenardt Bogard zijnde alhier 

schipper in het veer, het schip van wijlen Gerrit Baenties ten profite van haere pupillen sal 

mogen bevaeren tot occasie hebben het selve te kunnen vercopen. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen tot naedere ordre en bij provisie het 

versoeck in desen requeste vermelt. 

 

 

536. Den 20 Novemb(er) 1710, fol.171vo. 

Op de requeste van Getruit en Elisabeth Luxon, mitsgaders van de Heer Burgermeester Aper 

Herweier en Jacobus Boom mombairen over de onmondige kinderen van Hendrik Luxon en 

Elisabeth Herweier, versoekende den boedel van Hendrik Luxon en Elisabeth Herweier onder 

beneficievan inventaris te mogen aenvaerden, en dat over dien boedel tot curatoren mogen 

worden aengestelt Hendrik Tangenaer wegens zijn schoonvader N: Valkenburgh en Rutger 

van Wijringen. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen aen de remonstranten den boedel van 

Hendrik Luxon en Elisabeth Herweier in leven eheluijden, onder beneficie van inventaris te 

mogen aenvaerden, wordende Hendrik Tangenaer wegens zijn schoonvader N: Valkenburgh 

en Rutger van Wijringen tot curatoren van geseide boedels geapprobeert. 

 

 

537. Den 27sten November 1710, fol.171vo. 

Op de requeste van Jan Henricksen Kock, meijer op des Stadts erve den Bosch, versoekende 

om dat het landt tot sijn erve gehoorende voor een gedeelte is vergraaven ende aen den dijck 

gebracht een jaarlixe remisse van veertigh caroli guldens tot expiratie van sijne pachtjaaren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, remitteeren aen den suppleant veertigh caroli guldens 

van sijne pacht over het eerste jaar, dat op voorscreeven erve is coomen te woonen. 
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538. Den 2den Decemb(er) 1710, fol.172. 

Op de requeste van Peter Jansen, meijer van een erve van de Geestelijckheit deser Stadt 

versoeckende een fortabele remisse wegens het ruineren van sijn huijs door de inundatie etc. 

Was geapost:  Suppleant wort om redenen over de jaren 1707, 1708, 1709 en 1710 van sijn 

beloofde pachtpenningen jaarlijx geremitteert dertig caroli guldens mits dat deselve sijne 

overige pacht penningen sal moeten betaalt hebben  eer de remissie sal komen goet gedaan 

worden. 

 

 

539. Den 2den Decemb(er) 1710, fol.172vo. 

Op de requeste van d’ Eerwaerde Do.Do. Petrus Roldanus ende Henricus Grevestein 

respective predicanten tot Campen en Hasselt remonstrerende hoe dat haar neeff Henrikus 

Grevestein oudt Burgermeester tot Westschelling door den hemel wordt besoght met sware 

besoeckingen en uijtsinnigheden, soodanig dat veele buijtensporigheden komt te bedrijven en 

te beduchten is dat meerder en groter ongelucken hier op sullen volgen. 

Was geapost:  Schepenen en Raden de sinneloosheit ende de buijtensporigheden van 

Henrikus Grevestein gebleken sijnde, soo wort remonstranten als naaste in den bloede 

toegestaan, ende g’ authoriseert om Henrikus Grevestein in een schijr en bequame plaatse naa 

des selfs fatsoen en middelen te doen verplegen tot ter tijt dat deselve tot betere en bedaardere 

sinnen en gedrag sal gekomen sijn. 

 

 

540. Den 8 Decemb(er) 1710, fol.173. 

Op de requeste van de momberen van de kinderen van Gerrit Baantijs versoeckende den 

inboedel en winckel van hare pupillen te verkopen ten verstaan van de buijten vaderen vant 

Weeshuijs. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt om de goederen publijcque ende ten overstaan 

van d’ Wesevaderen deser Stadt te verkopen wort g’ accordeert. 

 

 

541. Den 24 Decemb(er) 1710, fol.173. 

Op de requeste van Albert Willemsen getrout aen Aeltijn Herms versoecken de opkomsten 

der bewesene goederen van t’ kint van Aeltijn Herms tegens de alimentatie van t’ selve off 

schoon in de acte van bewijsinge was belooft dat de selve tot voordeel van kint souden 

oplope, om dat niet in staat was t’ selve te alimenteren. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort g’ accordeert op t’ raport der Heeren 

Hooftluijden, ende de momberen g’ authoriseert de opkomsten der pupillaire capitalen aen de 

moeder tot alimentatie van t’ selve te overhandigen. 

 

 

542. Den 29 Decemb(er) 1710, fol.173vo. 

Op de requeste van Proc. Camenerus en vrouw Aleida Pots, echteluijden versoeckende om de 

langduijre en kostelijcke proceduijren in den boedel van haar vader Wolter Gerritsen Pott den 

bodem in te slaan ende de crediteuren volgens een opgericht accoort te kunnen voldoen, dat 

het halve arve Wanninck ende het 4
de

 part in een katerstede Sladinck van den fideicommisse 

mochte ontslagen worden. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen ende Raden hebben naar rijpen berade ende 

genoegsame informatie, het versoeck in desen g’ accordeert ende van wegen de onmondige 

het halve erve Wanninck ende het vierde part in de katerstede Sladinck van de fideicommisse 

ontslagen. 
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543. Eodem [29 December 1710], fol.173vo. 

Op de requeste van d’ momberen van de onmondige kindts kinderen van de Secretaris Hoff 

versoeckende approbatie van ratificatie van haar mutueel maagscheit met de weduwe van de 

Secretaris Hoff opgereckt. 

Was geapost:  Schepenen en Raden approberen en ratificeren van wegens de onmondige de 

gemelde maagscheit. 

 

 

544. Den 29 December 1710, fol.174. 

Op den requeste van Hendrick Jansen Snell, Stadtsmeijer op het Eijlandt, versoekende, 

wegens het versterf aen zijn vee, een sortabele remissie aen zijn verschulde lantpaght van de 

jaeren 1708 en 1709. 

Was geapost:  Schepenen ende Raeden remitteren aen den suppleant aen zijn verschulde 

lantpaght van de jaeren 1708 en 1709 wegens het versterven van desselfs vee jaerlijcks 

eenhondert en alsoo te saemen een somma van twe hondert caroli guldens. 

 

 

545. Den 30 Decemb(er) 1710, fol.174. 

Op de requeste van Magdalena Hans, weduwe van Jan Henrick Straatsmeijer versoeckende de 

goederen in den requeste vermelt naargelaten door haar halve broeder off susters soon Joost 

Hermsen Berckhuijsen dewijl des overledenes eenige broeder Jan Hermsen Berckhuijsen voor 

seven jaren soldaat sijnde geworden in die tijt geen de minste tijdinge was ingekomen dat nog 

in leven was. 

Was geapost:  Henrick Dircks ende Gijsbert van Toorn worden mits desen g’ authoriseert om 

de goederen van Joost Hermsen Berckhuijsen bij provisie te bewaren tot er tijt en wijle nader 

sal gebleken sijn al nog in leven ofte reets overleden mogte sijn. 

 
[In marge]: In nader deliberatie genomen sijnde is goetgevonden de regenten van t’ Kinderhuijs te authoriseren dese 

nalatenschap onder hare bewaringe tot nader ordere en dispositie te houden. 

 

 

546. Den 2den Januarius 1711, fol.174vo. 

Op de requeste van Reijner Albertsen, Burger der Stadt Sneeck door de Magistraat van de 

Stadt Sneeck aengestelt sijnde tot veerschipper van Sneeck op Campen, versoeckende met het 

veer van Campen op Sneeck mede begunstight te mogen werden op conditien als hem door de 

Magistraat van Sneeck was voorgeschreven ende bij desen g’ arresteert. 

Was geapost:  Schepenen ende Raden hebben naar deliberatie ende op het raport van  

d’ Heeren Schutmeesteren Reiner Albertsen burger der Stadt Sneeck begunstight met het veer 

van Campen op Sneeck, mits deselve onder solemnelen eede sal verklaren en geholden sijn 

het voorscreven veer ende schipperschap in alle getrouwigheit sal waarnemen ende de 

passagiers en coopluijden met alle beleeftheit en gedijnstelijck sal bejegenen ende volgens de 

lijste vracht voor menschen en goederen genijten, dat hij daarin boven gene goederen weren 

off koopmanschepen voor bij s’ lants wachten off tollen sal voeren ofte doen voeren dan 

alsulcke waar van alvorens des gemeene Lands gerechtigheit, soo van licenten covoijen als 

andere impositien sal wesen voldaan, sullende ordinaris bij vaarbaar weer des dinsdaags de 

klocke negen uijre des voormiddaags van Campen moeten afvaren met een goedt en bequaam 

schip voorsien met bequaam seil en treil, touwen, anckers en goedt staande en lopende want 

ende alle vordere vereiste nootwendigheden, sig in alles onderwerpen de een jaarlijxe visitatie 

en correctie door de Heeren Schuttmeesteren over diergelijcke saken gecommitteert, als mede 

de orderes en reglement over dit veer bij de Magistraat beraamt en g’ arresteert en namaals te 

beramen en te arresteren. 
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547. Den 15den Januarii 1711, fol.175vo. 

Op de requeste van die EE: Arent Nijenburg ende Willem Smitt als Buijten Vaederen van het 

Armen Weesen Huijs, ten opsichte van Gerrit ende Stijntjen Hendricksen Velthuijs, als mede 

Jacob Smitt ende Claas Aartsen Backer, momberen over Jacob ende Aeltjen Henricksen 

Velthuijs versoeckende seker vervallen huijsjen haar pupillen ouders hebbende gehoort te 

moogen verkoopen, sijnde van hetselve soo van schoorsteen als soudt geldt ten achteren een 

somma van twe ende veertig caroli guldens. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden authoriseeren remonstranten, jeder in haare qualiteijt 

om het huijsjen in desen vermeldt, ten meesten dienste der pupillen te moogen verkoopen. 

 

 

548. Den 19 Janu(arii) 1711, fol.175vo. 

Op den requeste van Jacob Cominck als trecker van den 50sten penninck d’ Anno 1708 

versoekende, om betalinge van 50sten penninck als anders, op de goederen van Jan Hoff 

buijten dese provincie wonende alhier ter Stede berustende te mogen met arrest en beslagh 

procederen. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen aen den suppleant zijn vesoeck in desen 

requeste vermelt. 

 

 

549. Eodem die [19 Januarii 1711], fol.176. 

Op den requeste van Jacob Cominck als trecker van den 50sten penninck over den jaere 1708, 

versoekende om verschulde 50
ste

 penninck als anders op de goederen van Peter Jansen Hoff of 

desselfs erfgenaemen met arrest  en beslagh te mogen procederen. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen aen den suppleant zijn versoeck in desen 

requeste vermelt. 

 

 

550. Den 22 Janu(arii) 1711, fol.176. 

Op den requeste van Jan van Rhenen, versoekende, alsoo hij niet in staet is lijck van wijlen 

zijn huisvrouwe ter aerde kunnen besteden, dat sullex door zijn swager Rijck van den Bergh 

sal mogen worden gedaen en dat hij met zijn verschot als zijnde dootschult voor andere 

creditoren moge worden gepraefereert. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen des suppleants versoeck, mits dat dese te 

doene begrafeisse op het menagieuste worden gedaen, en Rijck van den Bergh zijne uijtgave 

met behoirlijcke quitantien sal hebben te verefieren. 

 

 

551. Den 26 Januar(ii) 1711, fol.176vo. 

Op de requeste van Jan van Renen, verclarende desselfs boedel desolaet, met een 

versoekende, door Elias Valkenier en Reinder Reuse als de grootste uijthebbers zijnde tot 

curatoren over dien boedel moghten worden aengestelt om die zelve ad opus jus habentium te 

mogen vercopen. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen des suppleants versoeck, authoriserende de 

genomineerde personen, als de grootste uijthebbers zijnde, tot curatoren over desselfs boedel. 

 

 

552. Den 2den Januarii 1711, fol.177. 

Op de requeste van die EE: Peter Bondam ende Jan Worst, buijten vaeders van het Weesen 

Huijs, versoeckende approbatie van sekere verkoffte hoff in de Nieuwe wegh geleegen haar 
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door het overlijden van Jan Sasse waarvan tegenwoordig twe kinderen in het Weesen Huijs 

sijn aengekoomen; Ende sulx voor een somma van drie honderdt ende dertigh caroli guldens. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden approbeeren (naa rijpe examinatie) dese gedaane 

verkoopinge pro ut jacet; sullende echter overleght werden waartoe dese cooppenningen ten 

meesten dienste van het Weesen Huijs, sullen cunnen g’ emploijeert werden. 

 

 

553. Den 5den Feb(ruarii) 1711, fol.177. 

Op de requeste van Peter van Amersfoort versoeckende een huijsijn van de Boven Kercke 

naast aen sijn huijs gelegen ende bouwvallig sijnde voor een redelijcke prijs in eigendom te 

mogen hebben. 

Was geapost:  Schepenen ende Raden hebben op het raport van d’ Heeren Provisoren de 

verkopinge van t’ huijs in desen requeste gemelt voor seventig caroli guldens verkoft waar 

van de halfscheit aen de tegenswoordige reg(er)ende Kerckmeesteren ende de wederhelfte 

aenstaende jaar aen de dan regerende Kerckmeesteren sullen moeten betaalt ende opgebracht 

worden, sullende de 50sten penninck half door de verkoper ende half bij de koper Peter van 

Amisfoort gedragen worden, de jura van d’overdraght sullen int geheel bij de koperen betaelt 

worden, volkomen soo als de selve is gedaan geratificeert en g’ approbeert. 

 

 

554. Den 8 Feb(ruarii) 1711, fol.177vo. 

Op de requeste van Gerrit Raam het veer van hier op Deventer ende vice versa voor de 

halfscheit hebbende, ende genegen sijnde het voorscreeven halve veer aen de soon van Jan 

Kloppert te transporteren ende over te doen 

Was geapost:  Het transport van t’ halve veer van t’ hier op Deventer van Gerrit Raam aen de 

soon Jan Kloppert gecedeert ende getransporteert wort ten versoecke van parthien van 

Schepenen en Raden g’ accordeert, mits dat Gerrit Jansen Cloppert het voorscreeven veer wel 

en naa behoren waarnemen ende een bequaam vaartuijg daer op holde. 

 

 

555. Den 10 Feb(ruarii) 1711, fol.178. 

Op de requeste van Joncker Oldeneel versoeckende dat die Ed: Henr. van Nes als aengestelde 

curator van den boedel van de weduwe van Pieter van der Keurbeecke moge g’ authoriseert 

worden aen hem suppleant moge voldoen uijt de boedelpenningen voor een wapen ende het 

montant van twee mudde rogge ende eenige reise kosten naar den Ham door suppleant 

uijtgeschoten. 

Was geapost:  Die Ed: Henr. van Nes wort g’ ordonneert om de praetensie en rekeninge van 

Joncker Oldeneel soowegend het schilt als de reise kosten naar den Ham als mede wegens 

twee mudde rogge uijt de boedelpenningen naar redelijckheit te voldoen. 

 

 

556. Den 11 Feb(ruarii) 1711, fol.178. 

Op de requeste ende de rekeninge van Joncker Egbert ten Bussche wegens reise kosten 

verteeringen ende aengewent ende door voorscreeven Joncker Egbert ten Bussche 

uijtgeschoten bij het overbrengen van t’ lijck een soontijn van de weduwe van Pijter van der 

Keurbeecke ter somma van f.34 - 10 - : volgen specificatie. 

Was geapost:  Die Ed: Henrick van Nes aengestelde curator van de weduwe van Pijter van 

der Keurbeeckens boedel wort g’ ordonneert om aen Joncker Egbert ten Bussche te betalen de 

somma van vier en dertig (guldens) en 10 stuijvers uijt hoofde van verschot bij t’ afhalen van 

t’ versturven soontijn van de weduwe Keurbeecke uijt den Ham volgens  
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specificatie en rekeninge. 

