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Apostillen van Campen en haar Jurisdictie. 1624-1809.

Deel 26 O. 16 Mei 1743 –22 Dec. 1753. Inv. nr. O.A. 205.

De Apostillen van de stad Kampen zijn een verzameling folianten bestaande uit 21
delen die zich bevinden in het Gemeente Archief onder Oud Archief [O.A.] inventaris nr’s.
191 t/m. 211 en behelzen een periode vanaf 1624 t/m. 1809.
Het werk bestaat uit een groot aantal rekesten –verzoek- of bezwaarschriften –die door de
inwoners van de stad, alsmede de bewoners van het buitengebied, - wat onder de jurisdictie
van de stad viel - werden gericht aan de Schepenen en Raad van Campen over iets hinderlijks,
onbillijks of om derglijke gunsten te verwerven. Ook voor personen wonende buiten de
jurisdictie van Kampen, die in de stad belangen hadden verworven, was het mogelijk een
rekest in te dienen. De rekesten werden door Schepenen en Raad voorzien van een apostille,
een kanttekening met toelichting als antwoord op het verzoek, wat meestal gunstig uitviel.
Door het bestuderen van de Apostillen krijgt men een aardige indicatie wat de mensen in deze
periode van onze geschiedenis zoal bezig hield, en geeft als het ware het leven van alle dag
weer.
Het hierna volgende is getranscribeerd met het doel een indruk te geven naar de toen
heersende schrijfwijze en zinsopbouw en dient mede als naslagwerk voor genealogisch en
historisch onderzoek. Aangezien men in het geheel niet konsekwent was in zijn schrijven -
men schreef een naam of woord wel op twee of drie verschillende manieren in hetzelfde
verhaal - wordt in dit werk verwezen naar de hierna volgende pagina’s, waar de ontwikkeling
beschreven wordt van onze standaardtaal. De diverse handschriften zijn te raadplegen in het
origineel, terwijl de mogelijkheid bestaat deze te kopiëren. Elk deel is voorzien van een index
op persoonsnamen, alsmede een topografisch- en zakenregister, die verwijzen naar de
nummering van de rekesten. Ook is opgenomen een reeks met de in deze periode
voorkomende beroepen en functiën en een verklarende woordenlijst voor de niet alledaagse
woorden. De woorden in de eerste kolom –in die verklarende woordenlijst- zijn exact zo
weergegeven, als zij in de rekesten geschreven zijn, dit i.v.m. het zoekprogramma van de
versie in het computerprogramma.
Het geheel zou niet verwezenlijkt zijn zonder de inbreng van Wim Huijsmans, Kees Schilder
en Peter Bakker, die met hun kundigheid dit werk wisten aan te vullen en te voltooien,
waarvoor mijn hartelijke dank.

Jan van Hulzen.
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Nederlandse Taal.

In de Middeleeuwen kende het Nederlands nog geen vaste spellingregels. Het Nederlands
tussen 1150 en 1500, het Middelnederlands, was vooral fonetisch: men schreef de woorden
zoals men ze hoorde. Het huidige land werd toen bijvoorbeeld als lant geschreven, door de
hoorbare t op het eind. Let wel op: het Middelnederlands was geen standaardtaal zoals het
ABN van nu. Het is ‘slechts’een overkoepelende term voor de dialecten die op dat moment in
Nederland gesproken werden.
Omdat verschillende mensen hetzelfde woord vaak net iets anders uitspreken, was er in de
Middeleeuwen nauwelijks sprake van vormvastheid. Eenzelfde woord kwam in meerdere
varianten voor. Het woord jaar spelde men zowel als jair of jar, maar ook als jaar.
Wie schreef ging uit van wat hij hoorde. En wat hij hoorde werd beïnvloed door de regio
waarin hij woonde. Er kwamen geen regels aan te pas. Toch was er in de Middeleeuwen al
een bepaalde conventie ontstaan: schrijvers probeerden zich, ondanks hun regionale
achtergrond, aan elkaar aan te passen. Ze probeerden het dialect op bepaalde punten te
ontwijken en ze lieten zich daarbij beïnvloeden door het westen van Nederland. Daar
bevonden zich de politieke en economische macht. Bij de vorming van een eenheidstaal
worden zij nu eenmaal als voorbeeld gebruikt: je probeert te schrijven en te praten zoals de
machthebbers dat doen.
Pas later in de Middeleeuwen ontstaat er belangstelling voor de volkstaal. Tot dan toe was het
Latijn steeds het middelpunt geweest: dat was de taal van de geleerden en dus belangrijk.
Bovendien kon het ‘gewone volk’zich geen boeken permitteren, die waren op dat moment
veel te kostbaar. Dit verandert door de uitvinding van de boekdrukkunst. Schrijvers kregen
steeds meer de behoefte om hun werk te verspreiden, ook onder het volk. Om de werken
algemeen toegankelijk te maken, moest er nu een ‘echte’standaardtaal komen. Langzaam
maar zeker verschijnen er grammatica’s met daarin expliciete aandacht voor de spelling. Deze
spelling werd echter niet officieel vastgelegd. Daaraan ging nog wat vooraf: de opbouw van
de standaardtaal.
De rommelige spelling uit de Middeleeuwen wordt in de eeuwen daarna steeds meer
eenvormig. Men ziet in dat het gebruik van verschillende woordvormen naast elkaar onhandig
is en langzaam maar zeker vallen er bepaalde varianten af. Voor een deel verliep dit proces
vanzelf, voor een ander deel werd er gestuurd.
Taalgeleerden gingen zich steeds meer bezighouden met de beregeling van zowel de spelling
als de grammatica. Ze vonden dat de volkstaal de laatste eeuwen zo verwaarloosd was dat de
taal opnieuwd opgebouwd diende te worden. Als voorbeeld werd het Latijn gekozen, omdat
dat tot dan toe de belangrijkste schrijftaal was. Daardoor werd bijvoorbeeld het al in onbruik
rakende Nederlandse naamvalssysteem aangepast aan het Latijnse systeem en werd het weer
streng toegepast in de schrijftaal.
Bij de opbouw van de moedertaal speelden vervolgens twee processen een belangrijke rol,
namelijk de verheerlijking en de zuivering van het Nederlands.
Door de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) en de Val van Antwerpen (1585) was er in
Nederland een gevoel van nationaal bewustzijn ontstaan. Dat zorgde ervoor dat steeds meer
schrijvers het Nederlands verheerlijkten tot een bijna heilige taal. In verschillende werken
werden de geweldige eigenschappen van het Nederlands beschreven. Taalgeleerden vonden
de taal zo bijzonder, dat ze niet begrepen waarom ze in het dagelijks leven zo weinig gebruikt
werd. Om die reden riepen schrijvers dan ook op tot opbouw van de taal. Er moest
bijvoorbeeld een duidelijke grammatica komen. Het beroemdste voorbeeld van zo’n oproep
tot verheerlijking is de proloog van de Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst uit 1584,
een van de eerste uitgebreide grammatica’s.
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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



Pagina 4 van 178

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. 205. 1743 –1753.

1. Den 16 Maij 1743, fol.1.
Op den Requeste van de kinderen en erfgenamen van wijlen Pieter Oedekerk, verzoekende
dat bij het schiften van haren ouderlijken boedel moge worden geauctorizeerd Gerrit Bruins,
om het interest van Jacob Oedekerk zijnde innocent daar bij waar te nemen.
Was geapost: Gerrit Bruins word mits dezen geauctorizeerd ten fine als bij Requeste
verzogt.

2. Den 21 Maij 1743, fol.1.
Op den Requeste van Lucas en C.C. Bols verzoekende om redenen daar bij vermeld, veniam
aetatis voor haar beide zusters Sara Sophia en Cornelia Petronella Bols, zijnde de eerste oud
23 en de twede 20 jaren ongeveer.
Was geapost: De versogte venia aetatis word mits dezen geaccordeerd, ten fine en effecte als
na regten.

3. Den 29 Meij 1743, fol.1vo.
Op de Requeste van W. en M. Lulofs, weduwen Greven en Strockel, versoekende een uitgank
van drie goudguldens jaerlix ten behoeven van Hille Rijks vergaderinge te mogen aflossen, en
dat de Heer Joan Steenbergen als voorstander van die vergaderinge moge worden gelast,
omme tegens Martini deses jaers dese aflosse te admitteren tegens de penning volgens
resolutie van Raad en gestr. Gemeente.
Was geapost: Word verstaan dat de Requestranten de gelibelleerde uitgang van drie
goudguldens jaerlix tegens Martini deses jaers sullen kunnen en mogen lossen en kwijdkopen,
en word de oud Burgermeester Joan Steenbergen in sijne gelibelleerde qualiteit hiermede
geauctoriseerd ende gelast, de opgemelte kwijdkopinge in voegen als bij de Requeste vermeld
te admitteren.

4. Den 29 Meij 1743, fol.1vo.
Op de Requeste van Derk Havenaer, versoekende te mogen worden begunstigd met een opene
plaats aen de Stadsmure tusschen de Louwen Poorte en het kleine poortje, bekwaem om
Leijen daer in te bedragen.
Was geapost: Op het raport van de Heren Camenaers van de Stad word de bovengemelte
opene plaats ten fine als versogt is aan de Suppliant vergund, mits daervoor jaerlix aen de
ontfanger van de de Stads domeinen betalende ene Caroli gulden, waarvan het eerste jaar sal
verschenen wesen op Paasschen des toekomstigen jaers 1744.

5. Den 4 Junii 1743, fol.2.
Op de Requeste van Berendt Huisman, versoekende omme de insolventie van desselfs boedel
dat het bewijs door hem aen desselfs dogter van wijlen haer moeders goed gedaen moge
worden gesteld neffens en gelijk de andere Crediteuren.
Was geapost: In het versoek, bij de Requeste gedaen, kan niet worden getreden, en word
hetselve dien volgende afgewesen.
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6. Den 5 Jun(ii) 1743, fol.2.
Op den Requeste van Matta en Sara, en P.G. Wesselsteijn versoekende om redenen ten
requeste geallegeert te mogen worden begunstigt met eenige penningen.
Was geapost: Suppliante word begunstigt met een somma van vijf en twintig Caroli guldens
te betalen door de ontfanger deser Stads Domeinen uit de lopende Camer dao. 1743, en sal
dese in gemelte Camer gequiteert wordende overgelevert sijn Wel Edele ter goeder rekeninge
worden gevalideert.

7. Den 5 Junii 1743, fol.2vo.
Op de Requeste van Egbert Anthonij ten Bussche, als voorstander van Uiterwijks
vergaderinge , versoekende, te mogen worden geauctoriseerd, omme een capitaal van duisend
Caroli guldens van opgemelte vergaderinge te mogen beleggen onder behoorlijke cautie.
Was geapost: Uit het raport van de Heren Hoofdlieden van het Boven Quartier sijnde
gebleken, dat het onderpand, hetwelke tot securiteit van dit capitaal soude worden gegeven
gelegen zij buiten dese provincie van Overijssel; so kan in het versoek, bij de Requeste
gedaan, niet worden getreden, en word hetselve dien volgens afgewesen.

8. Den 13 Junii 1743, fol.2vo.
Op den Requeste van M. Dop en J. van Toever, Curateuren over den insolventen boedel van
de weduwe wijlen H. Lijndraaijer, versoekende approbatie van een verkopinge van drie
huisjes, staende in de Botervats Stege, door haer verkoft voor honderd en agt guldens.
Was geapost: De gelibelleerde gedane verkopinge word mits desen geapprobeerd.

9. Eodem [13 Junii 1743], fol.2vo.
Op de Requeste van E.A. ten Bussche, voorstander van Uiterwijks vergaderinge, versoekende
aen de Gemeentsman Bernhard van Goutum te mogen verstrekken een capitaal van duisend
guldens tegens drie percent, onder een speciaal verband van gemelte B. van Goutums Erve
lands gelegen onder de Heerlijkheid Zallik.
Was geapost: de Requestrant word in sijne qualiteit hiermede geauctoriseerd, ten fine als bij
de Requeste vermeld.

10. Den 24 Junii 1743, fol.3.
Op den Requeste van Willem Storm en Egbert Elseneur, voogden over de kinderen van Jan
Palte, versoekende, omme alle sodane summa van f.92 - 8 - als onder haer per resto nog ware
berustende ten profijte van desselfs weduwe aen desselfs Crediteuren te mogen uittellen en
distribueren so verre toereikende zij na rato van jeders praetensie.
Was geapost: Het versoek bij de Requeste gedaen word mits desen geaccordeerd, en worden
de Requestranten in hunne gelibelleerde qualiteit dien volgende geauctoriseerd, ten fine als bij
de Requeste vermelt.

11. Eodem [24 Junii 1743], fol.3.
Op den Requeste van Laurens de Pool in qualiteit als regerende Buitenvader van de Burger
Weesen, remonstreerende hoe dat de weezen een huis hebben staen op de Broerweg, welke hij
hadde verkogt voor 200 guldens, versoekende daer van approbatie van Schepenen en Raden.
Was geapost: Schepenen en Raden approberen de verkopinge bij requeste versogt.
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12. Den 24 Junii 1743, fol.3vo.
Op de Requeste van de Gildemeesteren, Rekenmeesteren, en Gemene Gilde Broeders van het
Timmermans Gilde, versoekende approbatie van een seker contract, door deselve tot
beneficieringe van hun gilde geprojecteerd en dat het gemelte extract in hun gilde-boek mogte
worden beschreven.
Was geapost: Het projecte contract, in desen vermeld, word geapprobeerd, so als het legd, en
sal hetselve in het gilde-boek den Requestranten worden geregistreerd.

13. Den 1 Julij 1743, fol.3vo.
Op den Requeste van de voogden van de minderjarige dogters van wijlen de Heer Lucas Bols,
de oud Burgermeester Ekkelboom en L. de Pool, verzoekende auctorizatie, om de immobile
effecten van den gelibelleerde boedel te mogen kopen.
Was geapost: De Requestranten worden geauctorizeerd de immobile effecten van den
gelibelleerden boedel ten overstaan van de Heren Hoofdlieden te mogen verkopen.

14. Den 1 Julij 1743, fol.4.
Op den Requeste van Charlotta Henrietta de Gast versoekende om redenen ten requeste
geallegeert, eenig douceur of verhoging van Tractement als Franse kostschoolhoudster voor
jonge juffrouwen.
Was geapost: De Requestrante word voor de tijd van drie agtereenvolgende jaren toegelegt
een somma van hondert vijftig guldens jaers, in te ggaan met november aenstaende, en te
betalen door de Ontfanger deser Stads Geestelijkheit.