 

 

557. Den 11 Feb(ruarii) 1711, fol.178vo. 

Op de requeste van Evert Jochems in huwelijck hebbende de dogter van Jan Cornelissen ; Jan 

Geertsen Knoll beide momberen van het onmondige kindt van Harmen Jansen als mede borge 

neffens sijn vader Jan Cornelissen voor Cornelis Klasen aen de Zeedijck voor een som van 

265 guldens reste lantpacht versoeckende om redenen breeder in den requeste vermelt, dat 

mogten volstaan met betaalinge van 150 guldens aen de Geestelijckheit ende dat het overige 

ad 115 guldens haar mogte geremitteert worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raden hebben op het raport van d’ Heeren van Geestelijcke 

Cameners ende tot vermeidinge van processen, suppleanten van de gemelde 265 guldens 

geremitteert negentig caroli guldens, soo dat de suppleanten sullen kunnen volstaan aen de 

Geestelijckheit promptelijck te betalen hondert en vijff en twintig caroli guldens uijt de 

gereetse penningen uijt den boedel voorhande sijnde boven de kosten over dese arrest 

proceduijre gevallen. 

 

 

558. Den 10 Feb(ruarii) 1711, fol.179. 

Op den requeste van Anna van Gelder weduwe van Johannes Sneiter in sijn leven 

scherprighter alhier versoekende in het ontfangen van haer wekelijcks tractement dat aen haer 

is opgesegh te mogen continueren, etc. 

Was geapost:  De suppleante word begunstight met een rijcksdaeler ’s weecks te ontfangen 

ter plaetse daer sij voor desen haer tractement ontfangen heeft, mits dat zij suppleante sal 

hebben besorgen, dat Schepenen en Raeden bij voorvallende occasien van een scherprighter 

sullen kunnen gedient worden, wordende de suppleante gerecommendeert haeren soone in de 

functie van zijn vaders bedieninge te doen exerceren ten einde daarop, alsnog in staet is die 

bedieninge naer behoiren te kunnen waernemen, van Schepenen en Raeden behoirlijcke 

reflexie sal kunnen genomen worden. 

 

 

559. Den 19den Feb(ruarii) 1711, fol.179vo. 

Op de requeste van die E: Jan Pannebacker versoeckende door het overlijden van Jannes 

Langenburgh begunstight te moogen werden met het vacante halve veer van de treckschuite 

van Campen op Swolle. 

Was geapost:  Suppleant wordt met het vacante halve veer van de treckschuite van Campen 

op Swolle begunstight. 

 

 

560. Den 26sten Feb(ruarii) 1711, fol.180. 

Op de requeste van Rutger Henricks Stadtsmeijer op het Eijlandt op het erve voor deesen bij 

Berent Willemsen gebruickt, versoeckende te moogen overdoen sijn halve erve ende 

verkoopen het halve huijs bij hem bewoont, om dien cooppenningen t’ emploijeeren tot 

betaalinge van sijn achterstandt aen des Stadts Comptoir. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accordeeren aen den suppleanr sijn gedaane 

versoeck; mits dat de cooppenningen werden betaalt aen des Stadts Comptoir; Ende de 

suppleant sijn pachtpenningen twe sufficante borgen coome te stellen. 
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561. Den 26 Febr(uarii) 1711, fol.180. 

Op de requeste van de Gildemeesters van St. Josephs of Timmermans Gilde, remonstrerende, 

dat zij met de Gildemeesters van het Metselaers Gilde geconvenieert zijn, dat de 

pompemakers makende houten  pompen het timmermans, ende pompemakers makende lode 

pompen gehouden sullen zijn het Metselaers gilde te moeten winnen, versoekende daer op 

approbatie van Schepenen en Raeden. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden verstaen, dat die pompemakers Baasen welcke bij reets 

in functie zijn, en in een van de metselaers of pompemakers Timmermans Gilde sigh bevinde, 

daermede sullen kunnen volstaen, en ten regarde van die geene, welcke alhier dat 

pompemakers ampt nogh sullen koomen te exerceren, soo om loden of houten pompen alhiet 

te maken off te setten, dat die selve sullen kunnen volstaen met he winnen van het Metselaers 

of Timmermans Gilde, tot kuere van die geene, die geseide pompemakers ampt alhier soude 

willen exerceren. 

 

 

562. Den 16 Meert 1711, fol.180vo. 

Op den requeste van Johannes Langenburgh, Nicolaes Schults neffens Henrickien Gerrits 

wegens haer kind bij wijlen haer man Johannes Langenburgh in ehe verweckt, versoekende 

den boedel van wijlen Johannes Langenburgh onde beneficie van inventaris te mogen 

aenvaerden, en dat over dien boedel tot curatoren mogen worden geauctoriseerdt die  

Ed: Andries van Ems en Arent Bueninck. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen aen de supplianten den boedel van wijlen 

Johannis Langenburgh onder beneficie van inventaris te mogen aenvaerden, wordende de 

genomineerde personen tot curatoren geauctoriseerdt. 

 

 

563. Den 23sten Meert 1711, fol.181. 

Op de requeste van d’ erffgenaamen van wijlen de vrouw weduwe Morrhe te kennen gevende 

dat remonstranten haar genoodtsaackt vinden tot reddinge van haar boedel (tegenswoordig 

nog beswaart sijnde met duisendt caroli guldens) te doen verkoopen naavolgende goederen, 

als een vierde part van acht acker int erve van Bentinck in Camper Veen, Een 25
ste

 part in een 

stuck landts gemeen met d’ erffgenaamen van Joncker Jan van Wijnbergen in Dronthen 

geleegen; Twe huijsen in de Veene straate; Een huijs op d’ Oude straate bij remonstranten 

selffs bewoont; Ende laastelijck een huijsjen in de Buijten Nieuwstraate met versoeck dat 

Schepenen ende Raaden ten aensien van de minderjaarige dese verkoopinge gelieffden  

t’ approbeeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren ten aensien van de minderjaarige de 

versoghte vercoopinge der goederen in desen vermeldt; mits dat dieselve geschiede ten 

overstaan van de respective Heeren Hooftluiden; Ende des pupils anpart in de cooppenningen 

ten meesten dienste van hetselve met kenisse van Schepenen ende Raaden besteedt werden. 

 

 

564. Den 23 Meert 1711, fol.181vo. 

Op de requeste van Mattijs Dop en Hermen Luijxsen Dincksterveen versoecken als 

momberen over het kint van Abram Dincksterveen een hoffijn van haar pupil leggende in de 

Heilen steege te mogen verkopen. 

Was geapost:  De momberen worden g’ authoriseert om het hoffje in desen gemelt te 

verkopen op approbatie van Schepenen en Raadt. 
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565. Den 25sten Meert 1711, fol.182. 

Op de nadere requesten van het onmondige kint van Abram Dincksterveen versoeckende dat 

de verkopinge van een hoffijn in de Heilen stege gelegen voor twee hondert caroli guldens 

aen Henrik Michielsen mochte werden g’ approbeert. 

Was geapost:  De voorscreeven verkopinge van t’ hoffijn in desen gemelt wort van 

Schepenen en Raadt g’ approbeert ende geratificeert. 

 

 

566. Den 30sten Meert 1711, fol.182. 

Op de requeste van Peter van de Wende oom, ende Rijck van Wijnvoorden volle neeff van 

Femmetjen ende Weintjen van de Wende kinderen van wijlen die E: Jan Rijcksen van de 

Wende, d’ eerste negentien ende de twede oudt achtien jaaren, versoekende voor haare 

pupillen veniam aetatis, om haare coopmanschap beeter ende met minder schroom ten aensien 

van andere te kunnen voortsetten. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren(naa rijpe examinatie) der suppleanten 

versoeck, soo als het alhier is gedaan. 

 

 

567. Eodem die [30 Meert 1711], fol.182vo. 

Op de requeste van Conraadus van Dijck, versoeckende seker leedig ende bouwvalligh huijs 

op de hoeck van de Bottervats steege in de Nieuw straate de geestlijckheijt deser Stadt 

toebehoorende in eijgendom voor de jaarlixe uijtganck te moogen hebben. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accordeeren aen den suppleant het huijs in desen 

vermeldt, onder conditie dat dieselve het gemelde huijs ten spoedighsten coome te repareeren, 

ende betaale d’ uitganck uijt voorscreeven huijs gaande, waarvan het eerste jaar sall vervallen 

weesen op Paaschen des jaars 1712. 

 

 

568. Den 1sten April 1711, fol.182vo. 

Op de requeste van Johanna van de Wende weduwe van Adriaan Broeckman, versoekende 

door d’ ongeluckige doot van wijlen haar eheman hem in des Stadts dienst als Rentmeester 

overgekoomen met het vacante IJkerschap deser Stadt weder begunstight te moogen werden, 

sullende sij alsdan daartoe houden ende gebruiken een beqwaame persoon die sig daarop is 

verstaande, alles op ende ingevolge den eedt daartoe specteerende. 

Was geapost:  Suppleante wordt om reedenen in den requeste vermedt haar leven lanck 

geduirende met deses Stadts IJkers plaatse, soodaanig dieselve bij wijlen haaren eheman 

bedient is geweest begunstight mits daartoe gebruikende een beqwaam parsoon ende sigh des 

verstaande doende den eedt daartoe staande. 

 

 

569. Den 4den April 1711, fol.183. 

Op den requeste van Jannichjen Egberts Storm weduwe van Albertus van Wieringen 

versoekende dat eenige parsoonen mochten werden g’ authoriseert om neffens haar met den 

Ontfanger van Vollenhoo over haares ehemans collecte te rekenen ende te liquideren, ende 

verder de boedel te  helpen scheijden ende te schifften. 

Was geapost:  Die EE: Albertus van de Weteringe ende Gerhardt Backer, worden ten fine als 

in den requeste is vermeldt g’ authoriseert; gelijck mede om het geene ten profijte van die 

geene, soo tot dese naalaatenschap naast gerechtight sal bevonden werden tot naeder 

dispositie onder sig te houden. 
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570. Den 7den April 1711, fol.183vo. 

Op de requeste van Jan van Wilsum g’ institueerde erfgenaam van Hillegijn Jansen Croese, 

versoeckende den boedel met vele legaten en schulden beswaart onde beneficie van inventaris 

te mogen adieren. 

Was geapost:  Het versochte beneficie van inventaris wort g’ accordeert mits dat twee der 

principaalste personele credideuren tot curateuren genomineert ende aen Schepenen en Raden 

gepraesenteert worden. 

 

 

571. Den 27 April 1711, fol.184. 

Op het request van Lubbert Jansen Stadts meijer wonende op t’ erfijn bij de Melm t’ welck bij 

de laaste verpachtinge van 110 tot 245 guldens is opgehooght, welcke pachtpenningen 

onmogelijck uijt het gemelde erfijn kan maken, versoeckende dat t’ selve op de oude pacht ad 

110 guldens over de jaren 1709, 1710 reets verschenen ende nogh resterende pachtjaren 

mochte vermindert worden, daar tegens belovende en aennemenede de Melm dijck te maken 

ende te onderhouden buijten Stadts kosten. 

Was geapost:  Het versoeck wort op rapport van d’ Heeren Cameners g’ accordeert, ende de 

pacht over de jaren 1709 en 1710 ende geduijrende de pachtjaren vermindert tot op hondert en 

tien caroli guldens jaarlijx mits dat de Melm dijck naa behoiren gemaackt ende geduijrende de 

pachtjaren door den suppleant wel onderholden moeten worden. 

 

 

572. Den 29 April 1711, fol.184. 

Op de requeste van de wijnkoperen deser Stadt versoeckende hare wijnvatijs met sijn marck 

sal moeten doen mercken, ende dat de bender geene en gemeckte wijn off brandewijn vatijs 

sal mogen opsetten bij de boete van 28 stuijvers ende dat dese wijn en brandewijnvatijs met 

geenen anderen natte waren gevult of gebruijckt mogen worden. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort g’ accordeert, ende sal de Bender hier op 

nader gelast ende daar toe geholden worden. 

 

 

573. Den 2 Maij 1711, fol.184vo. 

Op den requeste van Lambert Gerritsen Mulder Stadtsmeijer op het erve de Hoge Welle, 

versoekende om het groot versterf van desselfs beesten een sortabele remissie aen zijne 

verschenenen en te verschijnene jaeren lantpaght. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden remitteren aen den suppleant jaerlijcks een somma van 

hondert caroli guldens aen zijne verschenen jaeren paght van 1709 en 1710 verschenen en 

nogh op 1711, 1712, en 1713 sullende komen te verschijnen, om dieselve jaerlijcks aen zijne 

beloofde paghtpenningen te mogen korten. 

 

 

574. Den 8 Meij 1711, fol.185. 

Op de requeste van d’ Heer Blanckvoort tot den Hogenhuijse versoeckende tot reddinge 

eeniger nosackelijcker saken vrij acces ende reces in en uijt dese Stadt ende des selfs vrijheit. 

Was geapost:  Om redenen in desen vermelt wort de tijt van drij maanden aen d’ Heer 

Blanckvoort tot den Hogenhuijse g’ accordeert, vrijelijck ende onbekommert in onse Stadt 

ende des selfs vriheit te komen ende daar uit te gaan. 
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575. Den 8 Maij 1711, fol.185. 

Op den requeste van Hendrick de Munninck en Hendrick van den Bergh als mombairen over 

de twe onmondige kinderen van Hendrick van Heerde, versoeckende approbatie van de 

verkopinge van een hoff in de Sack gelegen, en sulx ten respecte van haere pupillen. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden approberen ten regarde van de onmondigen die gedaene 

verkopingen in desen requeste vermelt. 

 

 

576. Den 8 Maij 1711, fol.185vo. 

Op den requeste van Hendrick van den Bergh en Hendrick de Munninck in qualiteit als 

mombairen over de twe onmondige kinderen van Hendrick van Heerde saligher, versoekende 

sodane somma van driehondert caroli guldens als zij van haer oon Cornelis van Heerde 

hebben geerft aen der pupillen moeder tot steun van haeren huishoudinge, op interest te 

mogen doen onder behoorlijck verbant. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen het versoeck van de suppleanten, mits dat 

daer voor een reël onderpandt sal moeten verbinden. 

 

 

577. Den 26 Maij 1711, fol.185vo. 

Op den requeste van Claas Bleker, Jan van Ee en Peter Velthuis, mombairen van de drie 

naegelaetene kinderen van Gijsbert Hermsen Bleker, versoekende dat de twe jonghste 

kinderen in het Kinderhuis mogten worden ingenomen nemende zij suppleanten aen het derde 

kint te besorgen, versoekende vorder den geseiden boedel onder beneficie van inventaris te 

mogen aenvaerden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raeden accorderen, dat die twe in desen requeste vermelte 

kinderen in het Kinderhuis sullen ingenomen worden, wordende de tegenswoordige regerende 

buijten vaders van het Kinderhuis, beneffens nogh een van de grootste uijthebberen van dien 

boedel mits desen geauctoriseert om den boedel ten meesten voordele te mogen doen 

verkopen. 

 

 

578. Den 26 Maij 1711, fol.186. 

Op den requeste van Willem Teunissen van den Noord, versoekende dat eenige goederen van 

Jan Sligger , schrijver van de Ritmeester Karpentier alhier op het Raethuis berustende alsoo 

daer onder bederfelijcke goederen zijn, ad opus jus habentium mogen worden verkoft. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen het versoeck van den suppleant in desen 

requeste vermelt, en word Klaas Visscher geaucthoriseert om die in desen requeste vermelte 

goederen te verkopen, en die penningen daer van sullende provenieren tot naeder ordre van 

Schepenen en Raeden onder sigh te houden. 