15. Den 2 Julius 1743, fol.4.
Op den Requeste van de meerderjarige erfgenamen beneffens de voogden over de
minderjarige dogter van wijlen de Heer Lucas Bols, Remonstrerende hoe dat sij lieden hebben
leggen ses Campen lands langs de Trekvaart in het Middelblok, welke beswaert sijn met twee
uitgangen een aen de Geestelikkeit deser Stad, groot vier guldens en agtien stuivers, en een
aen Hille Rijks vergaderinge, groot ses guldens tien stuivers, versoekende deselve mogen
aflossen tegen Paesschen aenstaende.
Was geapost: Schepenen en Raden accorderen aen de Requestranten om de gelibelleerde
uitgangen te mogen aflossen tegens Paesschen naestkomende, en word den Heer Joan
Steenbergen in sijne qualiteit als voorstander van Hille Rijks vergaderinge geauctoriseerd en
gelast de gemelte aflosse tegens de gefixeerde tijd te admitteeren.

16. Den 4 Julij 1743, fol.4vo.
Op den Requeste van Hans van der Sluis, verzoekende dat de resterende penningen van zijn
verkoft veerschip, nog onder de Secretaris Muntz berustende aan hem mogen worden
uitgeteld.
Was geapost: De Secretaris Muntz word mits dezen gelast na aftrek van de gerigts-kosten,
om afbetalinge van de rekeninge van de weduwe Vrijdag, groot negentien guldens en
zeventien stuivers als mede van een beurte van enen Caroli gulden en twe stuivers aan de
pagter van het mest-geld de resterende penningen uit te tellen aan den Remonstrant Hans van
der Sluis.
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17. Den 29 Jul(ij) 1743, fol.4vo.
Op den Requeste van Jan van Calkar, verzoekende voor deszelfs Pelle-mole staande buiten de
Veen-poort exemptie van den impost voor de Stadswage, en zulx om redenen daarbij vermeld.
Was geapost: De gelibelleerde Pelle-mole word mits dezen verklaard te zijn vrije en exempt
van den impost van deze Stadswage.

18. Den 29 Jul(ij) 1743, fol.5.
Op den Requeste van de oud Burgermeester Ekkelboom en de Gemeensman de Pool als
voogden over de minderjarige dogter van wijlen de Heer Lucas Bols met name Sophia
Dorothea; verzoekende approbatie van de verkofte huisen en landen van den boedel van
wijlen de Heer Lucas Bols.
Was geapost: De gelibelleerde verkopingen worden mits dezen geapprobeerd, en
dienvolgens de Remonstranten geauctorizeerd de verkofte goederen te transporteren.

19. Den 30 Jul(ij) 1743, fol.5vo.
Op den Requeste van Helmich Hendrix en Claas Jans als voogden over Jannegien Jans
onmondige dogter van Jan Gerritsen Dijk verzoekende om redenen daar bij vermeld
geauctorizeerd te mogen worden om voor haar pupille te mogen verkopen een twaalfde part in
2 ½ morgen Ossekamp en in een morgen bouwland, en wijders nog in 1 ¾ morgen Doeve
Berends land en dan in een Katerstede.
Was geapost: De Remonstranten worden geauctorizeerd de gelibelleerde parcelen publijq en
aan de meestbiedende te mogen verkopen.

20. Den 5 Aug(ustii) 1743, fol.5vo.
Op den Requeste van Clamer Vrize en Herman Ekkelboom als voogden over Clamer Huiskes
oud 9 jaren, verzoekende de grote Burgerschap voor opgemelde haar pupil voor de jura van
ouds daar toe staande.
Was geapost: Clamer Huiskes word mits dezen begunstigd met de grote Burgerschap dezer
Stad mits betalende de jura ter somma van tien goudguldens van ouds daar toe staande.

21. Den 12 Aug(ustii) 1743, fol.6.
Op den Requeste van de Heer R.A. Gansneb Tengnagel tot Olthuis, in qualiteit als voogd over
Frans van Ingen onmondige soon van wijlen Captain J.O. van Ingen remonstrerende hoe dat
door de Heer Ass. Bannier en Jan H. van der Boke voor haar zelve en mede door A. Klinge
als daartoe wegens voorschreven pupil expresse geauctorizeerd is gemijnd geworden het
zogenaamde Ingenze Bijster, en alzo de participanten genegen zijn de landerijen daar van te
delen; verzoekend dat voor de Heer Burgermeester Bannier twede voogd over voorschreven
pupil daartoe moge worden geauctorizeerd Dr. Pilgrom van Ingen.
Was geapost: Dr. Pilgrom van Ingen word geauctorizeerd ten fine als bij Requeste verzogt.

22. Den 19 Aug(ustii) 1743, fol.6vo.
Op den Requeste van Jan van Calkar, Hendrik Bolte en Blasius Sorg de eerste als vader de
twede als voogden over Aaltjen Calkar, verzoekende venia aetatis voor haar pupil zijnde 21
jaren oud.
Was geapost: Het verzogte venia aetatis word mits dezen geaccordeerd ten fine en effecte als
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na regten.

23. Eodem [19 Augustii 1743], fol.6vo.
Op den Requeste van de voogden van de minderjarige kinderen van Antoni Klinge,
verzoekende approbatie van een zeker stuk land in Mastebroek gelegen, en aan de Heer Dr.
Bols verkoft voor een somma van duizend Caroli guldens.
Was geapost: De gelibelleerde verkopinge word mits dezen geapprobeerd.

24. Den 22 Aug(ustii) 1743, fol.7.
Op den Requeste van Willem Storm en van Jan Sickterman als aangestelde executeurs en
administrateurs der erfportie van de Vaandrig Jan Maurik in de nalatenschap van wijlen de
Heer Burgermeester Antoni Cornelis Maurick, verzoekende om redenen bij Requeste vermeld
de vaste goederen daar van te mogen verkopen.
Was geapost: De Remonstranten worden geauctorizeerd ten fine als bij Requeste verzogt.

25. Eodem [22 Augustii 1743], fol.7.
Op den Requeste van François van Pilgrom geboortig van Wismar, voornemens sijnde binnen
dese Stad een Fabrique voor de so genaamde Spaarnsche zeep op te rigten versoekende
daartoe auctorizatie, en protectie van Schepenen ende Raden.
Was geapost: Het versoek in de Requeste vermeld word mits desen geaccordeerd, wordende
dienvolgens aan den Suppliant gepermitteerd de gemelte Fabrique binne dese Stad te mogen
oprigten; Belovende Schepenen ende Raden hem daaromtrent alle mogelijke hulp en protectie
te sullen verlenen.

26. Den 9 Sept(ember) 1743, fol.7vo.
Op den Requeste van Broer Jansen van Campen, versoekende om als meester bij de huijsen te
gaan leeren.
Was geapost: Schepenen en Raden auctoriseren de Requestrant om langs de huijsen te
mogen gaan leeren ’t leesen, schrijven en rekenen dog verder niets en sulx tot
wederopseggens toe.

27. Den 9 Sept(ember) 1743, fol.8.
Op de Requeste van Pieter Marcus Jansz, Henrik Smit en Teunis van Epe, voogden over de
twee onmundige kinderen van wijlen Harmen Lijndraeijer en Margareta Pannebacker laatst
getrouwd met H.T. van Beije, versoekende dat de Curateuren van dien boedel mogen worden
geordonneerd, om het bewesene geld aen derselver pupillen ten summa van 600 guldens aen
haer regtens uit te tellen.
Was geapost: De Curateuren over den boedel, bij de Requeste vermeld, worden mits desen
geauctoriseerd, om aen de Requestranten in hunne qualiteit de gelibelleerde summa van
seshonderd Caroli guldens uit te tellen.

28. Den 30 Sept(ember) 1743, fol.8.
Op de Requeste van Berend Egbersen van Brunnepe, versoekende, om desselfs armoede
remissie van de pagt van een Haatlander Kampjen over den jare 1738.
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Was geapost: Het verschulde jaerpagt bij de Requeste vermeld word aen de Requestrant
gratieuselijk geremitteerd.

29. Den 7 Octob(er) 1743, fol.8vo.
Op den Requeste van de Bedienaren der Armen, versoekende approbatie van een verkopinge
van een huisjen op de Vloetdijck, door haer verkoft voor f.150 - : - guldens vrij-geld aen de
oud Burgermeester van Marle.
Was geapost: De gedane verkopinge van het huisjen, bij de Requeste vermeld, word mids
desen geapprobeerd.

30. Den 21 Octob(er) 1743, fol.8vo.
Op de Requeste van Truij Vogels, oud 23 jaren, versoekende venia aetatis, en teffens omme
ten overstaen van Laurens de Pool, Gerrit Bruins, en Zwier Jans met haer suster te mogen
treden tot schifting van haren ouderlijken boedel.
Was geapost: De versogte venia aetatis word mits desen geaccordeerd, ten fine en effecte als
na regten; en teffens aen de Requestrante gepermitteerd, omme ten overstaen, en met
assumptie van de genomineerde personen de gelibelleerde boedel te schiften en te deilen.

31. Den 31 Oct(ober) 1743, fol.9.
Op den Requeste van Elsijn Alfsen versoekende om redenen ten Requeste geallegeert een st:
geld tot desselfs onderhout.
Was geapost: De Requestrante word begunstigt met een summa van tien goudguldens eens,
te betalen door de Heer Burgermeester R. Sabé uit sodane penningen als onder sijn Weledele
sijn berustende.

32. Den 14 Nov(ember) 1743, fol.9.
Op den Requeste van de Heer R.A.G.G. Tengnagel tot Olthuis, voogd over jonkheer Frans
van Ingen; alsmede van Dr. P. van Ingen als daertoe speciaal geauctoriseerd, versoekende
approbatie ten aensien van voorschreven F. van Ingen van seker Convenant, de requeste
annex, ingegaen met de oud Burgermeester Bannier en J.H. van der Beek over de
administratie der landen en dijcken, behorende tot de sogenaemde Ingensen Boesem.
Was geapost: Op het rapport van de Heren Hoofdlieden van het Broeder Espel word het
gelibelleerde Convenant ten aensien van de minderjarige Frans van Ingen mits desen
geapprobeerd.

33. Den 16 Novemb(er) 1743, fol.9vo.
Op den Requeste van de Advocaat Nissink als bediende van Gerrit ten Cate, verzoekt om
redenen bij Requeste vermeld dat E. Moulin worde geauctorizeerd, om de honderd vier en
twintig Caroli guldens en 12 stuivers sijnde geprovenieerd van de bij executie verkofte
goederen van Gerrit Meier, aan Gerrit ten Cate of op desselfs ordre uit te tellen.
Was geapost: De Roedendrager E. Moulin word mits dezen geauctorizeerd om onder
genoegzame cautie de gelibelleerde penningen uit te tellen aan Gerrit ten Cathe of die van
zijnen wegen daertoe gequalificeerd.
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34. Den 30 Novemb(er) 1743, fol.9vo.
Op het Request van Jan Dingsté, verzoekende dat de Gemeensman Laurens Pastoor moge
worden geauctorizeerd, om aan de Suppliant uit te tellen zodanige penningen als door deszelfs
dogter wegens een erffenisse van haar oom onder hem zijn berustende.
Was geapost: Op het rapport van de Heren Hoofdlieden word de Gemeensman Laurens
Pastoor geauctorizeerd van het gelibelleerde geld veertig Caroli guldens aan de Suppliant uit
te tellen, in zo veel reizen als opgemelte Laurens Pastoor zal goedvinden.

35. Den 9 Decemb(er) 1743, fol.10.
Op den requeste van de Gildemeesteren van het St. Nicolaas gilde, houdende enige poincten
van beswaer, en daer inne versoekende redres.
Was geapost: De Requestranten kunnen sig in desen reguleren na hunne gilde-wet.

36. Den 9 Decemb(er) 1743, fol.10.
Op den requeste van Lubbert Louws, Stadsmeijer op het Haatland, versoekende enige
remissie van desselfs pagt om verscheidene geledene ongelukken, insonderheid van sterfte
onder sijn vee.
Was geapost: Om de gelibelleerde geledene sterfte word aen de Requestrant mids desen
goedgunstiglijk geremitteerd desselfs agterstand van sijn pagt over den jare 1739 ten summa
van tweehonderd en tien Caroli guldens.

37. Den 16 Dec(ember) 1743, fol.10vo.
Op den Requeste van Rutger Arentsen versoekende om sijne hoge jaren en blintheit, dat aen
hem de uitgangen uit desselfs huisie en 2 akkers lands beswaert aen de armen en
Geestelijkheit deser Stad met 2 Goudguldens jaers hem goetgunstelijk mogen worden
geremitteert tot Paesschen 1743.
Was geapost: De Suppliant word uit consideratie de gelibelleerde uitgangen so van de Arme
Camer als Geestelijkheit tot Paesschen 1743 gratieuselijk geremitteert, mits en onder die
conditie dat desselfs soon van Paesschen 1743 af en vervolgens van jaer tot jaer de
voorschreven uitgangen prompelijk voldoe en betale.

38. Den 21 Decemb(er) 1743, fol.11.
Op de requeste van P. van der Horst en D. van Dijk, voogden over de minderjarige kinderen
van wijlen Anthonij Klinge, versoekende approbatie van seker accoord daerbij vermeld, door
haer ingegaen met Douwe van Workum, over een praetensie, aen deselve ten lasten van den
boedel wijlen A. Klinge competerende.
Was geapost: Het accoord, in desen vermeld, word hiermede geapprobeerd, so als het legd.

39. Den 30 Decemb(er) 1743, fol.11.
Op den Requeste van Benjamin Nieuwenhuis en Derk Bijsterbos, versoekende dat aen haer
moge worden vergund de schole aan de Bovenkerke tot het exerceren van een hennep
spinderije, en wijders octrooij voor vijftien jaren, om deselve spinnerije alleen met uitsluitinge
van alle andere te exerceren.
Was geapost: De gelibelleerde schole word aen de Requestranten ten fine als bij de Requeste
vermeld provisionelijk, en tot kennelijken wederseggens toe, geaccordeerd; en kan in het
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verdere versoek ten aensien van het versogte octrooij niet worden getreden, en word hetselve
dienvolgende afgewesen.