 

 

579. Den 28sten Meij 1711, fol.186vo. 

Op de requeste van Beeltjen Rijckens, huijsvrouwe van Lambert van Ruijten, versoeckende 

wegens haare overgroote armoede, dat aen haar moogen gevolght werden soodaane vijff en 

twintigh caroli guldens aen haare kinderen bij Daniel Berens in echte verweckt beweesen, 

ende onder Cornelis Pastoor berustende, om daarvan te moogen subsisteeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen suppleante haar gedaan versoeck; 

wordende Cornelis Pastoor gelast de vijff en twintigh caroli guldens, onder hem berustende, 

aen suppleante te laaten volgen. 
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580. Den 3den Junij 1711, fol.186vo. 

Op de requeste van Elias Valkenier hebbende doen verkoopen ende met arrest geprocedeert 

de goederen van Johanna Boelhouders op sijn onderpandt; versoeckt te moogen weeten dewijl 

hij voor het soudtgeldt van de jaaren 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, ende 1708 aengesprooken 

werdt, hoe sig in de betaalinge dienaengaande sal hebben te gedraagen. 

Was geapost:  Wanneer den remonstrant, het soudtgeldt over de jaaren 1703, 1704, 1705, 

1706 tot sestien caroli guldens, sal hebben betaalt, sal het verdere hem weesen geremitteert. 

 

 

581. Den 3den Junij 1711, fol.187. 

Op de requeste van Aert Hermsen wonende op t’ Meuwen Sant als meijer versoeckende 

remissie ter oorsake dat sijn weijdelant met sandt is beset en een gedeelte daar van 

weggespoelt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raden hebben op het rapport van d’ Heeren Cameners en 

Rentmeesteren het Meuwen Sandt ofte de schade in desen gemelt in ogenschijn genomen 

hebbende, versochte remissie in advijs gehouden tot aenstaande om als dan naa bevindinge 

van saken daar over te disponeren. 

 

 

582. Den 11den Junij 1711, fol.187. 

Op de requeste van Henrickjen Bruijns versoeckende van de trouw met Jannes Huijsman 

ingegaan als oock getrouwt sijnde met Magdalena Jansen ende dus den echtenbandt 

verbroken hebbende te mogen ontslagen te worden ende van den selven gescheiden worden. 

Was geapost:  Naar examinatie der stucken en bewijsdommen bij desen requeste  

g’ appliceert, hebben Schepenen en Raadt Henrickijn Bruijns van den echt en trouw met 

Jannis Huijsman ingegaan ontslagen, haar permitterende om met ijmandt anders te mogen 

trouwen. 

 

 

583. Eodem [11 Junij 1711]vo, fol.187vo. 

Op de requeste van Geesijn Dircks weduwe van Jan Stevensen Vlas nu hertrouwt aen Jan 

Jacobs Croese versoeckende dat Gijsbert Bleeker mede momber met haar man zaligher Jan 

Stevensen Vlas over Steven Lamberts neffens haar sijne momberlijcke rekeninge mogen doen 

en een ander momber in plaatse van haar man zaligher Jan Stevensen Vlas moge genomineert 

worden. 

Was geapost:  De beklaagde Gijsbert Bleeker wort g’ ordonneert sijne rekeninge van 

ontfanxt en uijtgave te doen voor d’ Heeren Hooftluijden heden over 14 dagen, als wanneer 

suppleanten haare momberlijcke rekeninge mede sal k (afgebroken). 

 

 

584. Den 16 Junij 1711, fol.188. 

Op den requeste van Wijnanda Oosterbaan laast weduwe van Jannis de Haan versoeckende 

haar verkregen verwin en g’ accordeerde executie tegens haar stijffsoon Jannis de Haan ofte 

op eenige gerede penningen van den selven onder Abraham de Haan berustende te mogen 

dirigeren. 

Was geapost:  Suppleantinne wort haar versoeck in desen gemelt toegestaan ende kan de 

executie op de gerede penningen van Jannis de Haan dirigeren. 
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585. Den 22 Junij 1711, fol.188. 

Op den requeste van de gesamentlijcke creditueren van Egbert Brandenburgh, versoekende,  

dat desselfs boedel voor verlaeten en aen zijne creditueren vervallen te zijn moge worden 

gehouden en vervolgelijck door curatoren, waertoe sij nomineren de Burgermeesteren 

Herweier, van der Wende, de Ed: Tuenis Visser, Hendrick Schutte, Tuenis Backer en Willem 

Lenferinck ad opus jus habentium, ten meesten voordele gereddet. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden aucthoriseren de genomineerde personen tot curatoren 

over den boedel van Egbert Brandenburgh, om die selve, ad opus jus habentium, ten meesten 

voordele te redden. 

 

 

586. Den 30 Junij 1711, fol.188vo. 

Op de requeste van de respective curateuren van den verlaeten boedel van Engbert 

Brandenburgh versoekende 14 dagen vrijgeleide voor de persoon van Engbert Brandenburgh 

ten fine om haer remonstranten over zijne boedel explicatien, instructien, en onderwijsingh tot 

beter en faciler reddinge te geven. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen het vesoeck van de remonstranten ten fine 

als in desen requeste is vermelt. 

 

 

587. Den 7 Julij 1711, fol.188vo. 

Op den requeste van Hendrick Nijenrode paghter van de gebrande wateren wegens het Landt 

in Campen over het jaer 1711, versoekende om verscheiden in den requeste geallegeerde 

redenen dat de Heggetappers deser Stad mogen worden vernietight of dat zij naer de groote 

van haere vaeten vast mogen staen. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden verstaen, dat geene tappers enige gebrande wateren 

onder wat praetext het oock soude mogen zijn bij de kannen sullen mogen haelen of inslaen 

om die selve te verkopen, maer dat alle tappers, geene uijtgesondert, die eenige gebrande 

wateren gedencken te verkopen, die selve, van nu voortaen niet anders als bij het vat en niet 

minder als als en half ancker sullen mogen inslaen, en den accijs daervan, ingevolge de 

ordonnantie, betaelen, sullende den paghter met nimandt dies aengaende mogen composeren, 

en gehouden zijn desen aen alle tappers te doen insinueren. 

 

 

588. Den 9 Julij 1711, fol.189. 

Op den requeste van Peter van Dijck versoekende, dat hij het peert van Engbert Brandenburgh 

op desselfs stal staende voor geleverde vouragie en stallinge aen enige peerden van Engbert 

Brandenburgh magh doen verkopen of voor zijne praetensie ter aestimatie van twe 

onpertidege voor soo verre het strecken kan, aennemenen. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden verstaen, dat het peert van Engbert Brandenburgh, 

staende op de stall van Peter van Dijck gerightelijck sal worden verkoft, en aen hem suppleant 

door Claes Visscher uijt de vendupenningen daer van sulende provenieren, onder desselfs 

quitantie aen te tellen, een somma van vier en vijfftigh caroli guldens 3 stuijvers, en 8 

penningen in voldoeninge van zijne vouragie en stallinge bij dit peert geconsumeert en 

genoten. 

 

 

589. Den 11 Julij 1711, fol.189vo. 

Op den requeste van Joncker A. Willem van Boecop en Jacob Jan van Wijnbergen, mombaren 

van de onmondige kinderen van wilen Egbert ten Busse, versoekende approbatie om een 
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gedeelte in Twickeloos Slagh in Dronthen gelegen uijt den boedel van wijlen Werner van 

Boecop gekomen en fideicommis subject zijnde als mede een half acker in het Breslagh  

mede in Dronthen gelegen voor schulden van dien boedel te mogen verkopen. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden verstaen, dat de landerie in Dronthen in Twickeloos 

Slagh gelegen uijt den boedel van wijlen Joncker Werner van Boecop gekomen en met 

fideicommis beswaert van geseide fideicommis sullen ontslagen en verkoft worden tot 

betalinge van sodanige schulden als uijt den boedel van wijlen Joncket Werner van Boecop 

als nogh ten laste zijn van de remonstranten pupillen, waervan zij ten eersten vergaderinge 

alhier een memorie sullen moeten insenden; sullende die penningen soo daer van meerder 

moghten provenieren het fideicommis subiet zijn en blijven; approberende Haer Wel Hoogh 

Achtbaare de verkopinge van drie en een halve acker landt mede in Dronthen gelegen soo aen 

des remonstranten pupillen aen haer vader is aengeerft, ten fine om daer uijt de schulden van 

haer vaders boedel te betaelen. 

 

 

590. Den 16 Julij 1711, fol.190. 

Op de requeste van de respective regerende Buijten vaders van het Wees en Arme Kinderhuijs 

versoeckende approbatie van de verkopinge van een huijsijn op de Kalverheckenweg staande 

met de kinderen van Arent Gerritsen ende desselfs huijsvrouw aen de voorscreeven huijsen 

vervallen aen die Ed: Henrick van de Weteringe voor een somma van hondert en vijff en 

twintig caroli guldens. 

Was geapost:  De verkoop in desen gemelt wort van haar Wel Edele Hoogh Achtbare  

g’ approbeert. 

 

 

591. Den 21 Julij 1711, fol.190vo. 

Op de requeste van Willem van der Weert hospes in den Colsendom versoeckende de stal en 

achterkeucken van de weerhe ende behuijsingen (den Gouden Arent), van Jan Velthoen voor 

eenigen tijt en tot wederseggens toe tot sijn gebruick te approprieren  en gebruijcken. 

Was geapost:  Schepenen ende Raadt accorderen aen den suppleant om de stal en achter 

keucken van de afgebroken weerhe en huijs (den Gouden Arent) van Jan Velthoen tot sijn 

gebruijck te mogen emplojeren en approprieren en soo lange gebruijcken toter tijt en wijle 

Schepenen ende Raden dese vergunninge sullen herroepen, als wanneer de suppleant dese stal 

en achterkeucken, soo en in dier voegen als deselve is gemaackt sonder daar ijts te mogen 

veranderen off uijtbreken, sal moeten ruijmen ende aen de Stadt weder overgeven sonder 

eenige vergoedinge der gedane onkosten. 

 
[In marge]: Nog is deselve een loden pompe vergunt, om deselve in de putte te mogen setten in t’ voorscreeven huijs 

mits deselve daar in sal blijven. 

 

 

592. Den 26sten Julij 1711, fol.191. 

Op de requeste van de Heer Blanckvoort tot den Hoogen Huijs, versoekende om reedenen 

daarbij vervatt nog voor een geruimen tijdt vrijgeleijde, voor sijn parsoon ende goederen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen den remonstrant voor sijn parsoon  

ende bijhebbende goederen, nog vrijgeleijde voor de tijdt van ses weeken te loopen van 

huiden. 

 

 

593. Den 31sten Julij 1711, fol.191. 

Op de requeste van Judith ende Reinerus Hoolboom, beijde versoekende tot reddinge van  
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haare particuliere affaires vrijgeleijde voor eenigen tijdt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen supleanten vrijgeleijde voor den tijdt 

van veertien daagen. 

 

 

594. Den 31 Julij 1711, fol.191vo. 

Op de requeste van Henrick Molten cum suis pachter van den tabax accijs versoeckende dat 

de tabax verkoperen de peil subject ende niet minder quantiteit als 100 pont te gelijck mogen 

inslaan. 

Was geapost:  Schepenen en Raden ordonneren dat alle tabax verkoperen de peil subject 

sullen moeten sijn sonder eenig onderscheidt. 

 

 

595. Den 4den Augusti 1711, fol.191vo. 

Op de requeste van Henrick Nijenburgh, Jurrien Wijninck ende Gerrit Stockman, momberen 

over Engeltien Stockmans, naagelaatene kindt van Bastiaan Stockman ende Johanna Rhodia, 

versoekende van haare pupillaire penningen te moogen beleggen een honderdt caroli guldens 

op twe derde parten van een huijs staande in de Geerstraate aen de zuijdtsijde. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accordeeren aen suppleanten het versoeck in desen 

gedaan. 

 

 

596. Den 6 Augusti 1711, fol.192. 

Op de requeste van de Schultis van Camperveene W. Valencijn hebbende alhier twee peerden 

en een wagen op vergunder Aarde gebracht, die alhier met arreste sijn bekommert als 

praevenieringe van dat de peerden sig souden consumeren geduirende en hangende die 

proceduijre, versoeckende deselve te mogen verkopen ad opus jus habentium en onverkort 

een ijders recht. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt om de wagen en peerden ad opus jus habentium 

ende onverkort het arrest alhier gedaan, te mogen verkopen, wort g’ accordeert. 

 

 

597. Den 29 Augusti 1711, fol.192. 

Op den requeste van Gerrit Credier versoekende met de halfscheit van het glasemaken voor 

rekeninge van dese Stad door het overlijden van Hendrik Molter vacant zijnde, begunstight te 

mogen worden. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden begunstigen den suppleant met de halfscheit van het 

glasemaken voor rekeninge deser Stad, etc. 

 

 

598. Den 3 September 1711, fol.192vo. 

Op den requeste van de Heer Burgermeester Anthoni Eeckhout en Helmigh van Merle in 

qualiteit als mombairen over de vier onmondige kinderen van wijlen Anthoni van Brakel en 

Getruit van Wieringen, versoekende approbatie van een verkopinge van een vierde part in een 

erve tot Haerle gelegen en dan nog van 3/10 perten mede in gemelte erve gelegen. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden approberen, ten regarde van de onmondigen, de 

verkopingen in desen requeste vermelt. 
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599. Den 6den September 1711, fol.193. 

Op de requeste van de Heer Blanckvoort tot den Hoogen Huijse, versoekende all nog vrij 

geleijde voor een geruimen tijdt, voor sijn parsoon ende goederen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aan remonstrant (om reedenen) nog vrij 

geleijde voor sijn parsoon ende goederen, voor den tijdt van ses weeken, na expiratie van het 

laaste gegevene vrijgeleijde. 

 

 

600. Den 7den Septemb(er) 1711, fol.193. 

Op de requeste van Joan Coops, als momber over t’ onmondige kindt van Dr. Henrick 

Raterinck versoeckende approbatie van de publijcke verkopinge van een vervallen huijs op de 

Oude Strate staande en d’ Heer Burgermeester Tollius volgen de coopsvoorwaarden. 

Was geapost:  Dese verkpinge ter vergaderinge van Schepenen en Raadt gelesen, is deselve 

naa deliberatie g’ approbeert ende geratificeert. 

 

 

601. Eodem die [7 September 1711], fol.193vo. 

Op de requeste van de kinderen van de erffgenaamen van wijlen Hermen de Graaff, 

uijtgenoomen haare mede erffgenaam Herman de Graaff junior, versoeckende dat Schepenen 

ende Raaden mochten termijneren het verschill vant cost geldt van haar suppleanten mede 

haar broeder Herman de Graaff voornoemt bij wije sedert het overlijden van haer moeder 

hebben in cost gegaan. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden verstaan ( naa rijpe deliberatie) dat Herman de Graaff 

voor cost geldt verre jedere van sijn twe oudste susters jaarlix sall moogen inbrengen ende 

genieten een honderdt caroli guldens; Ende van beijde de joncksten jeder vijff ende seventigh 

caroli guldens, mede jaarlix. 

 

 

602. Den 10 Septemb(er) 1711, fol.193vo. 

Op den requeste van Wessel Lubbersen, versoekende zijne pijloots plaetse door een ander 

bequaem persoon te mogen laeten waernemen. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen des suppleants versoeck ten fine als in desen 

requeste is vermelt, en verstaen, dat Lubbert van Grafhorst de pijlootsplaetse voor den 

suppleant tot revocatie, sal mogen bedienen en waernemen, sullende hij gehouden zijn te doen 

den eedt daertoe staende. 

 

 

603.  Den 12 Septemb(er) 1711, fol.194. 

Op den requeste van Claes Bleker, versoekende zijn broeders doghter Gerregien Blekers uijt 

het kinderhuijs met sodaenige f.66 - 13 - : als sij daer in heeft gebragt naer sigh te mogen 

neemen, mits het kindt in cas van onverhopelijck afsterven des suppleants het reght van en tot 

het kinderhuis blijve competerende. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden, accorderen, wanneer den suppleant sufficiante borge 

sal hebben gestelt, dat het kindt in desen requeste vermelt noit weder om ten laste van het 

kinderhuis sal komen, dat suppleants versoeck ten fine als in desen requeste is vermelt. 