40. Den 2 Jan(uarij) 1744, fol.11vo.
Op de requeste van de kinderen en erfgenamen van Vollenhoo, verklarende hun vaderlijke
boedel te repudieren, met versoek, dat daer op door Schepenen en Raden mogen worden
gedisponeerd so als sullen vinden te behoren.
Was geapost: De personen van Gijsbert van Leuwen en Ephraïm Schultz worden hiermede
geauctoriseerd ende aengesteld tot Curateuren in den boedel, en over de nalatenschap bij de
Requeste vermeld.

41. Den 20 Jan(uarij) 1744, fol.12.
Op de requeste van de weduwe wijlen de Lieutenant Rheene, remonstrerende, hoe dat enige
tijd bewoond hebbende een huis, toebehorende aen de Bovenkerke dat daer van schuldig was
drie jaren huire, welke om desselfs armoede niet in staat was te betalen, versoekende, dat aen
haer twee van de voorschreven drie jaren mogten worden geremitteerd, wanneer het overige
derde jaer soude betalen.
Was geapost: Wanneer de Suppliante het ene jaar van de gelibelleerde verschulde huire sal
hebben betaald, so sullen de beide overige jaren aan haer worden geremitteerd, so als deselve
aan haer geremitteerd worden mits desen.

42. Den 20 Jan(uarij) 1744, fol.12.
Op de Requeste van de voogden over Gerrit en Aaltjen Mechorius, versoekende te mogen
worden geauctoriseerd, om een summa van 100 guldens herkomende van het bewijs van
wijlen hun vaders goed, tegens een gerichtelijke bekentenisse te mogen laten onder der
kinderen stiefvader Adriaan van Houten, onder dewelke de gemelte 100 guldens tot nog toe
ware berustende.
Was geapost: Op het versoek, bij de Requeste gedaan, so als het legd, kan niet worden
gedisponeerd, en word hetselve dienvolgens afgewesen. En worden de Requestranten in
hunne qualiteit dan nog wel ernstelijk gerecommendeerd ende gelast te vigileren teneinde aan
hare pupillen gene schade werde toegebragt, maer te besorgen dat de gelibelleerde summa van
honderd guldens aan haar hoe eerder so beter door Adriaan van Houten werde uitgeteld ende
betaeld.

43. Den 30 Jan(uarij) 1744, fol.12vo.
Op den Requeste van de Heer Rutger Roldanus, als voogd over de minderjarige soon van
wijlen de Heer van Benthuis, remonstrerende, hoe wel gelegenheid soude hebben om enige
obligatien op de provincie tot 2 á 3000 guldens dog aen kleine obligatien tot 7 percent opgeld
te bekomen dat redelijk bij cassa sijnde, versogt daer omtrend de ordre van Schepenen en
Raden.
Was geapost: De Heer Requestrant word in sijne gelibelleerde qualiteit mits desen
geauctoriseerd, om de obligatien, bij de requeste vermeld, voor desselfs pupille tegens 7
percent opgeld te kopen, inval deselve voor die prijs alnog te bekomen mogten sijn.
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44. Den 10 Febr(uarij) 1744, fol.13.
Op de Requeste van A. de Haan, als Buitenvader van het Arme Weeshuis, remonstrerende,
hoe dat door het overlijden van P. Broekhuisen vijf van desselfs onmundige kinderen in het
Arme Weeshuis sijn gelegd, dat hij Requestrant bij examinatie van den boedel bevonden
hebbende, dat er meerdere schulden sijn, dan goederen, so versogte, dat in gemelte boedel als
de grootste Crediteuren mogten worden gesteld de personen van E. Schultz en Bollink.
Was geapost: De personen van E. Schultz en Bollinck worden hier mede geauctoriseerd, ten
fine als bij de Requeste vermeld.

45. Den 17 Febr(uarij) 1744, fol.13.
Op de Requeste van de voogden over de onmundige kinderen van wijlen Harmen Gerrits en
Cornelisjen Driesen, in leven Stadsmeijers op het Eiland, versoekende een toeslach uit de
Stads Comptoir tot onderhoud van de voorschreven kinderen in hunne nodige kledinge
waertoe het bewijs van hun vaderlijk goed niet toereikende was, in welken val de Supplianten
de voorschreven minderjarige kinderen wel wilden houden buiten het Kinderhuis.
Was geapost: In het versoek bij de Requeste gedaan, so als het legd kan niet worden
getreden, en word hetselve dienvolgende afgewesen; dog worden de Requestranten in hunne
qualiteit hier mede geauctoriseerd, omme de summa van honderd Caroli guldnes welke aen
jeder van den selven pupillen is bewesen voor wijlen hun vaders goed, desnoods te mogen
emploijeren tot de nodige kledinge van deselve, daer omtrend egter so vele menage
observerende, als doenlijk is.

46. Den 18 Febr(uarij) 1744, fol.13vo.
Op de Requeste van Gerrit Valk, versoekende te mogen weten waer soude beleggen twee
bijsondere Capitalen te samen ten summa van 1600 guldens toebehorende aen desselfs
innocente suster Aaltjen Valk.
Was geapost: Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Broeder Espel is goed
gevonden, de Requestrant te auctoriseren so als geauctoriseerd word mits desen, omme de
gelibelleerde summa van sestienhonderd Caroli guldens Capitaal te mogen op interesse
beleggen onder de persoon van Jan Valk, mits de schoon-vader van gemelte Jan Valk sig daer
voor constituere tot borge.

47. Den 21 Febr(uarij) 1744, fol.14.
Op den Requeste van C.F. Knuth versoekende om redenen bij Requeste vermeld voor zijn
beide jongste zonen met namen Daniel Johannes en Adam Servier van Knuth, zijnde de eerste
vier en twintig jaren en de twede negentien jaren oud, venia aetatis.
Was geapost: Het verzogte venia aetatis word aan de personen bij Requeste vermeld
goedgunstiglijk geaccordeerd ten fine en effecte als na regte.

48. Den 2 Maert 1744, fol.14.
Op de requeste van de weduwe van Simon Snel, versoekende gratieuse remissie van een
verschulde agterstand aen het Boven Gasthuis tot vijf á ses Caroli guldens.
Was geapost: De versogte remissie word mits desen geaccordeerd.
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49. Den 5 Meert 1744, fol.14.
Op den Requeste van Emmerink Bollink getrout aen Grietien van der Horst laest weduwe van
Harmen ten Hove Remonstrerende hoe dat de ontfanger van Vollenho bij parate executie voor
agterstedige gepagte landsmiddelen in het gepasseerde jaer 1743 heeft verkogt een hof
leggende in de Heilen Steege toebehorende aen Willem Denekamp de Jonge waer van de
termijn van betalinge reets vervallen is, en de penningen in handen van de Secretaris Muntz
sijn gekomen, en also de Requeste een gerigtelijke schuldbekentenisse heeft ten laste van
voorschreven Denekamp groot 250 guldens waer voor de opgemelte hof is verbonden en
welke praetensie ook bij gedane executoriale verkopinge is aengegeven, versoekende de
voorschreven kooppenningen in mindering van zijne praetensie te mogen ontfangen, en de
Secretaris Muntz daer toe te auctoriseren.
Was geapost: De Secretaris Muntz word bij desen geauctoriseerd ten fine als bij den
Requeste vermeld.

50. Den 7 Meert 1744, fol.14vo.
Op den Requeste van Johan Anton van Ratkul nefens A.P. Lemker van Breda, E. van Arssen,
R. Veen als voogden over deselve, versoekende om redenen ten Requeste geallegeert venia
aetatis.
Was geapost: Op ’t Raport van de Heeren Hooftluiden ter vergadering gedaen word aen de
Requestrant de versogte venia aetatis geaccordeert ten fine en effecte als na regten.

51. Den 2 April 1744, fol.15.
Op den Requeste van de Burgermeester Q. Eckelboom en de Gemeentsman L. de Pool, de
eerste als testamentaire en de twede als gesurrogeerde voogd over de twee onmundige
kinderen van wijlen Do. Johannes van Slangenburgh bij Theodora Erhard in echte verwekt,
met namen Catharina Eduarda en Clara van Slangenburgh, versoekende approbatie van
Schepenen ende Raden over een ten requeste annex ingegaen accoord met den opgemelte
pupillen oom Paulus Kroeuger van Slangenburgh over de nalatenschap van der pupillen
wijlen grootvader en grootmoeder Do. E.J. van Slangenburgh en C.Croeuger, in leven
Ehelieden.
Was geapost: Schepenen ende Raden het accoord, in desen vermeld, gelesen en rijpelijk
geëxamineerd, en de Requestranten in ter selver qualiteit daer over nader mondelinge
hebbende gehoord approberen haer aengaende, hetselve accoord, so als het legd.

52. Den 15 April 1744, fol.15vo.
Op den Requeste van de weduwe van Hendrik Steenhouwer en Jan Bantjes, verzoekende om
den boedel van Leenderd Bongaard onder beneficie van inventaris te mogen adieren.
Was geapost: Het versoek bij Requeste vermeld word mits desen geaccordeerd; wordende
dienvolgens aan de supplianten gepermitteerd om den gelibelleerden boedel onder beneficie
van inventaris te mogen adieren ten fine en effecte als na regten; en is teffens goedgevonden
te auctoriseren de persoon van Peter Lensink als curator van gemelte boedel.

53. Den 21 April 1744, fol.15vo.
Op den requeste van C.H. de Gast remonstrerende hoe dat voor omtrend derde halfjaer door
Schepenen en Raden sijnde geauctoriseerd gevonden en teffens met een jaerlix pensioen
begunstigd om alhier een Franse Kostschool op te richten voor jonge juffers, hetwelke
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ofschoon tot hier toe wel niet kwalijk hadde gerëusseerd, hoewel niet tot haren merkelijken
voordeel, en ziende, dat gemelte hare Kostschool niet vele staat toe te nemen, vond zij
suppliante sig genoodsaakt dese Stad tegens aenstaende augustus te quiteren en sig elders met
er voor ter reden te setten, oversulx tot overtuiginge van kwalijk gesende en eerrovende
menschen van Schepenen en Raden versoekende aen behoorlijke attestatie van haer gedrag,
alsmede de oorsake van haer verkoren vertrek; en versoekende wijders om geallegeerde
redenen, de betalinge van het volle jaer tractament van 150 guldens aen haer toegelegd.
Was geapost: Word geconsenteerd in het versoek, bij de Requeste gedaen, en sal dien ten
gevolge de versogte attestatie aen de suppliante worden verleend, en het volle jaer
appoinctement ter summa van honderd en vijftig Caroli guldens bij haar vertrek van hier in de
maand van augustus aenstaende door de ontfanger van onse Geestelijkheid worden betaeld,
waar toe gemelte ontfanger geauctoriseerd word mits desen.

54. Den 23 April 1744, fol.16vo.
Op den Requeste van de weduwe van Hendrik Eekhoud, versoekende om redenen daar bij
geallegueerd remissie van uitgangen van seker huis staande in de Buiten Nieuwstraat.
Was geapost: Als de Suppliante binnen d etijd van twe maanden, twe jaren van de
verschuldigde uitgang zal hebben betaald, so word aan de Suppliante twe van die
verschuldigde uitgang goedgunstelijk geremitteerd.

55. Den 27 April 1744, fol.16vo.
Op de Requeste van de Bedienaren der Armen, versoekende auctorisatie tot het verkopen van
een huis, den armen toebehorende, staende in de Morren Stege, genaemt de Roose, waervoor
uitgeloofd is door Jan van Eune een summa van honderd Caroli guldens te verrenten met vier
percent, mids hetselve over vier jaren af te lossen met de renten van dien.
Was geapost: De Remonstranten in hunne qualiteit worden mids desen geauctoriseerd,
omme het huis in de Requeste vermeld, op de voet en conditien, daerbij gementioneerd, te
mogen verkopen.

56. Den 27 April 1744, fol.17.
Op de requeste van de weduwe van Berend Hartman, versoekende om geallegeerde redenen
venia aetatis voor haer soon Jacobus Hartman, sullende met meij aenstaende oud worden drie
en twintig jaeren.
Was geapost: De versogte venia aetatis word aen de Remonstrantes soon Jacobus Hartman
mids desen geaccordeerd ten fine en effecte als na regten.

57. Eodem [27 April 1744], fol.17.
Op de Requeste van Egbert Bruins en Arend Avink, als voogden over Albertjen en Wessel
van den Beldt en wijlen Annegjen Avink, versoekende om geallegeerde redenen, aen de
gemelte pupillen te mogen uitreiken het linnen en verdere klederen als mede het goud en
silver tot moeders lijf hebbende gehoord.
Was geapost: De Remonstranten worden mits desen geauctoriseerd ten fine als bij de
Requeste vermeld.
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58. Den 18 Meij 1744, fol.17vo.
Op de Requeste van Heer Jurrien Snijder, Stads Scherprichter versoekende om geallegeerde
redenen verhoging van tractament.
Was geapost: Aan de Suppliant word mits desen toegelegd een summa van vijftig Caroli
guldens jaerlix voor huishuire welke wijlen des Suppliants vader heeft getrocken, te betalen
door de ontfanger van de Stads Domeinen, waarvan het eerste jaer sal verschenen wesen met
Paasschen des toekomstigen jaars 1745.

59. Den 28 Meij 1744, fol.17vo.
Op de Requeste van Gerrit Bruins en Berend van Schoonheden, als voogden over het
onmundige kind van Steven van Welsum, versoekende approbatie van een verkoft vierde part
in een een huis in de Nieuw Strate, thans door de wede verkoft voor f.250 - : - guldens vrij
geld.
Was geapost: De gelibelleerde gedane verkopinge word mits desen geapprobeerd.

60. Den 28 Meij 1744, fol.18.
Op de Requeste van de Curateuren in den boedel van de wede Blijdenstein, remonstrerende
hoe deselve wede bij haer testament gelegateerd hadde aen jeder van de vijf kinderen van
Derk van Gelder en Magteld Bruins een summa van 100 guldens of te samen 500 guldens dat
reeds twee van deselve kinderen tot hunne kostwinning hare quota daer van hadden
getrokken, en vermids de derde met namen Aaltjen thans onder geboden stond, om te
trouwen, so versogten de Requestranten benevens des kinds ouders, te mogen worden
geauctoriseerd, om aen gemelten Aeltjen van den Gelder desselfs portie tot eenhonderd
guldens te mogen uitkeren.
Was geapost: De Remonstranten in hun gelibelleerde qualiteit worden mits desen
geauctoriseerd, ten fine als bij de Requeste vermeld.

61. Den 28 Meij 1744, fol.18vo.
Op de Requeste van Arendt Masman en Lisabeth Bitter, Ehelieden, beiden alhier geboren oud
respectivelijk 65 en 62 jaeren, versoekende, om geallegeerde redenen een proeve in het
Heilige Geesten Gasthuis en een vrije woninge, onder praesentatie, van daer toe so veel te
contribueren, als hun staat en gelegenheid thans toelaat.
Was geapost: Op het raport van de Heren Provisoren van het Heilige Geesten Gasthuis word
verstaen dat de Supplianten uit het selve Gasthuis sullen worden verpleegd, en daer inne
sullen worden geplaatst op de grote voorkamer met den eersten november aenstaende, tot hoe
lange de Supplianten in haer woonhuis sullen moeten blijven, ten ware er eerder een
kamertjen in het Gasthuijs mogte open vallen; Dat de Supplianten des weeks uit het Gasthuis
sullen trekken voor haar beiden te samen ses pond brood, en een pond boter, mids daervoor
aenstonds aen het opgemelte Gasthuis betalende een summa van tweehonderd Caroli guldens,
en dat hetselve Gasthuis na dode der Supplianten tenzij de enige erfgenaem van den
Supplianten goederen, welke ten tijde van hun overlijden nog sullen in wesen sijn, en desselve
komen na te laten.

62. Den 29 Meij 1744, fol.19.
Op de Requeste van Anna Vogels hebbende reeds ene huwelijksproclamatie gehad met de
persoon van Staats Casparman, sijnde een Ruiter thans hier in guarnisoen, en op morgen
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staande met sijn Regiment van hier te vertrecken na Bergen op den Zoom, en versoekende op
heden door het gerichte te mogen worden getrouwd.
Was geapost: vermids de bruidegom, in desen vermeld Ruiter sinde, op morgen van hier na
Bergen op den Zoom met het overige Regiment in gevolge patent van Haer Hoog Mogenden
sal moeten vertrekken; So word het versoek, bij de Requeste gedaen mids desen
geaccordeerd, en de tijdelijke Heren Praesidenten dien volgens geauctoriseerd omme de
gelibelleerde Conthoralen op heden in den echten staat te bevestigen.

[In marge]: NB. Dese trouw is niet voortgegaen.

63. Den 8 Junii 1744, fol.19.
Op de Requeste van de mannen van Barel, versoekende afschrijvinge van tien stuivers op hare
uitgangen, so genaemte Boerschap aen de Stad jaerlix verschuldigd is.
Was geapost: Vermids de Stad uit de Boerschap Baarloo competeerd een jaerlixe uitgang of
Stedigheid van ene mudde garste en ene mudde rogge, waarvoor de gehele Boerschap Baarloo
is verbonden; So kan op het versoek, bij de Requeste gedaen niet worden gedisponeerd, en
word hetselve dienvolgens afgewesen.

64. Den 17 Junii 1744, fol.19vo.
Op de requeste van Jr. F. Bruins voorstander van Boecops en Voorens vergaderinge,
versoekende dat een sekere uitgank van f.2 - 2 - . gaende uit een huisjen van gemelte
vergaderinge ten profijte van den armen, daervan mogte worden afgenomen, en het agterstand
daervan geremitteerd.
Was geapost: De verschulde en verlopene renten van de uitgang bij de requeste vermeld
worden geremitteerd tot Paasschen 1744 incluis.

65. Den 10 August(ii) 1744, fol.20.
Op den Requeste van Pieter Ekkelboom, varende van hier met een vragtschuit na Zwol als
Veerman, verzoekt dat Haar Weledele Hoog Agtbaren hem gelieven te permitteren, om dit
Veer aan Jan Blanke met alle zijne regten te transporteren.
Was geapost: Het word aan den Suppliant goedgunsteljk geaccordeerd om het
gementioneerde Veer met alle sijne regten aan Jan Blanke te transporteren.

66. Den 12 Aug(ustii) 1744, fol.20.
Op den Requeste van Clamer Vriese en Herman Holtman als voogden over Agnieta Bogart
oud 23 jaar verzoekende venia aetatis voor dezelve.
Was geapost: Het verzogte venia aetatis word mits dezen aan Agnieta Bogart geaccordeerd
ten fine en effecte als na regte.

67. Eodem [12 Augustii 1744], fol.20vo.
Op den Requeste van Clamer Vriese als voogd over Adolf Bijleveld, remonstrerende dat en
tusschen Gabriel ten Klooster voor zig zelven en als vader en wettige voogd zijner onmondige
kinderen beneffens de voogden over voorschreven Adolf van Bijleveld aan de ene kant en de
curateuren over Gesina Broekmans aan de andere kant, getreden zal worden tot scheidinge
van enige tusschen haar gemene vaste goederen; Verzoekende dat in plaatze van deszelfs
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medevoogd Tomas Rouze om deszelfs tegenstrijdig interest ad hunc actum moge worden
geauctoriseerd en de gemeensman Herman Nuis.
Was geapost: De persoon bij Requeste vermeld word geauctorizeerd ten fine als daar bij
verzogt.

68. Den 26 Augustus 1744, fol.21.
Op de Requeste van Rutger Bondam, als regerende Buiten-vader van ’t Burger Weeshuis,
versoekende, dat aen hem ten goeder rekeninge op het gene bewesen van de Stad
competeerde, mogte worden uitgeteld een summa van vijfhonderd guldens om daermede de
stal van gemelte wesen te repareren.
Was geapost: Aan de Requestrant word in sijne gelibelleerde qualiteit ten fine als bij de
Requeste vermeld toegestaan de gerequireerde summa van vijfhonderd Caroli guldens in
minderinge ende ter goeder rekeninge van de agterstand, so de Burger Wesen van de Stad nog
mogte competeren, te betalen door de ontfanger van de Stads Domeinen uit het overschot van
de Stads Camer d’anno 1740.

69. Den 1 Septemb(er) 1744, fol.21.
Op de Requeste van Henrick ten Cate, oud omtrend 76 jaren, versoekende van de
voogdijschap over de onmundige kinderen van wijlen Gerrit Harmsen ten Cate te mogen
worden ontheft, en weder in desselfs plaetse tot voogden gesteld de personen van Thijs Voet
en IJbo Hartman.
Was geapost: De Requestrant word om sijne hoge jaren mits desen van de gelibelleerde
voogdije ontslagen, mids van sijne gehoudene administratie ten overstaen van de Heren
Hoofdlieden van het Broeder Quartier doende behoorlijke rekeninge en bewijs aen de
personen van Thijs Voet en IJbo Hartman welke mits desen wederom in de plaatse van de
Requestrant tot voogden worden aangesteld over de minderjarige kinderen, bij de Requeste
vermeld.

70. Den 1 Septemb(er) 1744, fol.21vo.
Op den Requeste van Gerrit Jonker, Jan Bos en Thijs Take, Veerluiden van Deventer op den
Haag, Rotterdam etc. versoekende om in de plaatse van de gewesene veerman van hier op
bovengemelte Steden welke hetselve veer heeft neder gelegd, te mogen worden begunstigd,
om aen dese Stad te mogen laden en innemen alle sodane goederen, die den vorigen veermen
na geseide plaatsen heeft mogen laden, en van daer weder na dese Stad mogen brengen.
Was geapost: Aen de Requestranten word mits desen bij provisie, en tot kennelijken
wederseggens toe, geaccordeerd, omme voor een behoorlijke prijs of vragt, bij voorkomrnd
dispuit door Schepenen en Raden te bepalen, alhier te mogen laden en lossen goederen op, en
van Haarlem, Leiden, den Hage, Delft en Rotterdam.

71. Den 3 Septemb(er) 1744, fol.22.
Op de Requeste van de Gildemeesters en Gilde Broeders van St Crispinus Gilde, versoekende
dat bij de Couranten moge worden bekend gemaekt, en verboden dat gene gemaekte schoenen
of muilen buiten dese Stad gemaekt, op de vrije jaermarkten alhier te koop gebragt worden.
Was geapost: Op het versoek, bij de Requeste gedaan, kan voor alsnog niet worden
gedisponeerd, en word hetselve dienvolgens afgewesen.
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72. Den 3 Septemb(er) 1744, fol.22vo.
Op de Requeste van de tijdelijke Kerkmeesteren van het Geertruid en Catharijnen Gasthuis
versoekende omme hetsij publijcq, of uit de hand te mogen verkoppen een huis en hof, te
Brunnepe aen het gemelte Gasthuis aengekomen door het inneren en verplegen in hetselve
huis van Johanna Dubbels.
Was geapost: De Requestranten in hunne gelibelleerde qualiteit worden mits desen
gequalificeerd, omme het huis en hof, bij de Requeste vermeld, ten overstaan van de Heren
Provisoren van het Geertruid en Catharijnen Gasthuis publijcq, en aan de meestbiedende
teverkopen.

73. Den 7 Septemb(er) 1744, fol.22vo.
Op de (Requeste) van de weduwe van Gosen Beks remonstrerende hoe desselfs huis besit
sjaerlijx belast met een uitgank van seven guldens ten profijte van de Geestelijkheit, en also
deselve in een seer droevige staet is blijven sitten, en wordent sterk aengesproken voor de
agterstallige vijff jaren, versoekende van voorschreven vijff jaren remissie.
Was geapost: Wanneer de Requestrante de jaren verscheenen op Paessen 1743 en 1744 ten
comptoire van de Geestelijkheit sal hebben betaelt so worden de agtersteedige drie jaren aen
deselve gratieuselijk geremitteert.

74. Den 28 Septemb(er) 1744, fol.23.
Op de Requeste van Jan Evers op Camperveen, versoekende dat aen hem ter oorsake van de
schade geleden door overstrominge in gelijkheid van de andere meijeren op Camperveen
moge worden geremitteerd een jaer pagt.
Was geapost: Om redenen bij de Requeste geallegeerd, word aen de Requestrant mits desen
geremitteerd een half jaer pagt van het erve bij hem van de Stad gepagt, ter summa van seven
en vijftig Caroli guldens en tien stuivers.

75. Den 28 Septemb(er) 1744, fol.23.
Op de Requeste van Adriaan van Houten, Tabaks verkoper binnen dese Stad, versoekende om
geallegeerde redenen, dat Jan van ’t Wolt, als gewesene Collecteur van den impost op de
tabak, mogte worden gelast, aen hem met de kosten van dien te restitueren alle stuivers, door
deselve van hem gevorderd en ontfangen voor billetjen van uitslach van tabak.
Was geapost: Word na verhoor van partijen verstaan dat de beklaagde Jan van ’t Wolt niet
bevoegd is geweest, omme een stuiver te vorderen van een billet van uitslach van tabak, en
word deselve geordonneerd, omme aen den Requestrant te restitueren alle hetgene dieswegens
van den selven heeft ontfangen met de kosten, door de Requestrant hier over aangewend.

76. Den 5 Oct(ober) 1744, fol.23vo.
Op den Requeste van Barthold Gerritsen te Brunnepe als voogt van Lucas Simonsen,
vertonende hoe dat deselve een half huis heeft te Brunnepe waervan de weerhelft desselfs
suster toebehoort welke halfscheit hij verkogt hadde aan Jan Geertsen als voogt over Anna
Dirks voor f.17 - 10 - versoekende daer toe approbatie.
Was geapost: Op het Raport van de Heeren Hooftluiden ter vergadering gedaen accorderen
Schepenen en Raden de verkopinge bij den Requeste versogt.
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77. Den 10 Octob(er) 1744, fol.24.
Op de Requeste van de weduwe Stuermans, versoekende, dat Schepenen en Raden mogen
approberen de verkopinge van een huisjen en hof, gelegen tot Sallik.
Was geapost: De Suppliante over de inhoude van Requeste sijnde gehoord, en hebbende
aengenomen, sig hiet ter Stede niet weder te neder te setten, nog ook Schepenen en Raden
voor het toekomende wederom te sullen lastig vallen tot enige adsistentie; So word de gedane
verkopinge van het gelibelleerde huisjen en hof mits desen geapprobeerd, en de Suppliante
geauctoriseerd daarvan aan den koper gerigtelijk transport te doen.

78. Den 2 Novemb(er) 1744, fol.24.
Op de Requeste van Mr. Thomas Ernst Stuerman, agent in ’s Hage, versoekende om
geallegeerde redenen niet alleen restitutie van sijne gedane verschotten sederd den jare 1733
door hem volgens annexe specificatie gedaen, maer ook, dat aen hem voor sijne extra
ordinaris moeite een sekere aequitable summa moge worden toegelegd.
Was geapost: Aan den Suppliant word voor desselfs gedane verschot en extra ordinaris
moeite mits desen toegelegd een summa van eenhonderd Caroli guldens, te betalen door de
ontfanger van de Stads Domeinen voor rekeninge van de lopende Stads Camer.

79. Den 1 Dec(ember) 1744, fol.24vo.
Op den Requeste van Harmen Eckelboom bij de wede van Lambert Bos gestelde curator over
desselfs nagelatene boedel bij welk testament ook tot voogden sijn gesteld Jan Valk en Jannes
van Ulft over de geinstitueerde erfgenamen: namelijk de vier kinderen van Willem Oedekerk
bij wijlen des testatrices dogter in egte verwekt, en oordelende dat de effecten van die boedel
waeronder ook een huis is staende alhier op de Vloedijk op de hoek van de Broerweg opetlijk
worden verkogt om de penningen daer van provinierende te amploijeren ten profijte der
erfgenamen, versoekende daer toe consent.
Was geapost: Op het raport ter vergaderinge gedaen accordeen Schepenen en Raden
’t versoek bij den Requeste gedaen.

80. Den 8 Decemb(er) 1744, fol.25.
Op den Requeste van Jochum Reinders en Gijsbert Janz als voogden over de twee onmondige
kinderen van Wolter Vogel, remonstrerende dat Berend Aarts wegens derzelver moeders goed
hebben geconvenieerd voor een summa van twee honderd zeven en zeventig guldens tien
stuivers te betalen op den 1 Meij 1745, verzoekende approbatie.
Was geapost: Het gelibelleerde contract word mits dezen geapprobeerd; Wordende
dienvolgens aan de Supplianten gepermitteerd de gementioneerde penningen tegens
behoorlijke interesse door Berend Aarts te laten verrenten den 1 Meij 1745 en langer niet.

[In marge]: Den 11 Meij 1745. Als Berend Aarts zeven en zeventig guldens en tien stuivers van dat gelibelleerde geld
dus hebben betaalt, zo worden de voogden geauctorizeerd de resterende twee honderd Caroli guldens nog wijders door
Berend Aarts te laten verrenten.