 

 

604. Den 14 Septemb(er) 1711, fol.194vo. 

Op de requeste van de momberen van Hermen Hermsen Holtman, (Henrick Bavinck en 

Willem van Cleeff qqa.), onmondige kinderen, versoeckende eenige effecten van haare 
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pupillen te Enschede gelegen ofte eenige uijtstaande schulden aldaar in cas van 

nootsakelijckheit met rechten aldaar te mogen innen ende de onwillige door middelen 

rechtens te constringeren tot betalinge, om alhier dese gelderen wederom tot der pupillen  

beste te emplojeren. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort in allen desen toegestaan. 

 

 

605. Den 14 Septemb(er) 1711, fol.195. 

Op den requeste van die Ed: Albertus de Haene en Hendrik Nieuburgh als mombairen over de 

onmondige kinderen van Thomas de Haene en Johanna van Tongeren, versoekende ten lijve 

van haere pupil genaemt Arentien de Haene te mogen beleggen een somma van ses hondert 

caroli guldens. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen aen de suppleanten haer versoeck in desen 

requeste vermelt. 

 

 

606. Den 29sten September 1711, fol.195. 

Op de requeste van Wilhelmus Leussen Dirckssoon ende Lijffert Henricksen als momberen 

over de twe onmondige kinderen van Albert Evertsen van Haarst, versoekende veniam aetatis 

voor Albert in sijn 24
ste

  ende Jacobjen Albers van Haarst in haar 22
ste

 jaar oudt ten fine om 

haare goederen selffs t’administreeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen de parsoonen in desen vermeldt 

veniam aetatis ten aensien van d’ administratie haarer goederen ende verder niet. 

 

 

607. Den 5 Octob(er) 1711, fol.195vo. 

Op den requeste van Johannes de Haene, versoeke surcheance van de verkopinge van zijn 

brouwerie en enigh landt voor de tijt van 4 weken. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden verstaen dat de suppleant zijne crediteuren binnen de tijt 

van 14 dagen sal hebben te vreden te stellen, sullende de verkopinge in desen requeste 

vermelt, alleen sonder consequentie, voor de tijt van 14 dagen worden uijtgestelt. 

 

 

608. Den 6 Octob(er) 1711, fol.195vo. 

Op de requeste van Johannes Coops in qualiteit als mombair over het onmondige kint van 

wijlen Dr. Hendrik Raterinck, versoekende een huis staende alhier in de St. Jacobs Steghe bij 

reets door hem ingewonnen, voor rekeninge van zijne pupil te mogen aencopen. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen des suppleant versoeck, ten fine als in desen 

requeste is vermelt. 

 

 

609. Den 9den October 1711, fol.196. 

Op de requeste van Hermannus de Graaff versoeckende tot een derde ende mede momber  

g’ authoriseert te werden, over sijne nog minderjaarige suster ende broeder. 

Was geapost:  Wanneer de suppleant de rekeningen van sijne nog minderjaarige suster ende 

broeder naa Stadtrechte sal hebben gedaan; wordt dieselve tot een derde momber g’ admitteert 

over voorscreeven sijne suster ende broeder. 
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610. Den 14 Octob(er) 1711, fol.196. 

Op de requeste van Gesina Erkelens versoeckende voldoeninge van t’ beteekende accoort van 

haar broeder de Bender Willem Erkelens. 

Was geapost:  De Bender Willem Erkelens over den inhoudt van desen requeste gehoort 

sijnde heeft aengenomen ende belooft, sijn tractement soo van de Stadt ad 25 guldens en van 

de Geestelijckheit ad ses caroli guldens jaarlijx aen sijn suster Gesina Erkelens te laten 

uijtvolgen het selve aen haar assignerende uit vervolg, om te strecken in voldoeninge van  

t’ gemelde accoort in quantum. 

 

 

611. Den 1sten Novemb(er) 1711, fol.196vo. 

Op de requeste van de Juffrouw Elisabet Morrhe versoeckende dat in de koop door haar suster 

Maria Geertruijdt Morrhe met haar broeder Egbert Hermen Morrhe over des selfs erfportie in 

sijne ouderlijcke goederen ingevolge accoort in dato den den 1sten october 1711 ingegaan, 

mag participeren, ende ten dien einde een rentebrieff onder hare momberen de Jonckeren 

Dirck Leeuwendaal en Jan Maurits Blanckvoort berustende. 

Was geapost:  Op het rapport van de momberen, soo wordt het versoeck in desen gemelt 

toegestaan mits dat de momberen sullen moeten besorgen dat de obligatie van de minderjarige 

ten meesten profite worde verkoft ende de penningen daar van comende door de momberen, 

volgens teneur van t’ contract tot betalinge der ouderlijcke schulden, en insonderheit van  

d’ erfportie van Joncker Egbert Hermen Morrhe worden geexplojeert. 

 

 

612. Den 5den November 1711, fol.197. 

Op de requeste van d’ Eerweerde Fabrice de la Busse cour ordinaris leeraar in de Walsche 

Kercke deser Stadt, versoeckende vermits sijnen hoogen ouderdom tot 65 jaaren ende 

lichaamelijcke swackheijt, ende verdere motiven daarbij vervatt te moogen werden 

gedimiteert van sijnen dienst als ordinaris leeraar in Walsche Kercke deser Stadt voornoemt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, den inhoudt deses requestes, rijpelijck g’ examineert 

hebbende, accordeeren aen den remonstrant sijne versoghte dimissie, sullende desselffs 

tractement ingevolge praesentatie bij sijne Eerweerde gedaan coomende te cesseeren met 

kerstijdt deses jaars 1711. 

 

 

613. Den 6 Novemb(er) 1711, fol.197vo. 

Op de requeste van Juffrouw Elisabet Salome Morrhe versoeckende approbatie van de koop 

van ¼ in een erve van 8 ackeren op Camperveene door haar meerderjarige suster voor 300 

guldens aen vrouw Aleijda Maria Theresia van Twickelo getrouwt aan de Ritmeester 

Bentinck verkoft. 

Was geapost:  De koop in desen gemelt wort ten reguarde van de minderjarige g’ approbeert, 

ende sullen dese penningen ofte de portie van de pupille in dese cooppenningen ten meesten 

dijnste ende nutt van de pupille met overleg en communicatie van des selfs momberen 

geexplojeert worden. 

 

 

614. Den 7 Novemb(er) 1711, fol.197vo. 

Op den requeste van Jan Keiser versoekende begunstight te mogen worden met de 

glasemakers plaetse deser Stadt door de doot van zijn vader zijnde vacant geworden, mogende 

wel lijden dat desselfs moeder voor haer leven langh gemelde plaetse moge doen bedienen en 

daer van te gauderen. 
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Was geapost:  Schepenen en Raeden begunstigen Jan Keijser met de Stadts glaemakers 

plaetse door de doot van desselfs vader Jacob Keiser vacant geworden, mits dat desselfs 

moeder voor de tijt haeres levens gemelte plaetse sal mogen laeten waernemen en daervan 

gauderen. 

 

 

615. Den 12den November 1711, fol.198. 

Op de requeste van Jacob Ovinck ende Wessel Credier als momberen over Engbert Evers, 

versoeckende g’ authoriseert te moogen werden om haare pupille kleederen noodig hebbende, 

daarvan te moogen voorsien. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, authoriseeren de momberen, ten fine als in den 

requeste is vermeldt; mits nochtans dat dieselve sullen moeten specificeeren, wat costen aen 

de pupill gedaan hebben. 

 

 

616. Den 14den November 1711, fol.198vo. 

Op de requeste van de Heer A. Alphert Blanckvoort tot den Hoogen Huijs, vesoekende all 

nog om reedenen vrij geleijde voor sijn parsoon ende goederen in dese Stadt ende 

onderhoorige vrijheijt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accordeeren aen den remonstrant all nog vrij geleide 

voor sijn parsoon ende goederen in dese Stadt ende onderhoorige vrijheijt voor den tijdt van 

acht weeken, á dato deses te loopen. 

 

 

617. Den 16 Novemb(er) 1711, fol.198vo. 

Op den requeste van Gerrit Backer en Albert van de Weteringe in qualiteit als curatoren van 

den boedel van Albert van Wieringen, versoekende dat aen haer moge vergunt worden de tijt 

van vier weken om de papieren van dien boedel te examineren en dat zij in geseide tijt van 

nimant gemoit of in reghten aengesproken mogen worden. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen aen de suppleanten haer versoeck alleen 

voor de tijt van 14 dagen. 

 

 

618. Den 24 Novemb(er) 1711, fol.199. 

Op de requeste van Willem Fruijs vertrouwt aen Stijntijn Jans van Borne versoeckende dat 

Abram de Haan moge werden geordonneert om aen hem suppleant als eenige en naaste 

erfgename ab intestato van sijn swager Jannes van Borne in Oost-Indien sonder kinderen naar 

te laten overleden sijnde, de effecten van sijn swager aen den suppleanten te overhandigen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raden gebleken sijnde dat Jan van Borne sonder wettige 

lijves erven op Malacca sij overleden, soo wort des selfs nalatenschap aen des selfs suster 

Stijntijn Jans van Borne g’ adjudiceert ende Abram de Haane g’ ordonneert om de effecten 

van d’ overledene voor soo veel deselve onder hem berustende sijn, aen voorgemelde Stijntijn 

Jans van Borne off des behoorlijcke last hebbende te laten uijtvolgen. 

 

 

619. Den 1 Decemb(er) 1711, fol.199vo. 

Op den requeste van de naeste bloetverwanten van wijlen Hendrick ter Burgh, versoekende 

temput deliberandi voor de tijt van vijff weken om de boedel van de overledene al dan pure te 

adieren of onder beneficie van inventaris aen te tasten. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen aen de suppleanten den versoghten tijt van  
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beraad, ten fine als in desen requeste is vermelt; mits dat zij haer naer expiratie en verloop van 

vijff weken sullen hebben te declareren. 

 

 

620. Den 3den December 1711, fol.199vo. 

Op de requeste van Jannichjen Storm weduwe van wijlen Albertus van Wieringen, 

versoeckende dat Schepenen ende Raaden mochten doen citeren de crediteuren van wijlen 

haar man voornoemt ten fine om sig over sijne naalaatenschap te vinden, off daarover om 

praeferentie ende concurrentie te disputeeren. 

Was geapost:  Die E: Gerhardt Backer, ende Jan Worst worden mits desen tot curateuren g’ 

authoriseert over den boedel van wijlen Albertus van Wieringen, ten fine om daaromtrent 

verder te procedeeren als naa Stadtrechte gebruickelick is. 

 

 

621. Den 3 Decemb(er) 1711, fol.200. 

Op de requeste van die Erbare Maria Suijrmans weduwe van Menso van der Heide 

versoeckende om redenen in den requeste vermelt, dat Schepenen en Raden ten aensien van 

haare onmondige kinderen de verkopinge van een huijs tot Zwolle op den Dijck staende 

wilden approberen. 

Was geapost:  De verkopinge in desen gemelt wort ten aensien van de minderjarige kinderen 

van suppleantinne g’ approbeert. 

 

 

622. Den 5den Decemb(er) 1711, fol.200. 

Op de requeste van de kinderen ende erfgenamen van d’ Heer Burgermeester G. Voorne als 

mede de erfgenamen van vrouw weduwe Lijwerden versoeckende ratificatie van haar mutueel 

accoort over haar onderlinge differenten op den 3den december 1711 opgericht. 

Was geapost:  Naa ingenomen informatie hebben Schepenen en Raden het bovenstaande 

accoort ten reguarde van de minderjarige. 

 

 

623. Den 14den December 1711, fol.200vo. 

Op de requeste van Hermen Roscammer, vaeder van het sieckenhuijs, versoekende dat sijne 

tegenswordige huijsvrouwe Eva van der Werff, naa sijn overlijden, als moeder van gemelde 

siekenhuijs mooge succedeeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren (naa rijpe deliberatie) aen de suppleant 

sijn gedaan versoeck. 

 

 

624. Den 14den December 1711, fol.200vo. 

Op de requeste van Herman Voerman versoeckende van t’soutgelt te betalen te mogen 

ontslagen worden van de tijt dat sijn erve aen Bertelt Jans hadde overgedaan ende int 

Gasthuijs sijn cost gekoft hadde. 

Was geapost:  Suppleant wort van t’ betalen vant soudtgelt naar dat en van die tijt dat in  

t’ Gasthuijs als een proevenaar is gaan woonen in gelijckheit van andere proevenaars 

ontslagen. 

 

 

625. Den 18 Novemb(er)? 1711, fol.201. 

Op de requeste van die Ed: Emanuel van de Grunde versoeckende dat d’ ontfanger Coops 
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hem een specifique rekeninge van sijne landts verschulde laste mogen geven en dat hem daar 

op mogen gevalideert worden alsoodane 32 guldens als indebite betaalt sijn. 

Was geapost:  Die Ed: Emanuel van de Grunde sal aen die Ed: Joannis Coops sijne 

verschulde landts lasten moeten betalen als ende de resterende 21 guldens volgens accoort 

ofte in plaatse van dese 21 guldens bij de eerst comende sessie van de Heeren ordinaire 

gedeputeerden aen die Ed: Joannis Coops moeten overgeven de behoorlijcke afscrijvinge van 

gemelde 21 guldens, onder reserve en voorbehoudens de actie en praetensie van Emanuel van 

de Grunde over eenige gesustineerde misbetalinge aen d’ Heer Burgermeester Koops als des 

tijdes ontfanger van t’ vuijrstedegelt deser Stadt gedaan, om sijne des wegen te kunnen en te 

mogen institueeren naa rade. 

 

 

626. Den 14 Decemb(er) 1711, fol.201vo. 

Op de requeste van Jannis ter Burgh versoeckende dat het accoort soo met de curateuren van 

de weduwe van Mr. Bitter Verweij nopens ende aengaande sijne resterende cooppenningen 

van t’ huijs bij hem althans bewoont tot op hondert en 14 guldens begroot ende nu nader doe 

de Heeren Provisoren en Kerckemeesteren van Ste. Geertruijden en Catrinen Gasthuijs met 

hem requestrant geconfirmeert. 

Was geapost:  Op het rapport van d’ Provisoren en Kerckemeesters van het Ste. Geertruijden 

en Catrinen Gasthuijs wort het accoort met Jannis ter Burgh ingegaan over de resterende 

cooppenningen van sijn huijsijn om 114 gulden voor capitaal en interesse op te brengen als 

wanneer hem het resterende sal worden geremitteert, wort het selve in allen delen 

geapprobeert. 

 

 

627. Den 8den Janu(arius) 1712, fol.201vo. 

Op de requeste van Jan Claassen van der Lunde, Jacob Norel, Eijmbert Hermsen, ende Gerrit 

Willemsen voerluiden deser Stadt versoekende , dat haar Edele Hoog Achtbaare, aen haar 

prevatier mochten accordeeren; Dat sij des winters bij beslooten waater, alle dinghsdaagen, 

van hier met haare waagens met menschen ende goederen van naa Amsterdam moogen 

vaaren, genietende voor vracht van een passagier, inde back voorwaarts ses caroli guldens tien 

stuivers, achterwaarts vijff guldens ende tien stuivers. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen suppleanten, dat sij bij provisie ende 

geduirende desen onder haar vieren alleen met haare waagens alle dinghsdaagen bij beslooten 

waater, naa Amsterdam moogen vaaren met menschen ende goederen (onverkortet nochtans 

het recht van deses Stadts borgeren en de ingeseetenen) genietende voor vracht van een 

passagier voorwaarts, ses caroli guldens tijn stuivers, achterwaarts vaarende in de back vijff 

gulden ende tijn stuivers, ende voor in de waagen vaarende vier caroli guldens sonder meer. 