81. Den 10 Dec(embe)r 1744, fol.25vo.
Op de Requeste van Helmich Hendriks en Claas Jansen, als voogden over Jannigjen Jansen
Dijk, remonstrerende, hoe dat Jannigjen Jacobs, wede van Teunis Jacobs Schierholt, des
pupils grootmoeder, bij testamente van den 11 juli 1740 alhier voor Schepenen uitgegaen,
gemelte pupille tot universele erfgename heeft geinstitueerd; dat gemelte pupils grootmoeder
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na het oprigten van voorschreven testament op haar doodsbedde leggende aen de Supplianten
mondelinge hadde gesegd, dat zij boven de legaten in het testament vervat alnog gaf aen den
armen van Zallik een summa van 50 Caroli guldens, aen de armen van dese Stad 25 Caroli
guldens, en dan nog aen de armen van Wilsem een gelijke summa van 25 Caroli guldens, alles
met bijvoeginge van redenen de testatrice daer toe hebbende gemoveerd, waerna de testatrice
ware komen te overlijden; versoekende Supplianten te mogen worden geauctoriseerd, omme
dese pieuse legaten uit te reiken of andersins daer omtrend te disponeren, soals sullen vinden
te behoren.
Was geapost: Wanneer de Supplianten in hunner qualiteit met solemnelen ede tot God
almagtig sullen hebben verklaard, dat de positien bij de Requeste ten neder gesteld de waar-
heid conform sijn; So worden deselve Supplianten geauctoriseerd, omme de gelibelleerde
giften aen de respective armen van Sallik, Camperveen, van dese Stad en van Wilsum uit te
reiken tegens behoorlijke quitancie.

[In marge]: Den 21 Dec(ember) 1744. Is desen eed door de Requestranten afgelegd met die veranderinge alleen dat de
testatrice aen haer de gelibelleerde verklaringe van de gegevene legaten wel meer als eenmaal bij reïteratie seer ernstiglijke
hadde gedaen wel tien weeken voor haer overlijden.

82. Den 22 Decemb(er) 1744, fol.26.
Op de Requeste van Berend Willem Keiser, versoekende enige adsistentie.
Was geapost: De Suppliant word begunstigd met een summa van vijf en twintig Caroli
guldens, eens, te betalen door de Stadsontfanger voor rekeninge van de lopende Stads Camer.

83. Den 28 Decemb(er) 1744, fol.26.
Op den Requeste van Charles Christoffel Bols gebooren burger en Lieutenant te paarde ten
dienste dezer landen, remonstrerende hoe dat sijn vrouw hem altoos is volgende, en also zijn
vrouw dienvolgens zomtijts in de kraam zou kunnen komen te vallen buiten deze Stad, so
versoekt den Remonstrant dat die kind of kinderen so buiten dese Stad mogten gebooren
zullen worden gehouden voor hier binnen deze Stad gebooren.
Was geapost: Wanneer den Remonstrant met legale attestatien zal kunnen aantoonen, dat
desselfs kind of kinderen sijn gebooren in het guarnisoen of in het veld, so verklaren
Scheepenn ende Raaden deselve te sullen houden als of deselve alhier binnen de Stad waren
gebooren.

84. Den 31 Decemb(er) 1744, fol.27.
Op de Requeste van de Greffier Rouse, remonstrerende, hoe dat in dese Stad gewoond hebbe,
en overleden. Zij desselfs susters dogter Maria Aleida ter Schmitten, nalatende vijf kinderen,
in echte geteeld bij Pietr du Blanche, Lieutenant in het Regiment van de Lieutenant General
Schwartsenburg,welke mede overleden is. Ende vermids de gemelte kinderen enige vaste
goederen in de provincie van Friesland gelegen hadden, welke behoorden te worden
geadministreerd; versoekende om verdere geallegeerde redenen, tot voogd over gemelte
kinderen te mogen worden aengesteld, of andersins gequalifiseerd tot het passeren van een
gerichtelijke procuratie op den notaris Paulus Eckringa tot de administratie van denselven
goederen in Friesland gelegen.
Was geapost: De Remonstrant word mits desen geauctoriseerd ten fine, als bij de Requeste
vermeld, en dien volgende gequalificeerd tot voogd over de negelatene minderjarige kinderen
van wijlen de Lieutenant Pieter de Blanche en van Maria Aleida ter Schmitten, in leven
Ehelieden, en dan nog teffens gemagtigd tot het passeren van de versogte gerichtelijke
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procuratie.

85. Den 31 Decemb(er) 1744, fol.27vo.
Is de Wit-werker op desselfs Requeste om redenen, daer bij geallegeerd, bij provisie
begunstigd met 25 Caroli guldens te betalen door de ontfanger van den Stad.

86. Den 7 Jan(uarij) 1745, fol.27vo.
Op de Requeste van Derk van Dijk, remonstrerende, hoe hij in den jare 1732 aen wijlen sijne
moeije Femmina Kagelholt weduwe van wijlen Winold van Tongeren, ter goeden trouwen
hadde verstrekt vijfhonderd guldens. Ende vermids de voogden over desselfs nagelatene
minderjarige kinderen gemelte schuld weigerden te voldoen, so versogten dat deselve
voogden gelast, met de rente van dien tegens vier procento onder afslach dan nog van
eenhonderd guldens daer op betaeld.
Was geapost: Schepenen ende Raden na overhoor van partijen verstaan, dat de Requistrant
in het versoek, bij de Requeste gedaan, voorals nog bij defect van bewijs niet is ontfanckelijk.

87. Den 9 Januar(ij) 1745, fol.28.
Op den Requeste van B. van Goutum remonstrerende hoe ten laste van zijn moeder en ooms
boedels, nog enige agterstallen ten behoeve van Stad en Geestelijkheid en Buiten Kerke
wegens landpagt, tinsen en uitgang zijn openstaande, waar tegens verscheidene zware
leverantien van kalk en steen etc. aan de Stad en Geestelijkheid zouden zijn gedaan, dog dat
het aan den Suppliant genoegzaam ondoennelijk zoude zijn, om daar van een behoorlijk
rekeninge te kunnen overgeven door onagzaamheid op de boeken, waar van geheele caternen
zouden zijn weggeraakt, waar omme de Suppliant ware versoekende dat Haar Weledele Hoog
Agtbaren aan den Suppliant geliefden te annulleren en te remitteren alle zodanige agterstallen
tot Paasschen 1744 tegens de openstaande leverantien te annulleren en te remitteren.
Was geapost: Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Boven Quartier, dat de
gelibelleerde praetensien niet naar behooren zouden zijn te liquideren, door dien de boeken
van wijlen des remonstrants moeder en oom niet meer in goede ordre zouden wezen, is
goedgevonden ende verstaan tot afdoeninge van deze zaak wederzijds praetensien tot
Paasschen 1744 tegens malkanderen te niete te doen en mits dezen te mortificeren.

88. Den 21 Jan(uarij) 1745, fol.28vo.
Op de Requeste vanb Fr. van Ingen, remonstrerende, hoe hij sig reets voor een langen tijd
Candidatus juris heeft laten maken, versoekende dat desselfs voogden mogen worden gelast,
om hem so vele geld toe te sturen, als om het Doctoraat te obtineren nodig heeft, als mede om
sijne reise kosten, wel belopende op honderd guldens te kunnen betalen.
Was geapost: De voogden van de Requestrant over den inhoude van de Requeste sijnde
gehoord, so word verstaan, dat waneer de Requestrant sig na behoren onder de
gehoorsaamheid van sijne voogden sal hebben gesteld, deselve voogden als dan schuldig en
gehouden sijn, om hem Requestrant een convenable alimentatie te suppediteren.

89. Den 10 Maert 1745, fol.29.
Op de Requeste van Willem Denekamp de jonge, versoekende, dat aan hem moge werden
toegestaan het gebruick van de oude Brouwerije op de hoek van Nieuwemarkt, tot een
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Hennep spinnerije.
Was geapost: Op het rapport van de Heren provisoren van het Heilige Geesten Gasthuis
word aan de Suppliant mits desen bij provisie en tot wederseggens toe, geaccordeerd het
gebruik van de oude Brouwerije, ten fine, als bij de Requeste vermeld.

90. Den 23 Maert 1745, fol.29vo.
Op de Requeste van Barteld Arens, enige tijd gevaren hebbende van Swarte Sluis op dese
Stad, versoekende, om hetselve veer weder te mogen waarnemen, en bevrijd te sijn van het
betalen van mast-geld.
Was geapost: De Suppliant word hier mede geauctoriseerd, om het versogte veer weder te
mogen waarnemen, en sal deselve op de gewone veerdagen, dog op gene andere dagen, van
het mast-geld bevrijd wesen.

91. Den 27 Maert 1745, fol.29vo.
Op den Requeste van Derk Antoni, Meijer op het Eiland verzoekende dat de camp de Grote
Camp 7 á 8 mudde groot te mogen bouwen.
Was geapost: De Requestrant word geauctoriseerd, ten fine als bij de Requeste verzogt, mits
dat dezelve de twe laatste pagtjaaren het gelibelleerde land niet zal mogen bouwen als
wanneer daar toe opnieuws weder door Scheepenen ende Raden is geauctoriseerd bij poene
van vijftig guldens.

92. Idem (niet gedateerd) [27 Maert 1745], fol.30.
Op den Requeste van Paulus Croeuger van Slangenburg, verzoekende dat de voogden de
Heeren Q. Ekkelboom en Laurens de Pool mogen worden geauctorizeerd om te mogen
ontvangen zes obligatien of rentebrieven, en dan nog een handschrift van hem Remonstrant
van twe honderd en veertig Caroli guldens waarvan hij Remonstrant een behoorlijke interesse
zoude betalen of in voldoeninge van de conventie tusschen hem ende voogden met approbatie
van Scheepenen ende Raden gesloten.
Was geapost: Scheepenen ende Raden zijnde geconsteerd, dat des Remonstrants moeder
altoos de interessen van de gelibelleerde obligatien heeft ontvangen; so worden de voogden
geauctorizeerd ten fine als bij Requeste verzogt.

93. Den 29 Maert 1745, fol.30vo.
Op de Requeste van R.A.G.G. Tengnagel en A. Bannier, als voogden, en Allard Joan
Gansneb, gent. Tengnagel, als oom van François van Ingen, versoekende ter uitvoer van de
sententies van Schepenen ende Raden van den 31 December 1744, en appoinctemente van
den 21 Januarij deses jaers, brieven van voorschrijvens aen den Hove van Friesland, of anders
auctorisatie om sig dieswegens aen welgemelten Hove te mogen addresseren.
Was geapost: Schepenen ende Raden passerende het eerste lidt van het versoek bij de
Requeste gedaen, consenteren in het twede, en auctoriseren dienvolgens de Remonstranten in
hunne gelibelleerde qualiteit, omme sig ten fine, als bij de Requeste vermeld, te mogen
addresseren aan de Heren Raden van den Hove provinciaal van Friesland; dog alles buiten
kosten van de beklaagde pupil.
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94. Den 29 Maert 1745, fol.31.
Op de Requeste van Hans Kreps, Stads Meijer op het Haatland, versoekende de eerste kamp
van het derde Erve op het Haatland No: 52. te mogen scheuren.
Was geapost: Word geconsenteerd in het versoek, bij de Requeste gedaan, en word de
Requestrant dienvolgens gepermitteerd, omme de kamp in desen vermeld, te mogen scheuren,
mits dat deselve dese kamp de beide laatste pagtjaren niet scheure, als met voorgaende
kennisse en nadere permissie, bij een boete van vijftig goudguldens.

[In marge]: Volgens appoinctemente van den 15 April 1745. sal Suppliant mede mogen bouwen de agterkamp van
hetselve Erv; op conditien, als bij dit appoinctement ten aensien van de beide laetste pagtjaren is vermeld.

95. Den 5 April 1745, fol.31.
Op de Requeste van Gerrit Henriksen, in pagt hebbende een Eve lands op Camperveen,
toebehorende aen de Armen deser Stad; versoekende ter sake sijn Rundtvee door de thans
grasserende siekte en sterfte heeft verloren, dat aen hem een jaer van sijn verschulde pagt
moge worden geremitteerd, ende pagt wijders van 180 verminderd tot op 140 guldens ’s jaers;
en dat hem dan nog tot het maken van sijne dijcken moge worden gegeven een toeslag van
tien guldens.
Was geapost: op het raport van de Heren Provisoren van den Armen word aan de Suppliant
goedgunstiglijk een jaer pagt geremitteerd, en word vervolgens de pagt verminderd met
veertig Caroli guldens, jaerlix, en also van honderdtachtig guldens gebragt op honderd en
veertig guldens; kunnende op het verdere versoek, bij de Requeste gedaan, niet worden
gedisponeerd.

96. Den 8 April 1745, fol.31vo.
Op de Requeste van Thijs Gerritsen Voerman, meijer op ’t eerste Erve van de Wander,
versoekende te mogen scheuren een kampjen genaemt het Klaverkampjen.
Was geapost: Word aen de Requestrant geaccordeerd, om de kamp, bij Requeste gemeld, te
mogen bouwen, mits, dat deselve niet bouwe geduirende de beide laatste pagtjaren, als met
voorgaende kennisse, en nadere toestemminge van Schepenen en Raden.

97. Eodem [8 April 1745], fol.31vo.
Op de Requeste van Lubbert Louwsen, Stadsmeijer op Knollenberg, versoekende te mogen
bouwen een hoog kampjen lands, groot omtrend drie morgen gesaaij.
Was geapost: Geappostilleerd als op de vorige Requeste.

98. Den 15 April 1745, fol.32.
Op de Requeste van Jacob Teunis van Dijk, Stadsmeijer op ’t Haatland, versoekende te
mogen scheuren een hoek van ongeveer vier mudden gesaaij van de grote kamp voor het huis.
Was geapost: Als op de vorige beide Requesten.

99. Eodem [15 April 1745], fol.32.
Op de Requeste van Adolph Claassen, Stads Meijer op het Haatland, versoekende in de
plaetse van de so genaemde Knollenberg te mogen scheuren de so genaamde Dijck-kamp.
Was geapost: Als op de vorige Requeste.
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100. Den 15 April 1745, fol.32.
Op de Requeste van Gerrit Smit, versoekende te mogen worden begunstigd met een sekere
opene plaetse, leggende in de Groene Strate, bij de Kalverhekkenweg, allernaast aen en ten
noorden van het kleine steegjen, om te gebruiken tot een Looijerije.
Was geapost: De Suppliant word met de versogte opene plaetse begunstigd, ten fine als bij
de Requeste gemeld, mits de tegenwoordige besitterse of gepraetendeerde Eigenaerse daer
van klageloos stellende.