 

 

628. Den 21 Januarius 1712, fol.202vo. 

Op de requeste van Dr. H. Nuijs versoeckende alhier voor de Stadts rechtbancken als 

advocaat te mogen dijnen. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen het versoeck in desen gemelt om partijen 

patrocinando voor deser Stadts rechtbancken te mogen bedijnen. 

 

 

629. Eodem [21 Januarius 1712], fol.202vo. 

Op de requeste van Rutger Vogel versoeckende met sijn vaders ½ susters doghter met name 

Aeltijn Bertels te mogen trouwen. 
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Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort aen den suppleant g’ accordeert om met 

sijn vaders susters doghter te mogen trouwen. 

 

 

630. Den 23 Januarij 1712, fol.203. 

Op den requeste van Melchior Smit, versoekende continuatie om zijn wekelijckse 

Rijckdaalder tot de tijt van het turfmeten te mogen ontfangen. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden begunstigen den suppleant met een daelder ’s weecks 

uijt de Camer deser Stadt te ontfangen en sulxs tot wederseggens toe; wordende mede aen den 

suppleant geordonneert de Morrensteghe, soo als voor desen, te moeten schoonmaken en 

houden. 

 

 

631. Eodem [23 Januarij 1712], fol.203. 

Op de requeste van de gesamentlijcke naaste bloetverwanten van die Ed: Henrick ter Burgh 

versoeckende om redenen dat nog verscheiden verschillen en praetensien uijt verscheiden 

hoofden openstaan waar bij de overledenes boedel merkelijck is g’ interesseert ende het 

onseker is hoe het met de praetensien soude kunnen uijtvallen versoekende daar om al nog en 

uijtstel ad deliberandum voor 6 weeken om de boedel pure uit onder het beneficie van 

inventaris te adieren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raden accorderen den suppleanten al nog de tijt van ses 

weeken, om te deliberen den boedel in desen gemelt pure off onder de wet en beneficie van 

inventaris te aentreden. 

 

 

632. Den 27 Januarij 1712, fol.203vo. 

Op den requeste van Gerrit Albertsen Stickert versoekende om redenen in den requeste 

vermelt, den boedel van zijn moeder Hermpijn Evers weduwe van Albert Hendriksen Stickert 

onder beneficie van inventaris te mogen aenveerden. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen den suppleant den boedel van zijn gemelte 

moeder onder beneficie van inventaris te mogen aenvaerden, en die selve, ten overstaen van 

de twe grootste uijthebberen, te mogen redden. 

 

 

633. Den 27 Januarius 1712, fol.204. 

Op de requeste van Adriaan Dagh versoeckende met een kleine openstaande woning bij de 

Kruijt Toorn staande de Stadt toebehoorende, t’ welcke eenigen tijt door Anthoni Teunissen 

gratis mede bewoont ende gebruijckt is geweest. 

Was geapost:  Schepenen ende Raden begunstigen den suppleant met de vacante woningen in 

desen gemelt tot wederseggens toe. 

 

 

634. Den 4 Febr(uarij) 1712, fol.204. 

Op den requeste van Jannegien Rutgers weduwe van Pijter van Muers, versoekende met de 

woninge aen het Collegie tegenswoordigh door haer bewoont werdende, om redenen breder in 

den requeste vermelt, haer leven langh begunstight te mogen worden. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen aen de suppleante, en sulcks tot 

wederseggens toe, haer versoeck in desen requeste vermelt. 
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635. Den 4 Febr(uarij) 1712, fol.204vo. 

Op den requeste van de houderen van korn, mout, pelle eeckwind en paarde vulle molens, 

versoekende, om redenen in den requeste vermelt, dat Jan van der Wegen moge continueren 

in het draien van sodanige houten dollen etc. als particulier en onafscheidelijk tot het maken 

en repareren der molens behooren. 

Was geapost:  Schepenen en aeden accorderen aen de suppleanten, en sulcks tot 

wederseggens toe, haer versoek in desen requeste vermelt. 

 

 

636. Eodem die [4 Februarij] 1712, fol.205. 

Op de requeste van Gerridt van Munnen, soon van Jan Arentsen van Munnen, versoeckende 

vermits bij voorneemen is tot sijne costwinninge jets bij de handt te neemen in Julij 1711, 

reets vier ende twintig jaaren oudt sijnde geweest veniam aetatis. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden(ingenoomen hebbende de consideratien der 

momberen) accordeeren aen den suppleant veniam aetatis. 

 

 

637. Den 13 Febr(uarij) 1712, fol.205. 

Op den requeste van Jacob Ovink en Jannes ter Bruggen als mombairen over de kinderen van 

Hermen Zul, versoekende approbatie van een koop van een huis en twe stallen staende in de 

Keiserstrate. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden approberen de gedane coop, ten fine als in desen 

requeste is vermelt. 

 

 

638. Eodem [13 Februarij 1712], fol.205vo. 

Op de requeste van het Schippers Gilde deser Stadt versoeckende tot haar soulaas te mogen 

genijten 6 stuijvers van een geboijde praam off schip ende 3 stuijvers van een ongeboeijde 

prame off kleinder schip hier mest ladende. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort aen t’ Schippers Gilde g’ accordeert. 

 

 

639. Den 14 Febr(uarij) 1712, fol.205vo. 

Op den requeste van Anna Plantius versoekende dat die Ed: Simon Coen en Elias Valkenier 

tot curatoren over den verlaetenen boedel van Jacob Rutgersen Erckelens mogen worden 

aengestelt. 

Was geapost:  De genomineerde personen worden tot curatoren g’ auctoriseert, ten fine als in 

desen requeste is vermelt. 

 

 

640. Den 27 Febr(uarij) 1712, fol.206. 

Op den requeste van Dr. Hendrick Vesterinck en Joan Hendrik Ridder als aengestelde 

mombairen van de kinderen van wijlen J.R. van der Beek en vrou Caecilia Catrina Junckers, 

versoekende approbatie van de koop van een huis en twe huirhuijsies staende in de Nieustraet 

tot Swoll, door haer verkoft aen Dr. Roelof Eeckhout. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden approberen de gedaene koop van gemelte huijsen, ten 

fine als in desen requeste is vermelt. 
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641. Den 27 Febr(uarij) 1712, fol.206. 

Op den requeste van Evert Meijboom in huwelijck hebbende Aeltien Kleinsmit weduwe van 

Krijn Hendriksen van Campen versoekende dat een hondert caroli guldens van het bewijs 

door zijn vrouwe aen haer voordoghter gedaen mogen afgeschreven worden, en dat de 

resterende penningen den suppleant mogen worden op interessen gedaen, op dat weder een 

kostwinninge moge behouden, sullende voor die penningen verhijpotheseren zijn huis staende 

alhier in de Buijten Ni(e)ustraat, zijnde vrij en onbeswaer. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden zijnde gebleken, dat Aeltien Kleinsmit haer doghter bij 

Krijn Hendriks van Campen in ehe geprocreërt naer haar staet te veel voor haere vaderlijcke 

goederen heeft bewesen, soo is ’t dat Schepenen en Raeden het gemelte bewijs, om redenen 

breder geallegeert, verminderen met een somma van hondert caroli guldens, en hebben goet 

gevonden, dat door de mombairen van de overige driehondert caroli (guldens), wegens 

kinderbewijs, aen Evert Meijboom en Aeltien Kleismit op interesse sal verstreckt worden een 

somma van twe hondert caroli guldens, mits dat zij haer huis, erve en werhe alhier staende in 

de Buijten Nieustraet daer voor en voor die te verlopene interessen gerigtelijck sullen 

verhipothiseren. 

 

 

642. Den 14 Meert 1712, fol.206vo. 

Op de requeste van Jan Gerritsen, meijer op den Sonnenbergh versoeckende de penningen soo 

van Steven Ariaansen Kremer voor d’ afgoedinge van huijs en verderen opstal bedongen 

hadde te mogen ontfangen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raden ordonneren d’ Heer ontfanger van de Weeteringe om 

de penningen soo voor huijs, opstal, vrucht en andere bomen aen Jan Gerritsen door Steven 

Ariaansen Kremer belooft waren, voor de achterstedige lantpachten en s’ Heeren lasten ten 

profite van de Geestelijckheit te innen ende niet door Jan Gerritsen te doen toucheren, 

blijvende het kinderbewijs in desen gemelt ongepraejudicieert. 

 

 

643. Den 14 Meert 1712, fol.207. 

Op de requeste van Aartijn Bruijns weduwe van Foppe Gerrits, versoekende om haar groote 

armoede en verdere redenen in den requeste vermelt dat haar achterstant van lantpacht aen de 

Stadt verschult ad sestig guldens moghte geremitteert worden. 

Was geapost:  Suppliantinne wort om haare bekende armoede het achterstandt in desen 

gemelt tot sestig guldens gunstelijck geremitteert. 

 

 

644. Eodem [14 Meert 1712], fol.207. 

Op de requeste van Cornelis van IJsendijck versoeckende de resterende kooppenningen van 

sijn huijs op de Bleeke van t’ Ste. Geertruijden en Catrinen Gasthuijs tot 200 guldens te 

mogen erlangen. 

Was geapost:  De regerende buijten vader van t’ gemelde Gasthuijs wort versoght om uijt de 

eerst voorhanden sijnde penningen soo ras moogelijck te voldoen, ten waare redenen van 

verweigeringe moghten hebben. 

 

 

645. Den 21sten Meert 1712, fol.207vo. 

Op de requeste van Henrick Crouwel, Johannes Crouwel, die Ed: Henrick van Nes als vaeder, 

ende Berent Beerthuijs als momber over Jan van Nes, bij Femmichjen Crouwels staande ehe 

geprocreëerdt neffens Jacob Ovinck, als momber over Maria Crouwel onmondigh kindt van 
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Claas Crouwel alle erffgenaamen van wijlen Adam Crouwel; te kennne gevende hoe dat sij 

met Berent Uttenhoudt als getrouwt aen Helena van Wieringen wegens haare kinderen Rutger 

van Wieringen ende Joan Velthoen als het recht hebbende van Henrick van Gronouwe, 

getrouwdt aen Geertruijdt van Wieringen voor drie vijffde parten erffgenaamen van 

Annichjen Velthoens, eerst getrouwt met Jonas van Wieringen, hebben opgericht ende 

geteekent sekere maagescheijdt over voorscreeven erffenisse ende naalaatenschap 

voorscreeven requeste annex, de dato den 6den Januari 1712 met versoeck dat Schepenen 

ende Raaden hetselve ten aensien van de minderjaarigen gelieven t’ approbeeren ende te 

valiceeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden approbeeren (naa rijpe examinatie) d’annexe 

maagescheijdt, tusschen de gesamnentlijcke erffgenaamen van wijlen Adam Crouwel ende 

Annichjen Velthoen, den 6den Januari deses jaars gemaackt ende opgericht; Ende sulx ten 

aensien van de minderjaarigen. 

 

 

646. Den 24 Meert 1712, fol.208. 

Op den requeste van Pr. Bernhard Hagius en W. van Merle in qualiteit als mombairen over 

Anna Maria Spreij, versoekende om redenen in den requeste geallegeert, een obligatie ad 

duijsent caroli guldens capitael ten laste van het comptoir van Nienmegen en haer aenpert in 

twe huijsies in den Haege te mogen verkopen en eht gelt daervan sullende provenieren op 

haer lijff te beleggen. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden aucthoriseren de suppleanten om de obligatie en de 

aenperten in de twe huijsen haer pupil toebehoirende ten minsten kosten te mogen vercopen, 

en de penningen daar van sullende provenieren ten haeren lijve, sulex met kennisse van 

Schepenen en Raeden te beleggen. 

 

 

647. Den 28 Meert 1712, fol.208vo. 

Op de requeste van de dicke off goede bieren deser Stadt versoeckende om de geringe 

kostwinninge en weinige verteeringe der tapbieren etc. ende dat daar en boven de brouwerije 

in t’ Ste. Geertruijden en Catrinen Gasthuijs tegenswoordig staf (stil) staat. 

Was geapost:  Schepenen ende Raden ordonneren om redenen in desne requeste vermelt dat 

de dickbier voerders de andere off tweede brouwte int Weeshuis gebrouwen wordende onder 

genot van de profiten daar toe staande sullen voeren ende dragen, tot er tijt en wijle dat de 

brouweije in t’ Ste. Geertruiden en Catrinen Gasthuijs wederom ganckbaar sij ende dar inne 

gebrouwt worde als wanneer de biervoerders ijder haar brouwerien sullen bedijnen als oudts. 

 

 

648. Den 6 April 1712, fol.208vo. 

Op de requeste van de Schultis van IJsselmuijden J. ter Welbergh versoeckende alhier binnen 

dese Stadt vergunder aarde. 

Was geapost:  De Schultis ter Welbergh wort sij versoeck om op vergunder aarde alhier 

binnen de Stadt sodane Gerichts acten en handelingen als alleenlijck voor den Schulten 

Gerechte van IJsselmuijden moeten wordne gepasseert en geventileert ende daar toe 

behooren, dog anders geene te vertreden, toegestaan. 

 

 

649. Den 15 Aprill 1712, fol.209. 

Op den requeste van Hermen Veutelink wonende op het Eilandt Enst, versoekende vrijgeleide 

voor de tijt van twee maenden en sulex om alhier met zijne creditoren over hare praetensie te 
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mogen accorderen. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen aen den suppleant om redenen in den 

requeste vermelt, vrijgeleide voor de tijt van vier weken. 

 

 

650. Den 18den April 1712, fol.209. 

Op de requeste van de Joncker Jan Franciscus van Oldeneel, in huwelijck hebbende vrouw 

Bartha Elisabeth Voorne versoekende van Schepenen ende Raaden te moogen hebben een 

declaaratoir, off seker huijsjen hem remonstrant bij lootinge uijt den boedel van wijlen sijn 

schoonvaeder de Heer Borgermeester Gerhardt Voorne te deele gevallen met fideicommis, sij 

beswaart door hem remonstrant aen Aart Janssen Wachter verkofft, staende hetselve op de 

Noordt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden ontheffen het huijsjen in desen vermeldt van het 

fideicommis, waarmede hetselve mochte beswaart sijn; Bij Aart Janssen Wachter aengekofft; 

Mits dat de cooppenningen op dese Stadt sullen werden belecht; Ende d’ obligatie, met 

gelijck fideicommis weder werde g’ affecteert. 

 

 

651. Den 23 April 1712, fol.209vo. 

Op de requeste van Rutger Bondam versoeckende gebruijck van t’ verlaten bolwerck buijten 

de Veene poorte hem door de Raadt van Staten volgens appoinctement van den 13 october 

1710 g’ accordeert door haar Wel Edele Hoog Achtbaare moghte begunstight worden. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort aen den suppleant g’ accordeert. 

 

 

652. Eodem die [23 April 1712], fol.210. 

Op de requeste van Wernerus Welveldt, versoeckende tot verrichtinge van sijne particuliere 

affaires soo voor haar Edele Mogendheden de Heeren ordinaris Gedeputteerdens als andere 

Gerichten, voor sekere tijdt vrijgeleijde. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accordeeren aen den suppleant, het versoghte 

vrijgeleijde, voor den tijdt van veertien daagen. 

 

 

653. den 3 Maij 1712, fol.210. 

Op den requeste van de gesamentlijck Gildemeesteren, Olderlijden van t’ St. Jacobs Gilde, 

versoekende dat de vier bijlopers in der overle(de)nen plaatse tot turf en korendragers sulle 

suicederen, soo als van oudts, sonder nieuwe bijlopers aen te stellen, maar dat aen de 

weduwen kinderen of andere erfgenamen het sij oock Godtshuijsen indien de kinderen daarin 

komen van ijder der vier eerste afgestorvene gildebroeder door het gesamentlijcke gilde sal 

worden uijtgemaackt een somma van hondert en sestien caroli guldens eens; maar naa dat er 

vier gildebroeders gestorven en de vier bijlopers in dier plaatsen sullen sijn gesuccedeert, 

sonder nieuwe bijlopers aen te stellen in het toekomende souden de weduwen kinderen andere 

erfgenamen off oock Godtshuijsen de plaatsen der overledene mogen laten waarneemen door 

een ander off door deselve ploeg met genot van de derde penning off oock verkopen alles 

binnen jaar en dag, maar na dat die tijt sal verlopen sijn dat de Gildemeesteren en Ouderlijden 

soo de successeuren de plaatsen niet verkopen, bevoeght sullen sijn deselve aen een ander 

bequaam persoon ten profite van die successeuren ten meesten prijse te verhandelen, om de 

ploegen weder te vullen, versoeckende wijders uijt name van gehele gilde en gesamentlijcke 

gildebroederen dat Haar Wel Edele Hog Achtbare de voorscreeven poincten soo omtrent het 

succederen der bijlopers het genot van 116 guldens voor de weduwen kinderen  andere 
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erfgenamen en Godtshuijsen van het geheele gilde van ijder der vier eerst vacnte plaatsen en 

vervolgens van t’ verkopen van de dan volgende open te vallene plaatsen ten profitie van de 

weduwe en andere successeuren soo binnen als buijten jaar en dag respective gelieven te 

approberen. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort geaccordeert, mits dat in cas van sijckte of 

onmaght van een off meer leden van de int werk sijnde ploeg bij te springen; ende daar en 

booven alles bij provisie en tot wederseggens toe soo bij aldien Schepenen en Raadt eenige 

inconvenienten in desen bespeuren. 

 
[In marge]: De Gildebroeders van t’ Jacobsgilde toegestaan de bijlopers te laten uijtsterven en dat hare plaatsen 

binnen jaar en dag door deselver erfgenamen sullen verkoft mogen worden binnen jaar en een dag. 

 

 

654. Den 3 Mei 1712, fol.211. 

Op den requeste van Do. Rombergh Luiterse praedicant en Johannes ter Meulen in qualiteit 

als gerightelijcke aengestelde curateuren over den boedel van wijlen Titie Sievers weduwe 

Meulemans; versoeckende (alsoo Titie Sievers diverse maelen aen haer curateuren heeft 

geopenbaert en geseght, dat sekere hondert caroli guldens aen haer tot de kostkopinge alhier 

in het Gasthuis door haer broeder Claes Meuleman verstrect, aen gezeide haere broeder 

moeten worden gerestitueert) dat zij moghten werden geaucthoriseert gemelte hondert 

guldens aen geseide Claes Meuleman te restitueren. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden aucthoriseren de curateuren, om die in den requeste 

gemelte hondert caroli guldens aen Claas Meuleman te tellen; mits dat zij remonstranten 

alvorens met hanttastinge verclaeren van de overledene Titie Sievers gehoort te hebben, dat 

die hondert caroli guldens aen geseide haere broeder mogten werden gerestitueert. 

 

 

655. Den 3 Maij 1712, fol.211vo. 

Op den requeste van Joncker Hendrik Arent van Boecop, versoekende voor soo verre het de 

onmondige kinderen van wijlen Joncker Egbert ten Bussche aengaet, dat ses morgen lant in 

Mastebroeck gelegen soo hij uit den boedel van wijlen zijn Heer vader laest geerft en met 

fideicommis beswaert, van het fideicommis mogen worden ontslaegen, en door hem 

remonstrant tot betalinge zijner vaderlijcke schulden verkoft. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen aen den remonstrant, en sulcks ten regarde 

van de onmondige kinderen van wijlen Joncker Egbert ten Bussche, zijn versoeck in desen 

requeste vermelt. 

 

 

656. Den 7den Maij 1712, fol.212. 

Op de requeste van Jacobus Bos en Jannis Brunier momberen van de minderjarige kinderen 

van die Ed: Klaas van Berkum versoeckende approbatie van de verkopinge van haarer 

pupillen aenpart in t’ halve erve en goedt aen de Bercummer Brugge gelegen, dese halfscheit 

verkoft sijnde voor 2500 guldens vrij geldt etc. 

Was geapost:  Op het rapport van d’ Heeren Hooftluijden vant Buijten Quartier soo wort de 

verkopinge in desen gemelt ten respecte van de onmondige g’ approbeert, ende de momberen 

geauthoriseert om d’ overdraght te doen. 

 

 

657. Den 17den Maij 1712, fol.212. 

Op de requeste van Matjen Geerts, versoekende haar beweesene moederlijcke goederen 

ingevolge acte van bewijs van dato den 9den Junij 1680 gedaan door wijlen haar vaeder Geert 
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Rutgersen, uijt de penninge geprocedeert van de verkoffte goederen van Jan Dircksen als 

getrouwd aen Lammichjen Dircks weduwe ende boedelhoudster van des suppleantes vaeder. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accordeeren aen suppleante, haare beweesene 

moederlijcke goederen uijt de penningen geprovenieert van de verkoffte goederen van Jan 

Dircksen, onder genoeghsaame cautie te moogen lichten, onder afftreck van het geene bij haar 

hierop rente mochte ontfangen sijn. 

 

 

658. Den 18 Meij 1712, fol.212vo. 

Op de requeste van Willem Henrix Spaan versoeckende om redenen in den requeste vermelt 

remissie van 200 guldens wegens de pachtpenningen van de Waage. 

Was geapost:  Schepenen en Raadt accorderen aen den Suppleant om redenen eens een 

remissie van fijftig caroli guldens mits dat de suppleant sijn restant aen Stadts comptoir in de 

tijt van 14 dagen sal moeten betalen sonder het welcke dese voorscreeven remissie niet sal 

worden gevalideert. 

 

 

659. Den 14 Maij 1712, fol.213. 

Op den requeste van de Heer Jan Maurits Blanckvoort, versoekende dat de Heer 

Burgermeester Merten Coops moge worden geaucthoriseert om voor Juffer Elisabeth Salome 

Morre minderjarigh zijnde aen de Heer en Vrou Bentinck tot Wolda gerightelijck te 

transporteren haer aenpert in een erve op Kampervene gelegen. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden aucthoriseren de Heer Burgermeester Coops, om voor 

Juffer Elisabeth Salome Morrhe als minderjarigh zijnde mede over te dragen sodanigh vierde 

part in een erve op Kampervene gelegen aen de Heer en Vrou Bentinck toe Wolda verkoft. 

 

 

660. Den 23 Meij 1712, fol.213. 

Op de requeste van Wilhelmus Moleman tot Vollenhove versoeckende vrij geleide voor hem 

en bijhebbende goederen voor 3 maenden, om pressente affaires alhier moetende wesen. 

Was geapost:  Om redenen wort aen de suppleant vrijgeleide voor hem ende sijne 

bijhebbende goederen toegestaen voor de tijt van ses weeken. 

 

 

661. Den 24sten Maij 1712, fol.213vo. 

Op de requeste van Henrick de Munnick ende Henrick van den Bergh, momberen over de 

kinderen van Henrick van Heerde ende Hermtjen Henricks saligher versoeckende voor haare 

pupillen als Henrickjen oudt vier ende twintigh, ende Claas Henricks oudt twintigh jaaren, 

veniam aetatis; ten fine om haare neeringe, coopmanschap ende alles wat daaraen dipendeert, 

vrij ende onverhinderdt met een jeder te moogen exerceeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren (naa rijpe examinatie) aen de 

suppleanten qqa. het versoghte veniam aetatis voor haare pupillen ten fine alleen om haare 

coopmanschap, ende daegelixe neeringe te moogen doen ende voorsetten; Ende verder niet. 

 

 

662. Den 24 Meij 1712, fol.214. 

Op den requeste van Hermannus Kastenaer demonstrerende, hoe dat Juffrou Sara de Graef, 

gelijck sulcks bij sententie is verstaen, verweigert met hem te willen trouwen of de 

huwelijckse proclamatien te doen inteikenen, versoekende dat Schepenen en Raeden een of 

twe publike personen gelieven te ordonneren die voorscreeven Sara de Graeff tegens sekeren 



Pagina 142 van 189 

dagh van gerightswegen voor de Eerwaerden Kerckenraed mogen praesenteren om met en 

nevens den remonstrant als dan de huwelijckse proclamatien te laeten inschrijven, ten fine tot 

voltreckinge des huwelijcks. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden verstaen, dat Juffrou Sara de Graeff op aenstaende 

vrijdagh over acht daegen se huwelijckse proclamatien met Hermannus Kastenaer sal hebben 

te laeten inschrijven ten fine, dat die selve des sondaeghs daer aenvolgende mogen worden 

gepubliceert, sullende bij aldien sulcks van Juffrou Sara de Graef niet worde naergekomen, 

door ordre van Schepenen en Raeden daer toe de noodige ordres gestelt worden. 

 

 

663. Den 1sten Meij 1712, fol.214vo. 

Op de requeste van Jan van Goutum versoeckende van seker tooren staande tegens over sijne 

wooninge geheel vervallen, hem daar te moogen affbreeken, ende en weder met pannen te 

decken, ende tot sijn gebruick appropriëren. 

Was geapost:  Het versoeck soo als het leijdt wordt aen den remonstrant toegestaan: Edog tot 

revocatie van haar Wel Edele Hoog Achtbaare, ende langer niet. 

 

 

664. Eodem die [1 Meij 1712], fol.214vo. 

Op de requeste van Jan Kock woonende op het kleine erffjen de Bosch, versoekende remissie 

van veertigh caroli guldens jaarlix over de jaaren 1710 ende 1711 wegens her vergraaven van 

een gedeelte van voorscreeven erve. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden remitteeren aen den suppleant over de jaaren 1710 

ende 1711, jaarlix vijff ende twintigh caroli guldens, ende alsoo te saamen vijfftigh caroli 

guldens. 

 

 

665. Den 2 Junij 1712, fol.215. 

Op den requeste van Albertus van Deutecom en Annegien Steenders eheluijden beide als 

grootborgen van deser Stadt versoekende dewijl sij van tafel en bedde, boven gratie, zijn 

gescheiden, dat sij beide deser Stadts weiden sullen mogen beslaen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raeden verstaen, dat de suppleanten, soo lange zij van tafel 

en bedde zijn gescheiden, dese Stadtsweiden ijder voor de halfscheit, dogh niet anders als in 

een quartier sullen mogen beslaen. 

 

 

666. Den 2den Junij 1712, fol.215. 

Op de requeste van Melchior Smit geweesenen executeur ende nu turfmeeter klagende dat van 

t’ turffmeeten met sijn huijsgesin niet kan bestaan, versoeckende tot sijn onderhout door Uw 

Edele Hoog Achtbare met eene off andere te mogen begunstight worden. 

Was geapost:  Suppleant wort begunstight met tien stuijvers weekelijx uijt de Stadts 

rentekamer te betalen, mits de suppleant sal geholden worden daar voor soo als in desen 

requeste belooft te continueren in schoonhouden van de Morrensteege. 

 

 

667. Den 6 Meij 1712, fol.215vo. 

Op de requeste van Jannis van Dijck versoeckende approbatie ten aensien van sijn nog 

minderjarige dogter van een aenpart in een erve in Gelderland gelegen verkoft met 

communicatie van Cornelis van Dijck en Jacobus Middelburgh versoeckende dat dese 

voorscreven personen tot momberen van d’ onmondige moghten g’ authoriseert worden 
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ende d’ overdraght te doen. 

Was geapost:  De koop in desen gemelt wort ten aensien van de onmondige op het rapport 

van de heeren Hooftluijden van t’ Buijten Quartier g’ approbeert ende de genomineerde 

momberen g’ authoriseert om de overdraght ende alles daar toe gerequireert en hare qualiteit 

voor d’ onmondige te vertreden. 

 

 

668. Den 18 Junij 1712, fol.215vo. 

Op het requeste van de momberen van Martha de Graaff versoeckende een overschot van een 

capitaal op het huijs van Henr. Staal ad 200 guldens tot betalinge van eenige gemaackte 

schulden te mogen emplojeren in soo verre het capitaal te verminderen. 

Was geapost:  Het versoeck in desen vermelt wort op het rapport van de Heeren Hooftluijden 

g’ accordeert ende de momberen g’ authoriseert om het overschot van t’ gemelde capitaal tot 

betalinge der gemaackte schulden te emplojeren. 

 

 

669. Eodem die [18 Junij 1712], fol.216. 

Op den requeste van Gerrit Kloppert demonstrerende hoe dat hij zijn Tialck schip en het veer 

op Deventer heeft verkoft aen Egbert van Haarst, versoekende approbatie van de gedaene 

coop. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden begunstigen Egbert van Haarst met het veer van hier op 

Deventer. 

 

 

670. Eodem die [18 Junij 1712], fol.216. 

Op de requeste van Berendina Beniers demonstrerende hoe dat haar huijsien staende op de 

Vloetdijck vercoft zijnde de tijt van inloste omtrent vervloten zijnde, zij versoeckt dat de tijt 

van ses maenden moge worden geprolongeert. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen het versoeck van de suppleante en sulcks 

alleen voor de tijt van ses weken. 

 

 

671. Den 20sten Junij 1712, fol.216vo. 

Op de requeste van het Schippers Gilde; remonstreerende hoe dat de Pilooten daagelix door 

vreemde schipperen haare jura, ende recht werde verkortet; Daarinne bestaande dat van alle 

scheepen groot ses lasten en de daar en booven tot acht lasten aen de pilooten niet mede 

vaarende sal werden gegevende ende betaalt ses stuivers met versoeck dat Bruggeman het 

bruggegeldt van voorscreeven vreemde schipperss ontfangen te gelijck mooge ontfangen de 

jura voor de Pilooten. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen suppleanten hun gedaan versoeck, 

soo als het leght. 

 

 

672. Den 23sten Junij 1712, fol.217. 

Op de requeste van de gesamentlijcke erffgenaamen van saligher Peter Lucassen, versoekende 

dat Frans Markelbagh mooge consigneeren soodaane cooppeningen als hij verschuldt is, 

wegens seker huijsjen bij hem uijt den boedel van wijlen Arnoldus van Graffhorst voor 

Schoorsteen geldt, verkofft, aengekofft. 

Was geapost:  Frans Markelbagh wordt mits desen g’ ordonneert de cooppenningen van het 

huijsjen, in desen vermeldt onder hem nog berustende, in den gerichte te consigneeren. 
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673. Den 28 Junij 1712, fol.217. 

Op de requeste van Antoni van Dursten en Paul Dinxstee meesters schoemakers versoeckende 

een ledige en geruineuse plaatse naast haar schoekuijpe op de Kalverhecken weg te mogen 

bevredigen ende te beheeren totter tijt en wijle ijmant dese plaatse sal willen komen beheeren, 

als wanneer sij deselve sullen ruijmen. 

Was geapost:  Het versoek in desen gemelt wort op de gepresenteerde conditien  

g’ accordeert. 

 

 

674. Den 2den Junij 1712, fol.217vo. 

Op de requeste van Jacobus Bos ende Jannes Brunier momberen over de kinderen van die Ed: 

Klaas van Berkum versoeckende approbatie van de verkopinge van eenig vast goedt in  

t’ Scholtampt van Heerde tot Wesop gelegen. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort g’ accordeert ende de momberen  

g’ authoriseert om wegens de onmondige overdraght van gemelde perceelen te doen. 

 

 

675. Eodem [2 Junij 1712], fol.217vo. 

Op de requeste van vrouw Aleida Gerardina Morrhe geboren Follart en Juffer Elisabet 

Salome Morrhe op den 30 gepasserden maants Junij 1712 oudt sijnde geweest 24 jaren, 

meerderjarig moghte verklaart worden om verscheidene redenen. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort g’ accordeert ende Juffer Elisabet Salome 

Morrhe meerderjarig verklaart in soo verre om haare goederen te administreren, dog 

verekenen. 

 

 

676. Den 7den Julij 1712, fol.218. 

Op de requeste van Jan Klaassen ende Jacob Norel als treckers van het Passagie geldt van 

dese Stadt over den jaare 1712, versoekende te moogen werden gemaintineert bij  

d’ ordonnantie van Ridderschap ende Steeden op den 22sten April 1675 op dit middel 

gemaniert. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accordeeren aen suppleanten hun gedaan versoeck. 