101. Den 15 April 1745, fol.32vo.
Op den Requeste van Peter Krips, Stads Meijer op het Haatland, versoekende te mogen
scheuren een agtste part van de koekamp tot aan de Dove Sloot, en dan nog de halfscheid van
twee kampjes agter de bouw kamp.
Was geapost: Is geaccordeerd, onder conditie als aan de andere Stads Meijeren, en bij
appostille van heden en te voren.

102. Den 20 April 1745, fol.32vo.
Op de Requeste van Berend Aarts, Stads Meijer op de Snaterrijs, versoekende te mogen
bouwen een kamp lands genaamt het Staaltjen, groot ongeveer vier mudden gesaaij.
Was geapost: Gedisponeerd als op de vorige Requeste.

103. Eodem [20 April 1745], fol.32vo.
Op de Requeste van Gerrit Jans, Stads Meijer op ’t Camper Eiland, versoekende te mogen
bouwen een Campjen, ongeveer vier mudden gesaaij, genaemt het Dorenland, en een
Campjen genaemt de Halve Kamp, ongeveer drie mudden gesaaij.
Was geapost: Gedisponeerd als op de vorige Requesten.

104. Den 20 April 1745, fol.33.
Op de Requeste van Henrik Roelofs Smit, Stads Meijer op het Eiland, versoekende te mogen
scheuren een stuk lands, genaemt de Nes Kamp, groot ongeveer drie mudden gesaaij.
Was geapost: Gedisponeerd als op de vorige.

105. Den 20 April 1745, fol.33.
Op de Requeste van Gerrit van den Bos, versoekende te mogen worden begunstigd met een
oud, ledig, en vervallen huisjen, staende op de Vloetdijck, bij de Kalverhekkenweg,
toebehorende aen de Geestelijkheid deser Stad, omme bekwaem te maken en te gebruicken tot
een looijerije.
Was geapost: Aen de Suppliant word vergund het gelibelleerde huisjen, ten fine, als bij de
Requeste vermeld, mits dat hij hetselve huisjen behoorlijk houde binnen sijne muren.

106. Den 26 April 1745, fol.33.
Op de Requeste van Gerrit Knol, Stads Meijer op de Kattenweerd, versoekende te mogen
bouwen een kamp lands van het gemelte Erve van ongeveer drie mudden gesaaij, genaemt het
Riet kampjen.
Was geapost: Is geappostilleerd als op de Requeste van de andere Stads Meijeren, een
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versoek van gelijke nature hebbende gedaen.

107. Den 26 April 1745, fol.33vo.
Op de Requeste van Aart Abrahams, Stads Meijer op het Erve op Camperveen aen het Tol-
hekke, versoekende te mogen bouwen een stuk lands van het selve Erve genaemt het Naalden
land, groot ongeveer drie schepels gesaaij.
Was geapost: Geappostilleerd als op de vorige Requeste.

108. Den 29 April 1745, fol.33vo.
Op de Requeste van Peter Visser, Piloot, versoekende van sijne piloten plaetse te mogen
worden gedimitteerd, en sijnes eeds ontslagen.
Was geapost: Het welke is geaccordeerd, en is bij appoinctemente van heden op desselfs
versoek weder tot piloot aengesteld Arnoldus Vriese.

109. Den 3 Meij 1745, fol.33vo.
Op den Requeste van de weduwe van Peter Jans, Stads Meijerse op ’t Haatland, versoekende
te mogen bouwen eenig land ter grote van vier á vijf mudden.
Was geapost: Geappostilleerd als op de vorige Requeste.

110. Den 6 Meij 1745, fol.34.
Op de Requeste van Lubbert Broekhuisen, Stads Meijer op de Pijper, versoekende te mogen
bouwen een hoek lands van de Welle genaemt, van ongeveer vier mudden gesaaij.
Was geapost: Geappostilleerd als op de vorige Requeste.

111. Den 10 Meij 1745, fol.34.
Op de Requeste van Willem Theunis, Meijer van de Geestelijkheit van een erve op
Camperveen, versoekende te mogen bouwen, ongeveer, drie matten lands tot desselfs erve
gehorende.
Was geapost: Word aen de Requestrant geaccordeert om drie matten lands bij den Requeste
gemeld te mogen bouwen, mits dat deselve de beide laeste pagt jaren met en bouwe als met
voorgaende kennes en nadere dispositie van Schepenen en Raden.

112. Eodem [10 Meij 1745], fol.34.
Op den Requeste van Barend van Houten wonende tot Elburg, versoekende eenige gresen
lands in Oosterwolde gelegen bij hem van de Geestelijkheid gepagt om te weiden deselve te
mogen hoijen.
Was geapost: Schepenen en Raden accorderen aen den Requestrant om sodane Landerien als
bij hem gehuirt sijn om te weiden deselve te mogen hoijen die hem sal welgevallen dog niet
langer als voor desen lopende jare 1745.

113. Den 11 Meij 1745, fol.34vo.
Op de Requeste van Lambert Louwsen, Stads Meijer op het Erve onder No: 43. versoekende
te mogen bouwen een stuk lands omtrend 4 á 5 mudden gesaaij.
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Was geapost: Geappostilleerd als op de vorige Requesten.

114. Den 12 Meij 1745, fol.34vo.
Op de Requeste van Cornelis Claassen, Stads Meijer op het Haatland, versoekende te mogen
bouwen een hoek lands, leggende bij sijn huis, groot 3 mudden gesaaij.
Was geapost: Geappostilleerd als op de vorige Requeste.

115. Den 13 Meij 1745, fol.34vo.
Op de Requeste van de momberen over de minderjarige Frans van Ingen, versoekende te
mogen worden geauctoriseerd, om so vele penningen te negotieren, als tot betalinge van der
Remonstranten pupils aenpart in de onkosten, welke den Ingensen boesem volgens annexe
memorie van de Dijkgraaf van Salland moet dragen in het gemaakte sinkend rijspak-werk
voor den IJsseldijk in Veecaten.
Was geapost: De Requestranten worden in hunne gelibelleerde qualiteit mits desen
geauctoriseerd, ten fine als bij de Requeste vermeld.

116. Den 15 Meij 1745, fol.35.
Op den Requeste van de gesamentlijke erfgenamen van Jan Meijer en Jannetie Bijsterbos, in
leven Ehelieden hoe dat bij testamente van deselve ware gedisponeert dat geene van hare
meubile goederen bij haer overlijden na te laten bij publijke vendue soude mogen worden
verkogt; dog dat deselve merkelijke swarigheeden in ’t verdeilen van dese meubilen voor uit
te gemoetsijnde hadden goetgevonden de goederen in voorschreven erfhuis bevonden
wordende (: dog waer onder geene klederen, linnen of wullen, goud of silver begrepen:) bij
openbare veilinge te mogen doen verkopen, versoekende daer toe approbatie van Schepenen
en Raden.
Was geapost: Schepenen en Raden auctoriseren de Requestranten om de meubile goederenso
als bij requeste versogt bij openbare opveilinge te mogen verkopen, dispenserende deselve bij
desen in so verre van de nakominge van de Testamentaire dispositie bij wijlen Jan Meijer en
Jannetie Bijsterbos opgerigt.

117. Den 17 Meij 1745, fol.35vo.
Op den Requeste van Derk van Gelder, versoekende agt greesen weideland in Oosterwolde te
mogen hoijen in de plaets van weiden.
Was geapost: Scheepenen en Raden accorderen aen de Requestrant om de agt morgen
weideland voor desen lopende jare bij provisie te mogen hoijen in plaets van te weiden.

118. Den 31 Meij 1745, fol.35vo.
Op den Requeste van Heer Beerthuis als gevolmagtigde van H. Elferink en Gr. Cuper en H.
Meze als Curateuren over de boedel van Hendrik van de Noord, versoekende auctorisatie om
’t huis en grutterie te mogen verkopen.
Was geapost: Quod Concessum.

119. Den 2 Junii 1745, fol.35vo.
Op de Requeste van R. Sabé, A. Bannier, A. Nijenburg, en H. Nuis, Curateuren en voogden
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over de kinderen van wijlen de overste Lieutenant Jacob Ridder, versoekende te mogen weten
aen wie souden uittellen een summa van circa de honderdtwintig guldens, nog bevonden
wordende in de boedel van wijlen de Burgermeester J.H. Ridder en versoekende de
bovengemelte H. Nuis dan nog in qualiteit als Kerkmeester van het Geertruid en Catharinen
Gasthuis, dat uit de voorschreven penningen aen hetselve Gasthuis mogen worden uitgeteld
een summa van 22 guldens 8 stuivers so het gemelte Gasthuis nog deugdelijk was
competerende.
Was geapost: De Requestranten in hunne qualiteit worden hiermede geauctoriseerd ende
gelast omme uit de gelibelleerde penningen eerst ende voor of uit te tellen aen de
Gemeentsman H. Nuis, in qualiteit als Kerkmeester van het Geertruid en Catharinen Gasthuis
de summa van 22 guldens en agt stuivers, tot voldoeninge van desselfs praetensie bij de
Requeste vermeld. En dan de resterende penningen te distribueren en uit te tellen aan de
respective Crediteuren daartoe het naast beregtigd sullende sijn, en sulx ten overstaan van de
Heren Hoofdlieden van het Buiten Quartier.

120. Den 14 Junii 1745, fol.36vo.
Op de Requeste van Berend Jacobs aan de Zeedijk, versoekende, om desselfs armoede
remissie van een summa van twaalf Caroli guldens sijnd eeen restant verschulde pagt van een
stuk lands van de Ovelgunne over den jare 1740.
Was geapost: De verschulde summa van twaalf Caroli guldens bij de Requeste vermeld,
word om geallegeerde redenen mits desen geremitteerd.

121. Den 21 Junii 1745, fol.36vo.
Op de Requeste van Alida van Wijnvoorden en Jan Strockel nomine uxoris, als erfgenamen
van wijlen haer oom de Burgermeester G. van der Linde zijnde geweest medevoogd over de
kinderen van wijlen de Scholtus Ridder, remonstrerende hoe dat bij slot van rekeninge op de
12 Meij deses jaers gedaen voor de Heren Hoofdlieden van het Buiten Espel over de
administratie van de nagelatene boedel van wijlen de Burgermeester J.H. Ridder ter praesentie
van de medevoogd H. Nuis was gebleken meerder te wesen uitgegeven als ontfanger een
summa van twaalf honderd Caroli guldens; ende vermids er an de voorschreven boedel gene
sodane summa van penningen voor handen was, waer uit de voorschreven 1200 guldens
souden kunnen worden gerembourseerd; so versoeken, dat de voogden van voorschreven
kinderen mogten worden geauctoriseerd, omme ten profijte van de Remonstranten te mogen
passeren een obligatie van de gelibelleerde twaalf honderd guldens.
Was geapost: De voogden, bij de Requeste genoemd worden hiermede geauctoriseerd, ten
fine, als bij de Requeste word versogt.

122. Den 1 Julii 1745, fol.37.
Op de Requeste van F. van Ingen, versoekende, om ten requeste geallegeerde redenen, dat
desselfs voogden mogen worden gelast, aen hem de nodige alimentatie te versorgen.
Was geapost: Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Broeder Quartier word alnog
gepersisteerd bij ons vorig afgegeven apoinctement van den 21 Januarii deses jaars, en dien
volgende alnog verstaan, dat de voogden van de Requestrant schuldig ende gehouden sijn, aan
hem een convenable alimentatie te suppediteren, wanneer, en so haast, de Requestrant sig na
behoren onder den selver gehoorsaamheid sal hebben gesteld.
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123. Den 5 Julij 1745, fol.37vo.
Op den Requeste van Henrik Egberts versoekende om ses morgen lands aen de Geestelijkheit
gehorende te mogen hoijen waer van drie morgen moesten worden geweidet.
Was geapost: Schepenen en Raden accorderen aen de Requestrant om de ses morgen lands
voor desen lopende jaren te mogen hoijen en verder niet.

124. Den 9 Julii 1745, fol.37vo.
Op de Requeste van Hermanus van Oenen, versoekende, dat de Executeuren van den
testamente van wijlen Jan Meijer en Jannichjen Bijsterbos, mogten worden geauctoriseerd en
geordonneerd, aen hem Suppliant ten eersten uit te keren een legaat van 100 guldens aen hem
bij opgemelte testamente gemaekt.
Was geapost: De Executeuren van den testamente, bij de Requeste vermeld, worden hier
mede geauctoriseerd ende geordonneerd omme het gelibelleerde legaat van honderd guldens
aen de Requestrant ten spoedigsten te praesteren ende te voldoen, en wel, uit de penningen,
geprovenieerd uit enige verkofte mobilia van opgemelte boedel, thans berustende onder de
Roedendrager E. Moulijn, welke Roedendrager teffens, en ten overvloede gelast word, omme
dese honderd guldens aen de Requestrant selfs uit te tellen uit de voorschreven penningen,
onder hem berustende tegens overneminge van quitancie.

125. Den 12 Julii 1745, fol.38.
Op de requeste van Kerken-raad van de Waalse Gemeente deser Stad, versoekende tot de
nodige reparatie van de kerke te mogen opnemen de penningen daer toe nodig.
Was geapost: De Requestranten worden in hunne gelibelleerde qualiteit hier mede
geauctoriseerd, omme op de minste los rente doenlijk te negocieren so vele penningen, als tot
de reparatie van de kerke, bij de requeste gemeld, sullen worden gerequireerd.

126. Den 22 Julij 1745, fol.38vo.
Op den Requeste van Henricus Egberts Winshemius als getrout aen Anna Agatha Ridder,
dogter van wijlen de overste Lieutenant J. Ridder hoe des Suppliants vrouwe mede erfgename
is in de nagelaten boedel van wijlen J.H. Ridder, en welker boedel alhier geadministreert en
also de Suppliant gemelte erfportie wel wilde verkopen of penningen daer op negotieeren
versoekende daer toe qualificatie.
Was geapost: Schepenen en Raden auctoriseren de Requestranten om met hunne
gelibelleerde erfportie te kunnen doen en handelen na welgevallen.