 

 

677. Den 7 Julij 1712, fol.218. 

Op den requeste van Anna Steenders, huisvrouwe van Albertus van Deutecom, versoekende 

om redenen in dese requeste vermelt, dat zij mits betalende de halfscheit van de paght van een 

maate de halfscheit van het grass of hoij daer van sal mogen trecken. 

Was geapost:  Wanneer de suppleante borge voor de hafscheit van de lantpaght sal hebben 

gestelt, en de helfte van de onkosten soo van het maijen als anders sal hebben betaelt, als dan 

accorderen Schepenen en Raeden aen de suppleante haer versoeck ten fine als in desen 

requeste is vermelt. 

 

 

678. Den 19den Julij 1712, fol.218vo. 

Op de requeste van die E: Emanuel de Grunde, versoekende betaalinge van de Stadt van een 

somma van drie honderdt seventien caroli guldens tijn stuivers, wegens geleverde 

medicamenten aen het Regement van den Prins van Berckevelt, in den jaare 1677, 

Was geapost:  Suppleant wordt all nog gerenvoijeert aen de Heeren van den Raadt, gelijck  

meermaalen geschiet is; wordende de suppleant g’ injurgeert sig desen aengaande, niet weder  
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aen haar Wel Edele Hoog Achtbaare t’ addresseeren. 

 
[In marge]: Den 20sten Augusti 1712. Schepenen ende Raaden inhaereren haare Appostille van den 19den Julij 

1712 ten aensien van de gepraetendeerde f.317 - : - : sullende haar Wel Edele Hoog Achtbaare onaengenaam voorcoomen 

indien over voorscreeven praetensie weder gemoeijt werden; Dog ten requarde van de gepraetenteerde f.89 - : - : caroli 

guldens kan den remonstrant sig addresseren aen de Caameners van dat jaar. 

 

 

679. Den 21 Julij 1712, fol.219. 

Op de requeste van N: Omius versoeckende ontslaginge van sijn penningen door d’ Heer 

ontfanger van Vollenhoo op de collecteur van t’ vuijrstede gelt R. Erkelens g’ assigneert ende 

onder den selven berustende soo hij Omius met sijn schip in s’ Lants dijnst verdijnt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raden verstaan ende ordonneeren dat de gemelde penningen 

van N: Omius onder de collecteur van vuijrstede gelt R. Erkelens sullen moeten blijven ende 

aen gemelde Omius niet sullen uijtgetelt worden ter tijt Schepenen en Raadt daar over nader 

sullen hebben gedisponeert. 

 

 

680. Den 26 Julij 1712, fol.219. 

Op de requeste van Jacob Cominck, Mattijs van Cleeff, ende Jannis Langenbergh en 

Hillebrant Vreede, pachteren van dese Stats Toll anno Domini 1711 versoeckende om haare 

geledene schade eenige remissie aen haar resterende pachtpenningen ad f.229 - : - : off eenige 

termijnen. 

Was geapost:  Aagaande de remissie kan niet in gedaan worden dog wort g’ accordeert dat de 

suppleanten het gemelde restant in de tijt van vier maanden naastkomende en maandelijck een 

¼ ten comptoire van de Stat te betalen. 

 

 

681. Den 26 Julij 1712, fol.219vo. 

Op de requeste van Berendina Beniers versoeckende nogmaals prolongatie van den termijn 

van inlosse van seker huijs gerichtelijck verkoft om redenen dat daar over met de coperen in 

proces is. 

Was geapost:  Op de nadere instantie en t’ gereitereerde versoeck wort de termijn van inlosse 

al nog voor de tijt van een vierendeel jaars geprolongeert. 

 

 

682. Den 28 Julij 1712, fol.219vo. 

Op de requeste van die Ed: Claas van Berkum, versoeckende een obligatie op losrente van 

300 guldens capitaal ad vijf procento soo hem uijt de Camer van de Stadt anno Domini 1708 

is competerende. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort g’ accordeert ende sal van dese gemelde 

drijhondert caroli guldens een obligatie in forma ten laste van de Stadts comptoir tegens vijff 

procento losrente uijtgereickt worden. 

 

 

683. Den 8 August(us) 1712, fol.219vo. 

Op de requeste van de burgeren woonachtig achter de Nieuwe Muijre tussen de Vispoorte 

ende de Vrouwenpoorte versoeckende dat de soo genaamde Groenmerckt moge gehouden 

worden voor hare huijsen als van oudts. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort aen de suppleanten toegestaan, ende sal de 

mercktmeester worden gelast om acht te nemen dat de Groen marckt off aardtvruchten  
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gemerckt op sijn oude geordonneerde plaatse tussen de Vis en Vrouwe poorte binnen de Stadt 

sal moeten geholden worden. 

 

 

684. Den 10 August(us) 1712, fol.220. 

Op de requeste van de momberen van Martha Cristina de Graaf versoeckende approbatie van 

een aencoop ofte overneminge tegens schult van een stucke lant van Henrick Geerts tot 

Grafhorst tot 423 gulden restante penningen van een  capitaal van 600 guldens alsoo de 

schuldenaar niets meer in bonis was hebbende. 

Was geapost:  De koop in desen gemelt wort soo als deselve door de momberen is gedaan in 

allen delen g’ approbeert. 

 

 

685. Den 1sten September 1712, fol.220. 

Op de requeste van die E: Teunis Visscher, Jurriaan Pastoor, Willem Teunissen van de Noordt 

ende Peter Pannebacker voornaamste uijthebberen van het schip laast bij Cornelis Omius 

bevaaren ende beseeten sijnde geweest, versoekende dat uijt die cooppenningen tot doodinge 

van het restant van den Bijll Brieff met d’ interesse van dien aen Jurriaan Pastoor qqa. vooraff 

ingevolge gemaackt accoord moogen betaalt werden, een honderdt drie ende vijfftig caroli 

guldens veerien stuivers ende acht penningen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden verstaan, dat uijt de cooppenningen geprovenieert van 

het verkoffte Carvijl schip, laast bij Cornelis Omius beseeten, aen die E: Jurriaan Pastoor qqa. 

tot doodinge van het restant van de Bijll Brieff, met d’ interesse van dien, vooraff sullen 

betaalt werden een honderdt ende drie ende vijfftigh caroli guldens veertien stuivers ende acht 

penningen. 

 

 

686. Den 5den September 1712, fol.220vo. 

Op de requeste van Hillichjen Dircks vroedtvrouw, versoekende vermits d’ indispositie van 

vrouw Valckenburgh mede vroedtvrouw het volle tractement; gelijck mede, dat sij van alle 

wachten ende wachtgelden om haare functie mooge werden g’ executeerdt. 

Was geapost:  Soo lange de suppliantinne geene koenen compt te houden, off publicq neringe 

compt te doen, sal dieselve van wachten ende wachtgelden weesen bevrijdt; kunnende op het 

eerste versoeck van suppleantinne, all niet werden gedisponeert. 

 

 

687. Den 6 Septemb(er) 1712, fol.221. 

Op den requeste van die Ed: Andries van Ems en Albertus van de Weteringe in qualiteit als 

mombairen over Elisabeth Scholts, versoekende tot subsistentie van haere pupil des pupils 

goederen, bestaende in een silveren beugeltasse, silver op de zijdt, een samare en enigh linnen 

en 50 caroli guldens aen gelt wegens haer bewesen goedt, te mogen vercopen, om haer daer 

van te onderhouden tot dat haer vader sal zijn wedergekomen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raeden accorderen aen de remonstranten haer versoeck, ten 

fine als in desen requeste vermelt. 

 

 

688. Den 6 September 1712, fol.221vo. 

Op den requeste van Anthoni van Dorsten en Arent van Dijck in qualiteit als mombairs over 

Hillegien Moes, demonstrerende hoe dat zij over de erfenisse van haer pupils vader met haers 

pupils halve broeder hebben geaccordeert, mits dat hij aen haer pupil sal hebben uijt te reiken 
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een somma van drie hondert en vijff en seventigh caroli guldens en dan nogh een renthe brief 

van twe hondert caroli guldens, voor welcke voorseide drie hondert en vijff en seventigh 

caroli guldens haer pupils halve broeder gerichtelijck praesenteert te verbinden zijn huis, erve 

en werhe staende alhier op de Oudestraete bij de Haegen Poorte. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden approberen het gemaeckte accoordt, mits dat het huis in 

desen requeste vermeldt, daer voor gerightelijck worden verbonden.  
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Snell, Hendrick Jansen   544. 
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Sot, Teunis Jansen de    405. 

Souteur, Anna Guiliaen   216. 
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Steege, Jan ter     447. 

Steenbergen Geertruijdt   290. 

Steenbergen, Burgermr.   270, 285, 310. 
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Gilde, Drapiers    239. 

Gilde, Duffelmakers    39, 448. 

Gilde, Laakenmakers    39, 239, 334, 375, 448. 

Gilde, Linnewevers    199, 451. 

Gilde, Metselaers    561. 

Gilde, Schippers    638, 671. 

Gilde, Sleepers    152. 

Gilde, Snijders    375. 

Gilde, St. Jacobs    505, 653. 

Gilde, St. Joseph    561. 

Gilde, Timmermans    561. 

Glasemakersplaatse    597, 614. 

Heimeraats plaatse    416, 485. 

IJkerplaatse     568. 

Kalckdragers plaatse    123. 

Kercke van Camper Eijlandt   206. 

Kinderhuijs, het    128, 165, 175, 207, 445, 447, 545, 577, 590, 603. 

Korendrager     653. 

Kruijersplaatse    513. 

Landtrentampt van Vollenhove  379. 

Lants accijs     209. 

Latijnsche Schoole    442. 

Luitersche Gemeente    323. 

Mastgelt, het     499. 

Melm, de     571. 

Melmdijck, de     571. 

Moole, Eeck     1, 110, 635. 

Moole, Grutte     110, 266. 

Moole, Koorn     110, 635. 

Moole, Mout     635. 

Moole, Peerde vulle    110, 635. 

Moole, Pelle     110, 635. 
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Moole, Winde volle    110, 635. 

Munte, Stadts     127. 

Passagiegeldt     676. 

Praam      502, 505, 638. 

Raadthuis, het     233. 

Ramen, de     448. 

Regiment van de Prins van Berckevelt 678. 

Regiment van de Prins van Oostruslant 474. 

Ridderschap en Steden   349, 676. 

Scheepstimmerwerff    247. 

Schoekuijpe     673. 

Scholtampt van Heerde   674. 

Schoorsteengeldt    141, 185, 349, 387, 547, 672. 

Schultampt van Camperveene  204. 

Schultampt van Doornspijck   253. 

Seegelhuijs, het    39. 

Sieckenhuijs, het    623. 

Soudt Brieff     431. 

Soutgelt, het     61, 547, 580, 624. 

Stadts Slotemakersplaatse   400. 

Stadtshuijs, het    48. 

Stadtsrechtbancken    628. 

Stats Toll     680. 

Tabax accijs     594. 

Tialck schip     669. 

Toutersplaatse van Brunnepe   325, 516. 

Treckschuite     559. 

Turf accijs     18. 

Turfdrager     653. 

Turff, Stadts     408, 502, 505. 

Veer op Meppelt    29. 

Veer van hier op Deventer   554, 669. 

Veer van hier op Sneeck   546. 

Veer van hier op Zutphen   519, 526. 

Veer van hier op Zwolle   278, 559. 

Vergaderinge, Bethlehems   354. 

Vergaderinge, Vorens of Boecop  222. 

Verkensschouwers plaatse   405. 

Vollenhoo, Comptoir van   63, 161, 404, 440, 527. 

Vroedmoeder     469. 

Vuijrstedegelt     625, 679. 

Waage, de     658. 

Walsche Kercke    21, 470, 612. 

Weefgetouwen    199. 

Weesen Huijs, het    296, 540, 552, 590, 647. 

Wijn accijs     231. 

Witmakers plaatse    104. 

 

 

 



Pagina 181 van 189 

In dit deel voorkomende beroepen en functiën. 

 

 

Abdisse   362. 

Advocaat   156, 158, 357, 494, 510, 628. 

Aenspreker   198, 239. 

Aissajeur   197. 

Apoteker   236, 329. 

Backer    184, 233, 423. 

Barendrager   146, 322. 

Bedienaer   141, 144. 

Bender    572, 610. 

Biervoerder   647. 

Bijloper   653. 

Boedelhoudster  358, 657. 

Broeckherder   14. 

Bruggeman   671. 

Buijten vader   4, 275, 296, 466, 540, 547, 552, 577, 590, 644. 

Burgermeester 1, 3, 14, 49, 72, 81, 107, 157, 189, 200, 211, 221, 236, 270, 273, 

279, 285, 288, 292, 306, 310, 351, 356, 362, 404, 406, 420, 421, 

435, 455, 456, 465, 468, 478, 486, 536, 539, 585, 598, 600, 622, 

625, 650, 659. 

Camenaar   39 e.v. 

Capitein   188, 290, 484, 508. 

Chirurgijn   40, 464. 

Claviger   442. 

Collecteur   18, 61, 282, 679. 

Conrector   157. 

Coopman   380, 381. 

Cornet    103, 474. 

Coster    20, 21, 57, 140. 

Crediteur   5 e.v. 

Curateur   5 e.v. 

Custos    25, 206. 

Diaken    206. 

Diensmeijdt   68. 

Dijckgreve   97. 

Doctor    7, 8, 14, 51, 69, 158, 236, 406, 528. 

Dominee   37, 157, 286, 342, 408, 475, 498, 539, 654. 

Dootgraver   263, 439. 

Drapiermaker   239. 

Duffelmaker   39, 448. 

Essajeur   127. 

Fiscaal    158. 

Franse schoolmeester  38, 47. 

Gemeensman   486. 

Gerightsdienaar  486. 

Gildebroeder   233, 502, 505. 

Gildemeester   39, 199, 233, 375, 448, 464, 561, 653. 

Glasemaker   597, 614. 
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Griffier   107, 155. 

Grutter    53. 

Hoedestoffeerder  328. 

Hospes    591. 

Huijsman   16. 

IJker    314, 568. 

Joncker 23, 302, 371, 419, 421, 429, 467, 477, 481, 487, 490, 555, 556, 

563, 589, 611, 650, 655. 

Jongermans   375. 

Kalckdrager   123. 

Kerckmeester   41, 49, 91, 108, 444, 446, 553, 626. 

Knecht    233, 239, 256. 

Koopman   334. 

Kruijer, Stadts   513. 

Kuiper    366. 

Laakenmaker   39, 239, 334, 448. 

Lakenbereider   375. 

Leijendecker, meester  438. 

Leraar    612. 

Lieutenant   177, 272, 422. 

Linnewever   451. 

Magistraat   6, 71, 79, 546. 

Meester van de sweep 128, 137. 

Meijer    74, 114, 212, 324, 363, 374, 378, 428, 462, 537, 538, 581, 642. 

Metselaar   561. 

Metselaarbaas   182. 

Moolenmaacker, meester 110. 

Muntmeester   515. 

Olderling   206. 

Olderluijden   233, 239, 653. 

Oldermans   375. 

Onder Majoor   148, 215. 

Ontvanger   10 e.v. 

Organist   470. 

Pachter   2, 74, 209, 231, 261, 282, 587, 594, 680. 

Pijloot    602, 671. 

Pompemaker   561. 

Pompemakersbaas  561. 

Poortsluijter   203. 

Praedicant   370, 417, 539, 654. 

Praesident   40, 261. 

Prins    474. 

Procurator   109, 155, 182, 420, 530, 542. 

Procureur   202. 

Provisoor   41 e.v. 

Rentmeester   39, 90, 370, 460, 469, 568, 581. 

Ritmeester   272, 340, 578, 613. 

Roedendrager   15, 84, 261. 

Roeper deser Stadt  50. 