127. Den 29 Julii 1745, fol.38vo.
Op de Requeste van Bartha van Egede, weduwe Sluiter als suster en naaste mede Erfgenaame
van wijlen Magteld van Egede weduwe van Alard van Loon, caverende voor de absente mede
erfgenamen; voorts van Hermina van loon, als nigte en naaste mede Erfgename van haer oom
Alard van Loon, mede caverende voor hare absente mede Erfgenamen; versoekende de
voorschreven boedel onder beneficie van inventaris te aenvaerden, omdat tot Curateuren
mogen worden gesteld de Kerkmeester H. Nuis en Harmen Vos.
Was geapost: Het versoek, bij de Requeste gedaan, word mits desen geaccordeerd so als het
legd, en de Supplianten so voor haar selfs, als voor hunne mede Erfgenamen dien volgende
toegestaan, omme de gelibelleerde boedel onder het beneficium inventarii te aenvaerden, en
de genomineerde personen van de Kerkmeester H. Nuis en H. Vos wijders geauctoriseerd, ten
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fine als bij de Requeste vermeld.

128. Den 2 August(ii) 1745, fol.39.
Op den Requeste van Herman Nuis en Herman Vos als Curateuren van den boedel van Allard
van Loo, verzoekende geauctoriseerd te mogen worden dat huis en where staande in de
Nieuw-straat te verkopen.
Was geapost: De Remonstranten worden in hunne qualiteit geauctoriseerd om het
gelibelleerde huis en wheere ten overstaan van de Heeren Hoofdlieden op den 30 Augustii
eerstkomende publijqe en aan de meestbiedende te verkopen.

129. Eodem [2 Augustii 1745], fol.39vo.
Op den Requeste van Gerrit Huiskes cum suis als imposmeester van de tabak, verzoekende
om 700 [lb] ponden aangehaalde tabak waar van den eigenaar zig niet opdede ad opus jus
habentium te verkopen.
Was geapost: Den Remonstrant word in zijne qualiteit geauctorizeerd ten fine als bij
requeste verzogt.

130. Den 5 Aug(ustii) 1745, fol.39vo.
Op den requeste van Wijndeld Norenberg versoekende remissie van twe uitgangen de eene
van zeven Caroli guldens ten behoeve jaarlijx voor den Arme Camer, de andere van vijf
guldens, 12 stuivers ten behoeve van de Geestelijkheid beide uit een huis zeer bouwvallig op
het hoek van de Carper Steeg onder belofte van voorschreven huis naar behoren weder op te
bouwen.
Was geapost: Gehoord het rapport van de Heeren Hoofdlieden hebben Scheepenen ende
Raden na deliberatie goedgevonden ende verstaan de gelibelleerde uitgang jaarlijx van zeven
Caroli guldens ten behoeve van de Arme Camer te verminderen en te stellen op vier Caroli
guldens en 12 stuivers jaarlijx, en die van vijf guldens 12 stuivers ten behoeve van de
Geestelijkheid dezer Stad jaarlijx op drie Caroli guldnes en vier stuivers beide in te gaan op
Paasschen 1745; mits dat den Suppliant het gelibelleerde huis ordentelijk naar behoren weder
kome op te bouwen.

131. Den 26 Aug(ustii) 1745, fol.40.
Op de requeste van Abraham ter Veer versoekende een gratieuse remissie van vier jaren
verschulde thins ten behoeven van de Stad gaende uit haer woonhuis in de Keiser Straat
’s jaers van twee goudguldens en sulx over de jaren 1741, 1742, 1743 en 1744.
Was geapost: De gelibelleerde vier jaren verschulde thins worden aen de Suppliante (?) mits
desen om reden gratieuselijk geremitteerd, dog sal dese remissie niet mogen worden
getrocken in consequentie voor het toekomende.

132. Den 28 Aug(ustii) 1745, fol.40vo.
Op de Requeste van de P.G. en M. Wesselstein, versoekende enige adsistentie.
Was geapost: De Suppliante word begunstigd met een summa van vijfentwintig Caroli
guldens eens, te betalen door de ontfanger van de Stads Domeinen voor rekeninge van de
lopende Stads Camer.
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133. Eodem [28 Augustii 1745], fol.40vo.
Op de Requeste van Jan Harms, wonende aen de Zee-dijck, versoekende om desselfs armoede
remissie van twee jaren pagt van 1741, en 1742 van het riet en biesen op de Ovelgunne jaerlix
ter summa van 28 Caroli guldens.
Was geapost: Wanneer de Suppliant een jaar van sijne verschulde pagt binnen d etijd van
drie maanden aan het Stads Comptoir sal hebben betaald, so sal aan deselve het twede jaar
worden geremitteerd, so als hetselve twede jaar in val voorschreven geremitteerd word mits
desen.

134. Den 30 Aug(ustii) 1745, fol.41.
Op de Requeste van Claas Hagen en Catharina Zeemans, Ehelieden, versoekende om
derzelver hoge jaren en onvermogen om aen de kost te kunnen winnen insonderheid
veroorsaekt door een sware val door de eerste Suppliant in sijn werk als opperman in de
Franse Kerke gebeurd, met het gasthuis te mogen worden begunstigd.
Was geapost: In het versoek, bij de Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word
hetselve dien volgende afgewesen, dog worden de Supplianten begunstigd met een summa
van tien goudguldens eens, te betalen door de ontfanger van de Stad, voor rekeninge van de
lopende Camer.

135. Den 10den Septemb(er) 1745, fol.41.
Op de Requeste van Harmen Beerthuis en Gerhard Cuiper, Curateuren over den insolventen
boedel van Henrik van der Noordth, versoekende approbatie van een verkopinge van een huis,
staende in het Buiten Espel op de Oude Strate bij de Karper Poorte, verkoft aen
Gr. Oedekerk voor 850 guldens als mede van de grutmole, daerin sijnde, voor 160 Caroli
guldens.
Was geapost: De gedane verkopinge van het gelibelleerde huis en mole word mits desen
geapprobeerd.

136. Den 27 Sept(ember) 1745, fol.41vo.
Op de Requeste van de oud Burgermeester Gerh. Van Dijk, remonstrerende hoe hij op
expresse resolutie van Schepenen en Raden van den 24 junii 1743 op den 5 julii desselven
jaars tot reparatie va het orgel in de Boven Kerke hadde verstrekt een capitale summa van
1000 guldens op maand geld, tegens 5 stuiver percent ter maand; En dan nog aan de Stads
Camer van den jare 1743 mede op speciale auctorisatie van de Heren van de Magistraat oplos-
rente ter maand als voren een Capitale summa van 1500 guldens; En vermids bij de Stad nu
was genegocieerd een sekere Capitale summa tegens drie en half percento jaarlix, so versoekt,
dat de rente van de voorschreven beide Capitalen insgelijks mag worden verhoogd van 3 tot
3 ½ percent.
Was geapost: De Suppliant sal van de beide Capitalen, bij de Requeste vermeld, voortaan
een rente trekken van drie en een half percent, jaarlix, aanvank nemende met de dag van de
gedane opsage tot de aflosse toe.

137. Den 30 Septemb(er) 1745, fol.42.
Op de Requeste van Harmen Nuis en H. Vos, als Curateuren over den boedel van wijlen de
weduwe van A. van Loo, versoekende omme ten requeste geallegeerde redenen omme de
respective Crediteuren van opgemelte boedel te mogen citeren bij de Courante voor den
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eersten februarij 1746 omme als dan de boedel te sien verrekenen, bij poene van verstek
tegens de nalatige. En houdende wijders versoek, omme aen Harmen Vos, als koper van het
woonhuis van wijlen A. van Loo aen het Boven Gasthuis af te lossen ses guldens 18 stuivers
en 8 penningen wegens brandschattinge jaerlix ten voordele van het gemelte Gasthuis uit het
voorschreven woonhuis uitgaende.
Was geapost: Word geconsenteerd in het eerste Lidt van het versoek, bij de Requeste
gedaan, en worden de Requestranten in hunne qualiteit dienvolgende geauctoriseerd omme de
Crediteuren van de gelibelleerde boedel bij de publijcque Couranten tegens sekeren dage
peremtoirlijk te citeren, ten fine, als bij de Requeste vermeld.
En word de dispositie op het twede Lidt van het versoek, bij de Requeste gedaan, bij provisie,
en voor als nog opgeschort tot dat daar over een nader request afsonderlijk sal wesen
gepraesenteerd

138. Den 19 Octob(er) 1745, fol.42vo.
Op de requeste van Steven Wilmink, orgel-treder in de Boven-Kerke, versoekende
vermeerderinge van tractament om reden, daerbij geallegeerd.
Was geapost: Aan de Suppliant word voor sijne extraordinaire diensten voor desen jare
hetwelk verschenen sal wesen met Michaëli des volgenden jaars 1746 toegelegd een summa
van vijf Caroli guldens, te betalen door de ontfanger van de Geestelijkheid.

139. Den 4 Novemb(er) 1745, fol.43.
Op de Requeste van Teunis van der Sluis, derde voogd over twee minderjarige kinderen van
wijlen Derk Henriks en Jacobje Willems, versoekende vermids als Duitse Schoolmeester van
hier beroepen is na Delden, van dese voogdijschap te mogen worden ontslagen.
Was geapost: Omme ten requeste geallegeerde reden word de Suppliant van de gelibelleerde
voogdijschap mits desen geëxcuseerd en ontslagen.

140. Den 8 Novemb(er) 1745, fol.43.
Op den Requeste van Egbert Elseneur, versoekende dat met het bolwerk buiten de Hage-poort
opengevallen door het overlijden van de Gemeensman W. Eekhoud mogen worden
begunstigd.
Was geapost: Den Remonstrant word het gebruik van het gelibelleerde bolwerk toegestaan,
en sulx bij provisie en tot wederzeggens toe.

141. Den 8 Nov(ember) 1745, fol.43vo.
Op de Requeste van Willem Storm, versoekende begunstigd te worden met het gebruik van
het bol-werk bij de Botervats poorte, bij wijlen de Burgermeester Sabé laatst in gebruik
geweest.
Was geapost: De Suppliant word met het gebruick van het gelibelleerde Bol-werk mits desen
begunstigd, en sulx bij provisie, en tot onsen kennelijken wederseggens toe.

142. Den 11 Novemb(er) 1745, fol.43vo.
Op het Requeste van Jan Bavinck en Evert Antoni als voogden van de vier onmondige
kinderen van Albert Velthuis, versoekende uit het verkofte huis aan de Melk-poort te mogen
erlangen het bewijs van vier en twintig Caroli guldens aan voorschreven pupillen
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competerende.
Was geapost: Op het versoek bij requeste vermeld kan niet worden gedisponeerd, wordende
dienvolgens afgeweezen.

143. Eodem [11 November 1745], fol.44.
Op den Requeste van Marrigjen Claassen remonstrerende hoe dat voor de tijd drie maanden
met Gerrit Stil is getrouwd, dat met deselve niet in ruste kunnen leven verzoekt scheidinge
van tafel en bedde.
Was geapost: De beklaagde in senatu zijnde gehoord en in de gelibelleerde scheidinge van
tafel en bed hebbende geconserteerd, is na deliberatie goed gevonden opgemelte scheidinge
van tafel en bed te accorderen ten fine en effecte als na regte.

144. Den 18 Novemb(er) 1745, fol.44vo.
Op de Requeste van Jan van Dalen, Pieter van der Horst, en de Roedendrager Gunningh, als
voornaemste Crediteuren van den geabandonneerden boedel van Henrik Scholten, gewesen
Kost-koper in het Geertruid en Catharijnen Gasthuis, versoekende, dat een of meer
Curateuren van de geseide boedel mogen worden aengesteld.
Was geapost: De personen van Jan van Dalen en Jan David Gunnink qqa. worden hiermede
aangesteld tot Curateuren over den boedel bij de Requeste vermeld.

145. Den 22 Novemb(er) 1745, fol.44vo.
Op de requeste van Franciscus van Elsenbroek, als gevolmagtigde van Magdalena Adams
Steenmet en Jan Adams Steenmet, beide burgers en ingesetenen der Stede Mechelen, enige
erfgenamen ab intestato van wijlen Hendrina Adams Steenmet, geestelijke dogter, onlangs
alhier overleden, versoekende, dat de penningen, geprovenieerd van de verkofte meubilen van
voorschreven wijlen Hendrina Adams Steenmet, en thans onder de Roedendrager Moulijn nog
sijn berustende, aen hem qqa. mogen worden uitgeteld.
Was geapost: Wanneer de Requestrant in sijne qualiteit de erffenisse, bij de requeste
vermeld, sal hebben verborgd, als na Stadrechte, so word de Roededrager Moulijn mits desen
geauctoriseerd ende gelast, omme de gelibelleerde penningen aen de Requestrant qqa. tegens
behoorlijke quitancie uit te tellen.

146. Eodem [22 November 1745], fol.45.
Op den Requeste van Jan Hendrix, remonstrerende hoe dat aan deze grasserende ziekte onder
het rundvee alle zijne levendige have hadde verloren uitgezonderd een kalf. Dat wegens land-
pagt van den jaare 1737 en 1738 aan deze Stads Geestelijkheid nog verschuldigt was honderd
en vier Caroli guldens verzoekende remissie van het eene jaar in conformité van het geen
Ridderschap en Steden aan haare meieren zouden hebben geremitteerd.
Was geapost: OP het verzoek bij Requeste vermeld, kan niet worden gedisponeerd,
wordende dienvolgens afgeweezen.

147. Den 27 Nov(ember) 1745, fol.45.
Op den Requeste van de Gemeensluiden Emanuel van Arssen en Jan Sterke als Schutmeesters
en Assaaijmeesters deser Stad over den jare 1743, te kennen gevende hoe dat haer uit
voorschreven hoofde nog was competerende het tractement ieder ter summa van f.65 - 16 - :
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versoekende dat aen haer mogte worden geaccordeert om voorschreven tractement uit ’t Stads
Comptoir te mogen ontfangen.
Was geapost: De Ontfanger deser Stads Domeinen word bij desen geauctoriseerd om aen de
Requestranten uit de Stads Camer anno 1743 te vetalen sodane Tractement als bij Requeste
versogt, en sal dese in voorschreven Camer gequiteert overleverende zijn Edele ter goeder
rekening worden gevalideert.

148. Eodem [27 November 1745], fol.45vo.
Op den Requeste van Cornelis Claessen te kennen gevende hoe dat Derk Naeijer drie
kinderen hebbende alhier gewonnen met name Jan Dirks, Harmen Dirks, en Dirk Dirksen alle
onder de tijn jaren oud, versoekende dat wanneer de ouders mogten komen te overlijden dat
deselve alhier in ’t Burger Weeshuis mogten worden aengenomen.
Was geapost: Schepenen en Raden verstaen dat wanneer de personen van Derk Naeijer met
desselfs huisvrou mogten komen te overlijden, dat als dan de drie kinderen in desen
genomineert weder alhier binnen dese Stad sullen worden geaccordeert en aengenomen.