Sadelmaker   166, 218. 
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Schaffers   239. 

Scherprighter   558. 

Schipper   376, 535, 638, 671. 

Schoemaker, meester  673. 

Schoolarch   47. 

Schoolmeester   140, 198, 336, 337, 511. 

Schrijver   578. 

Schultis   204, 411, 487, 596, 648. 

Schutmeester   278, 293, 546. 

Secretaris   136, 158, 173, 271, 281, 408, 422, 438, 486, 543. 

Seilemaker   28. 

Sleeper   409. 

Slotemaker, Stadts  400. 

Snijder    375. 

Soldaat   4, 113, 121, 545. 

Stadtsmeijer   24, 27, 298, 544, 560, 571, 573. 

Steenkoopman  124. 

Tapper    282, 587. 

Timmerman, meester  520, 561. 

Touter    325, 516. 

Trecker   18, 548, 549. 

Turfdrager   502, 505. 

Turffschiper   257. 

Turfmeter   630, 666. 

Twijghcooper   376. 

Uijthebber   685. 

Veenderigh   326. 

Veerschipper   33, 546. 

Verkensschouwer  405. 

Voerluiden   627. 

Voorsanger   336, 337. 

Vroedtvrouwe   307, 317, 318, 686. 

Vuurstoocker   170. 

Wachtmeester   474. 

Wagemeester   13, 295. 

Weesemeester   77. 

Wesevader   540. 

Wijnkoper   572. 

Witmaker   104. 

Ysersnijder   197. 

 

 

 

Verklarende woorden en termenlijst. 

 

 

Ab intestato   - Zonder testament. 

Acces    - Toegang. 

Actum in senatu  - Behandeld in de raad. 

Ad hunc actum  - Voor deze acte. 
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Ad illum actum  - Als bijgevoegde acte. 

Ad opus jus habentium - Ten behoeve van de rechthebbende. 

Adieren   - Aanvaarden, aannemen. 

Adsumptie   - Waardering, waarde, schatting. 

Advocando   - Het verlenen van rechtskundige bijstand. 

Aestimatie   - Waardering, waarde, schatten. 

Affecteeren   - Uittrekken, bestemmen  van (van gelden), (zekere  

     uitgaven) brengen op een bepaalde post v.d. begroting. 

Aliëneeren   - Vervreemding, verkoop, verpanding, afstand van grond- 

     gebied, van rechten enz. 

Allodiatie   - Erfvrij; niet leenroerig; vrij van leencijns. 

Amplecteren   - Omhelzen, omvangen, aannemen, verkiezen. 

Ancker wijn   - Inhoudsmaat: een anker wijn, het vierde van een aam, het 

     zesde van het okshoofd, 38,8 ltr. Thans 44 of 45 flessen. 

Annex    - Aanhangsels, bijlagen. 

Apoinctement   - Beschikking, overeenkomst. 

Apparentie   - Waarschijnlijkheid. 

Approbatie   - Vergunning. 

Approprieren   - Geschikt maken. 

Assigneren   - Schriftelijke aanwijzing ter betaling. 

Assumeren   - Aan zich toevoegen, aannemen, laten gelden. 

Avancement   - Vordering, bevordering. 

Belmundig   - Onbeheerd liggende grond. 

Beneficie van inventaris - Onder voorrecht van boedelbeschrijving. 

Besaet    - Arrest, beslaglegging, inbeslagneming. 

Camenaar   - Beheerder van de geldmiddelen van een stad. 

Casu quo   - In welk geval. 

Cautie    - Zekerheid. 

Cessionaris   - Verkrijger van een recht, vergunning enz. 

Circum circa   - Rondom. 

Claviger   - (sleuteldragend), conciërge, m.n. van een gymnasium. 

Commoditeijt   - Gemak, gelegenheid, gerief. 

Competeert   - Rechtmatig toekomen, schuldig zijn. 

Comptoir   - Kantoor. 

Confesso   - Erkennen. 

Consenteren   - Toestaan. 

Conserneert   - Betreffende, aangaande. 

Consideratie   - Toegeeflijkheid, inschikkelijkheid. 

Consigneren   - In bewaring geven. 

Constingeren   - Dwingen. 

Contrarie   - Tegenovergesteld, strijdig. 

Coram    - In aanwezigheid van, ten overstaan van. 

Costume locaal  - Gewoonterecht, plaatselijke gewoonten. 

Cum suis   - Met de zijnen. 

Cum uxore   - Met zijn echtgenote. 

Declaaratoir   - Verklarend; vonnis. 

Deductis deducendis  - Stuk waarin uit gestelde feiten een eis (in rechte) wordt 

      afgeleid; aftrekking, uittreksel. 

Defendeeren   - Beschermen, beschutten. 

Deficieren   - Ontbreken. 
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Deliberatie   - Beraadslaging, overleg. 

Demanueren   - Overhandigen. 

Desisteeren   - Afstand doen van, laten varen. 

Desolaat   - Insolvente boedel, failliete nalatenschap. 

Devolveren   - Afwentelen, aan een ander bij erfrecht komende te  

     vervallen. 

Dewiel    - Dewijl, omdat. 

Die Ed:   - Die Erentsame. 

Different   - Verschillend. 

Dimissie   - Ontslag, uit een dienst of functie. 

Dipendeert   - Afhangen, afhankelijk zijn. 

Distincte   - Onderscheiden, onderkenbaar. 

Distraheren   - In het klein verkopen. 

Drees leggen   - Braakland, de rustende, onbebouwde akker. 

Ecclesiastique   - Geestelijke. 

Eheman(vrouw)  - Echtgenoot(e). 

Eligibel   - Verkiesbaar. 

Emolumenten   - Bijverdiensten. 

Emtaneren   - Aansnijden; aanvangen, aanvatten, beginnen met (een 

onderhandeling); aanknopen (een gesprek). 

Essajeur   - Keurmeester, rijkscontroleur v. h. gehalte van  

     goud en zilver. 

Exemptie   - Het onttrokken-zijn; uitzondering. 

Exerceren   - Uitoefenen. 

Expedient   - Redmiddel, uitweg. 

Extraditie   - Buiten de gewone regeling vallende. 

Faciler    - Gemakkelijker. 

Faveur    - Ten gunste van: 

Fiat tentamen   - Toestemming voor voorlopig onderzoek. 

Fideicommissaire  - 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. 

Fine, ten   - Ten einde. 

Fortabele   - Royale, ruime. 

Furneren   - Voorzien, verschaffen. 

Gauderen   - Verblijden. 

Geadjudiceert   - Gerechtelijk toewijzen. 

Geadjungeert   - Als adjunct of helper toevoegen. 

Geaffecteert   - Gevoelswaarde,, waarde aan iets toegekend op 

     grond van gehechtheid of voorliefde. 

Geagnosceert   - De erkende schulden. 

Geagreert   - Gunstig aangenomen, toegestaan. 

Geappliceert   - Aangeleg, aangewend, toegepast, zich toeleggen. 

Geassigneerd   - Schriftelijke aanwijzing ter betaling. 

Geassumeert   - Aan zich toevoegen, aangenomen. 

Geaugementeert  - Uitgebreid, vermeerderd. 

Gebeneficeert   - Begunstigd. 

Gecomprehendeert  - Ineen trekken, bevattingsvermogen. 

Gecondemneert  - Veroordeeld. 
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Geconfirmeert   - Bekrachtigd, bevestigd. 

Geconsenteert   - Toestemming, vergunning. 

Geconsigneerd  - In bewaring geven. 

Gededuceert   - Verklaard. 

Gedefereert   - Aanbrengen, aangeven, terwille zijn. 

Gedesidereerd   - Vereischte. 

Gedevolveert   - Bij versterf overgaan op, toevallen. 

Gedimiteert   - Vrijlaten, vrijstellen, ontslaan. 

Gedisponeert   - Beschikken over. 

Gedistraheert   - In het klein verkocht. 

Gefourneert   - Voorzien van, verschaffen. 

Geimmisseert   - Ingemengt. 

Geinsinueert   - Gerechtelijk aangezegd. 

Gelaxeert   - Gelost. 

Gemaintineert   - In stand houden. 

Gementioneerd  - Vermelden. 

Geperimeert   - Teniet gedaan. 

Geplaijdojeert  - Pleidooi. Gedeelte van een proces waarin de pleitredes  

   gehouden worden. 

Gepraefereerde  - Recht van voorrang, voorkeur. 

Gepraefigeert   - Tevoren vastgesteld. 

Gepraejudicieert  - Op een oordeel vooruitlopen dat later kan 

     schaden. 

Gepraelegeerd   - Vermaakte goederen bij uiterste wil. 

Gepreasumeert  -  Veronderstelt. 

Gepriseert   - Schatten, de waarde aanslaan. 

Gepriveert   - Beroven van, ontroven, ontnemen. 

Geprocreëert   - Verwekken. 

Geprovenieert   - Als opbrengst voortkomen uit, opgeleverd 

     worden. 

Gereïtereerde   - Herhaalde 

Gereleveert   - Ontheffen, ontslaan, vrijspreken. 

Geremoveert   - Verwijdert worden. 

Gerencontreert  - Ontmoeting, aantreffen. 

Gerenuntieert   - Afstand doen van, afzien van. 

Geresolveert   - Ontbinden. 

Gesententieert   - Geoordeelt, gevonnist. 

Gespolieert   - Beroving, plundering. 

Gesuppleert   - Aangevult worden. 

Gesurrogeert   - In de plaats gesteld. 

Gevalideert   - In rekening gebracht worden. 

Gevilipendeert  - Veracht. 

Goltgulden   - 28 stuivers. 

Gresen lant   - Oude oppervlakte maat naar het aantal koeien er 

     op een bepaald stuk land geweid kunnen worden.  

Haereditaire   - Erfelijkheid. 

Impost    - Accijns. 

In bonis   - In bezit. 

In indicio   - Na aanwijzijng. 

In solutum   - Vrij. 
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In specie   - Zien, kijken. 

In tempore   - Op het juiste moment. 

Incommoditeijt  - Ongelegenheid, ongemak, ongerief. 

Inconvenienten  - Ongerief, ongemak, bezwaar. 

Indemniseeren   - Bij armlastigheid terug kunnen vallen op de ker- 

     kelijke gemeente in de plaats van herkomst. 

Indispositie   - Ontstemdheid. 

Infractie   - Schending, inbreuk. 

Inhaererende   - Invoegende. 

Inseratur suo loco  - Op zijn plek, plaats. 

Inundatie   - Overstroming. 

Iterative   - Herhaalde 

J.U.Dr.    - Juris utriusque doctor, doctor in de beide rechten, 

     het burgelijke en het kerkelijke. 

Jura    - Rechten, de rechtswetenschap. 

Jus cessum   - Het recht van overdracht. 

Lb. (libra)   - Pond. 

Laesie    - Waarmee de kwestie is opgeheven. 

Loco legitime   - Door plaatselijke wet bepaalt. 

Maagescheijdt   - Boedelscheiding. 

Maintien   - Houding. 

Malitiauselijck  - Kwaadwillig, boosaardig. 

Menagie   - Huisraad, met verschoning ontzien. 

Menagieuste   - Zeer voorzichtig behandelen. 

Michieli   - St. Michiel, 20 September. 

Moderaat   - Gematigdheid, matiging, tempering. 

Momberen   - Voogden. 

Montant   - Bedrag. 

Morgen Lant   - Oppervlakte maat (Rijnlandse 8515, 70 m2. 

     Pruisische 3180 m2 ofwel 0,318 ha. 

Mutueel   - Wederzijds, over en weer. 

Nomini uxoris   - In naam van zijn vrouw. 

Nulliteit   - Nietigheid, onbeduidend. 

Obtineren   - Verkrijgen; de overhand behouden, winnen. 

Oculaire inspectie  - Zelf ondernomen onderzoek. 

Ongepraejudiceert  - Zonder geschil. 

Orbert (ten nuttigst  - Ten nuttigst. 

Parthie advers   - De tegenpartij. 

Patrocinando   - Voorstaan, verdedigen 

Patrocineren   - Bescherming.  

Per edicta ad valvas  - Openlijk bekend gemaakt aan de deuren van het  

  Stadhuis. 

Pericul    - Gevaarlijk, hachelijk. 

Petri    - Verpagting van erven, St. Petrus, 22 Febr. 

Petri ad Cathedrams avondt - 21 Febr. dag voor St. Petrus. 

Pijloot    - Loods. 

Possessie   - Vastgoed, landbezit. 

Postuleren   - Optreden, werkzaam zijn. 

Praedecesseur   - Ambtsvoorganger. 

Praejuditie   - Op een oordeel vooruit lopen. 
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Praetendeeren   - Beweren, voorwenden. 

Praetensie   - Aanspraak, eis, vordering. 

Praetext   - Voorwendsels, voorgegeven, schijngrond. 

Pregnante   - Dringende. 

Prevatier   - Persoonlijk. 

Principaal   - Lastgever, volmachtgever. 

Pro derelicto   - Voor veronachtzaming, verwaarlozing. 

Pro ut jacet   - Wanneer het gebeurt. Zo het gebeurt. 

Prodigaliteijt   - Verkwistend. 

Promisuie   - Belooft, toegezegt. 

qqa. (qualitate qua)  - In de hoedanigheid waarin, ambtshalve. 

Quantum pro   - Voor hoeveel. 

Reces    - Uitgang, weggang. 

Regres    - Recht op schadevergoeding of terugbetaling. 

Reliqua   - Overschot van onvereffende schuld. 

Remissie   - Vermindering, ontheffing. 

Remonstrantien  - Tegenvoorstellingen, tegenbetoog. 

Rencontreren    - Tegenkomen, ervaren 

Renuntieert   - Ontzegging. 

Repudieerde   - De schulden veiligstellen, vanwege de erfenis minder is. 

Requarde   - Ten verzoeke. 

Resigneren   - Afstand doen van; zich schikken, berusten. 

Resitendeeren (?).  - ? 

Revenuen   - Inkomsten van goederen 

Revocatie   - Herroeping; intrekking v.e. volmacht, v.e. bevel enz. 

Saint Meerten   - Verpagting van grasland, St. Maarten, 11 Nov. 

Salvien conductum  - Onder voorbehoud van pacht. 

Samare    - Lang vrouwenkleed 

Schijnen   - Vaten. 

Schoolarch   - Schoolbestuurder, schoolopziener. 

Scrupulen   - Angstvalligheden. 

Senatus consultum  

vellejanum - Een raadsbesluit, bij t’ welk eene vrouwe, die haar zelve, 

voor iemand, ’t  zij in borgtochte, of eenige andere 

verbintenisse heeft verbonden, word daar van ontslagen, 

en de verbintenisse of borgtochte voor nietig gehouden. 

Sententie   - Rechterlijke uitspraak, vonnis, met kracht van 

     arrest. 

Sequstreren   - In bewaring stellen. 

Servitien   - Erfdienstbaarheid, zakelijke last die op de bezit- 

     ter van enig goed rust. 

Solemnelen   - Plechtig. 

Soulagement   - Verlichting, troost 

Sub beneficio inventarii - Onder voorrecht van boedelbeschrijving. 

Sub beneficio legis et  

inventarii - Als hiervoor. 

Succedeeren   - Opvolgen, bijzonder in een ambt. 

Sufficant   - Toereikendheid. 

Sufficient   - Toereikendheid. 

Sustenteren   - Onderhouden. 
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Sustenue in senatu  - Ondersteuning in de raad. 

Tempus deliberende  - Uitstel. 

Thins    - Pacht, verplichting, schuld. 

Toutersplaatse   - Toetersplaatse 

Trebellianique   - Het vierde part van eene overhands gemaakte erfenisse 

in 

     den boedel. 

Vendu    - Openbare verkoping. 

Veniam aetatis  - Verontschuldiging, meerderjarigheidsverklaring. 

Veralieneert   - Vervreemden. 

Vexe    - Zonder moeite. 

Volstadinge    - Ten volle bevestigen of versterken. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