149. Den 6 Decemb(er) 1745, fol.45vo.
Op de Requeste van Henrick van Dorth, versoekende omme ten requeste geallegeerde redenen
nog voor een jaer ongepraejudicieerd te mogen blijven ten aensien van desselfs regt van
successie of mede erfgenaem van de nalatenschap van wijlen Freulin Gesina Margareta van
Twickel, alhier overleden in den jare 1732.
Was geapost: Op het versoek, bij de Requeste gedaan kan niet worden gedisponeerd,
kunnende de Requestrant daaromtrend doen na sijnen rade.

150. Den 13 Dec(ember) 1745, fol.46.
Op den Requeste van Pieternella Geertruit en Matta Wesselsteijn versoekende eenige
onderstand.
Was geapost: De Requestranten worden begunstigd met een summa van vijf en twintig
Caroli guldens te betalen door de ontfanger deser Stads Domeinen uit de Camer anno 1745
uitgaene. En sal dese in voorschreven Camer gequiteert wordende ingebragt sijn, edog voor
goede betalinge verstrekken.

151. Den 21 Decemb(er) 1745, fol.46.
Op de requeste van L. de Pool, Buitenvader van de Burger Wesen, versoekende, om ten
requeste geallegeerde redenen, dat tot betalinge van de agterstallige en open staande schulden
wegens den opbouw van der wesen stall, als andersins aen hem qqa. uit het Stads Comptoir
wegens agterstallige penningen mogten worden uitgeteld een summa van 600 guldens of
andersins hem te auctoriseren sodane summa op te nemen.
Was geapost: Om geallegeerde redenen word de Requestrant in sijne gelibelleerde qualiteit
geauctoriseerd, omme ten lasten van het Burger-Weeshuis op de minste rente doenlijk te
negocieren een Capitaal van seshonderd Caroli guldens omme te strecken ten fine, als bij de
Requeste vermeld.

152. Den 21 Decemb(er) 1745, fol.46vo.
Op den Requeste van Albert Jansen Brouwer, Meier op het nieuwe erve aan het Gansediep,
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versoekende vrijheid om het tappers gilde niet te winnen.
Was geapost: Scheepenen ende Raaden hebben na deliberatie goedgevonden ende verstaan
dat den Remonstrant op het gelibelleerde erve blijvende woonen on gehouden is, het tappers
gilde te winnen.

153. Den 23 Decemb(er) 1745, fol.47.
Op den Requeste van Jan Blankert, getrouwd aen Albertjen, dogter van wijlen Agnieta
Velthuis, versoekende, de boedel van voorschreven sijne schoon-moeder sub beneficio
inventarii aen te tasten.
Was geapost: Word geconsenteerd in het versoek, bij de Requeste gedaan, en dien volgens
aan de Requestranten qqa. geaccordeerd, om de gelibelleerde boedel sub beneficio inventarii
te aenvaarden.

154. Den 27 Decemb(er) 1745, fol.47.
Op de Requeste van Jan Blankert, beneficiaire erfgenaem van wijlen Agnieta Velthuis,
versoekende tot de onkosten van begraeffenis als anders ten lasten van de voorschreven
boedel te mogen negocieren een summa van veertig guldens, en vorders de mobilia te mogen
doen verkopen.
Was geapost: De Requestrant in sijne gelibelleerde qualiteit word hier mede geauctoriseerd,
ten fine als bij de Requeste vermeld.

155. Eodem [27 December 1745], fol.47.
Op de requeste van de gesamentlijke erfgenamen van wijlen Jan Meijer, versoekende, dat de
Executeuren van de testamente van deselve Jan Meijer mogen worden geauctoriseerd om de
vermaekte legaten uit te keren.
Was geapost: De Executeuren van den testamente van wijlen Jan Meijer worden hiermede
geauctoriseerd ende gelast, omme de legaten, door opgemelte wijlen Jan Meijer bij desselfs
testamente gemaakt, aan de respective legatarisen uit te keren en te praesteren.

156. Den 3 Januar(ii) 1746, fol.47vo.
Op de Requeste van de Weduwe Sein, versoekende om redenen daarbij vermeld enige
onderstand.
Was geapost: De Remonstrante word mits desen toegelegd een somma van tien
goudguldens, te betalen door den ontvanger deeser Stads Domeinen voor rekeninge van dese
lopende Stads Kamer.

157. Den 6 Jan(uarii) 1746, fol.47vo.
Op de Requeste van de gesamentlijke erfenamen van wijlen Jannichjen Bijsterbos, in leven
huisvrouw en laatst weduwe van wijlen Jan Meijer, versoekende, dat de Executeuren van
desselfs testamente mogen worden gelast, omme de gemaekte legaten uit te keren.
Was geapost: Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Broeder Quartier word
geconsenteerd in het versoek, bij de Requeste gedaan, en worden dienvolgens de Executeuren
van het gelibelleerde testament hier mede geauctoriseerd ende gelast ten fine als bij de
Requeste vermeld.



Pagina 36 van 178

158. Den 20 Jan(uarii) 1746, fol.48.
Op de Requeste van de Gildemeesteren van het Drappeniers Gilde, versoekende, om ten
Requeste geallegeerde redenen, dat een jeder meester van de fabrijcq van duffels soude
mogen werden verpligt, en sig onderwerpen om een schelling in te houden van jeder stuk
duffels, pijen, dekens etc. welke in de windmole gevuld sullen worden, om te strecken tot
voldoeninge van de jaarlixe pagt van C. Jacobs Mole, verschuld aen de Heer Burgermeester
J.B. Steenbergen, en voorts dat mogte werden verstaen en geaccordeerd, dat jeder meester
soude kunnenworden geëmploijeerd tot Gildemeester en Zegelaar te gelijk, mits, dat niemand
langer als twee jaren agtereen Gildeeester moge sijn volgens ’t oude gebruick, en dan een jaer
stil sitten, en dan te gelijk een jaer Zegelaar, en een half jaer stille staan, alle hetwelke door
het gehele gilde soude wesen goed gekeurd.
Was geapost: Word geconsenteerd in het versoek, bij de Requeste gedaan, so als het legd.

159. Den 24 Jan(uarij) 1746, fol.48vo.
Op den Requeste van Siebrand de Roeij versoekende om redenen ten Requeste geallegeerd te
mogen worden gegunstigd met ’t Hoornse-Veer.
Was geapost: Op ’t versoek bij den Requeste gedaen, word de Requestrant begunstigt met
’t Hoorse-Veer en daer toe bij desen als beurtman aengestelt dog sulx tot wederopseggens toe.

160. Eodem [24 Januarij 1746], fol.48vo.
Op den Requeste van B. Bruinier en G. Bruinier versoekende de een omtrent vier, en de
andere drie en twintig jaren oud veniam aetatis.
Was geapost: De versogte venia aetatis word bij desen geaccordeert ten fine en effecte als na
regten.

161. Den 31 Jan(uarii) 1746, fol.49.
Op de Requeste van de Burgermeester Rutger Roldanus, als voogd over de minderjarige soon
van wijlen de Heer Blankvoordt tot Benthuis, versoekende, omme ten requeste geallegeerde
redenen van dese voogdijschap te mogen werden ontslagen, mits doende van desselfs
gehoudene administratie behoorlijke rekeninge.
Was geapost: Wanneer de Remonstrant van sijne gehoudene administratie aan desselfs
medevoogden ten overstaan van de Heren Hoofdlieden van het Broeder Quartier alhier
behoorlijke rekeninge, bewijs, en reliqua sal hebben gedaan; so sal deselve van de
gelibelleerde voogdijschap worden gelibereerd ende ontlast, so als daarvan in cas
voorschreven gelibereerd ende ontlast word mits desen. Sullende de Remonstrant van
Schepenen ende Raden, als mede van de praecise dag, waarop de gemelte rekeninge sal doen,
aan de medevoogden tijdige kennisse te geven, ten einde deselve daarbij sullen kunnen
adsisteren, en wijders een ander bekwaam persoon in de plaats van Remonstrant tot
medevoogd aan Schepenen ende Raden ten fine van approbatie voor te staan.

162. NB. Den 5 Feb(ruar)ij 1746, fol.49vo.
Op den Requeste van Sijgien Palthe versoekende dat sodane 83 guldens als onder de voogden
Egbert Elseneur en Willem Storm sijn berustende aen haer mogen worden uitgereikt.
Was geapost: De voogden over de Requestrante worden geauctoriseerd om sodane drie en
tagentig Caroli guldens als onder deselve sijn berustende aen deselve uit te tellen so als bij de
Requeste is versogt.
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163. NB. Den 31 Jan(uarij) 1746, fol.49vo.
Op den Requeste van de Heer Burgermeester J.B. Steenbergen vertonende hoe deselve op den
12 Meij 1738 aen de Stads Geestelijkheid hadde verstrekt een Capitaal van 1500 Caroli
guldens ad 3 percento vermogens handschrift door de tijdelijke ontfanger van de
Geestelijkheid daer van afgegeven. Dat de afchrift van dat Capitaal aen sijde der
Geestelijkheit aen de Requestrant meermalen gedenuncieert en de Requeste bereit is geweest
hetselve te ontfangen waer van egter door opkomende swarigheeden het effect van dien niet is
gevolgt. So versogte de Requestrant dat wegens voorschreven opgeschotene Capitael voortaen
geaccordeert moge worden gelijke interest van drie en een half percento en dat in de plaats
van de gepasseerde recipis een obligatie in forma mag worden gepasseerd, of dat Schepenen
en Raden die voorsieninge gelieven te doen dat voorschreven Capitaal met de interest van
dien op den 12 Meij 1746 moge worden afgelost.
Was geapost: Op ’t versoek bij de Requeste gedaan so word aen de Heer Requestrant
geaccordeerd van ’t gelibelleerde Capitaal van 1500 guldens een jaerlijxe interest van 3 ½
percento aenvang nemende met den 12 Meij 1746 en word de Secretaris van de Geestelijkheit
ten dien fine geauctoriseerd om tegens overneminge van de afgegevene recepisse van de
ontfanger deser Stads Geestelijkheit in dato den 12 Meij 1738 een obligatie in forma ten
behoeve van de Heer Requestrant te depescheeren.

164. Den 8 Febr(uarii) 1746, fol.50.
Op het Requeste van de mombers van Frans van Ingen, versoekende om te mogen weeten hoe
sig te gedragen in opsigte van het verleenen van remissie aan meiers van Dronter-land, die
haren beesten hebben verlooren.
Was geapost: De Remonstranten worden geauctoriseerd om aan de gelibelleerde meiers na
redelijkheid en in gelijkheid van anderen te remitteren.

165. Den 21 Febr(uarii) 1746, fol.50vo.
Op den Requeste van de kinderen van Agnieta Meierink versoekende om redenen daarbij
vermeld remissie van vier jaaren thins ter somma van f.22 - 8 –aan den Stad nog
verschuldigd van een seker woonhuis.
Was geapost: Wanneer de Remonstranten de twee jaaren van de gelibelleerde verschuldigde
thins aan het Stads Comptoir sullen hebben betaald, so word in dat geval aan deselve twe
jaaren daar van goedgunstelijk geremitteerd.

166. Den 28 Febr(uarii) 1746, fol.50vo.
Op den Requeste van Aaltjen Schut, benevens haren broeder Jan Schut, welke thans in
Oostindien is, voor een vierde portie Erfgenamen van wijlen hun moeije Jannichjen
Bijsterbos, wede wijlen Jan Meijer, versoekende dat vermids de absentie van haren
opgemelten broeder de Gemeensman M. Valencijn mogte worden geauctoriseerd, om desselfs
erfportie te mogen ontfangen, administreren en sijn belangen so in als buiten regten daer
omtrend waar te nemen.
Was geapost: De Gemeensman M. Valencijn word hiermede geauctoriseerd, ten fine als bij
de Requeste vermeld.

167. Den 8 Maert 1746, fol.51.
Op de Requeste van Henrik Stoop, versoekende, om ten requeste geallegeerde redenen, dat
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moge worden verstaan, dat sijn boedel voor sijne Crediteuren ad opus jus habentium moge
worden verkoft.
Was geapost: In desen desolaten boedel worden mits desen tot Curateuren genomineerd
ende aangesteld de personen van Willem Knoch en Benjamin Raam, nomine uxoris, en sulx
ten fine en effecte als na regten.

168. Den 12 Meert 1746, fol.51.
Op den Requeste van de wede Kanits Albertien, Meijerse van een Geestelijk erve tot
Oosterholt versoekende dat sodanige agterstedige pagt van 1736 tot 1739 te samen
ad f.287 - 9 - 9 mag worden geremitteert, praesenterende daer voor weder in betalinge over te
geeven ’t boeren huis op voorschreven erve staende.
Was geapost: Schepenen en Raden accorderen de Remonstrante de remissie bij Requeste
versogt mits dat ’t huis op voorschreven erve staende voor gemelte somma sal sijn en blijven
ten profijte van dese Stads Geestelijkheit.

169. Den 21 Maart 1746, fol.51vo.
Op den Requeste van Peter Diezemer versoekende dat 47 kammen so voor sijn privé hadde
gemaakt buiten de provintie te mogen verkopen en in so verre het contract so met de wede
Bavink heeft opgerigt moge worden gelimiteerd.
Was geapost: Op het versoek bij Requeste vermeld kan niet worden getreden, wordende
dienvolgens afgeweesen. En word ten contrarie den Remonstrant gelast, om de gelibelleerde
kammen niet alleen niet te verkoopen, te verhuuren, of te verhandelen, maar deselve op de
Gilde kamer te brengen en aldaar te laten verblijven; En word dan nog wijders den Suppliant
wel ernstig gewaarschouwd, om geen kammen of rieten voor hem selfs te maaken, te
verhuren te verkoopen, of op enige wijse te verhandelen het sij binnen of buiten dese Stad, en
sulx bij poene van consinatie van de kammen of rieten so hier tegens voor hem selfs mogte
koomen te maaken, te verhuren, te verkopen, of op enige wijse te verhandelen, en wijders op
de boete ter Scheepenen claringe.

170. Den 4 April 1746, fol.52.
Op de Requeste van de Bedienaren der Armen, versoekende approbatie van een gedane
verkopinge van een huis in de Buiten Nieuwstraat, aen den armen vervallen door het
overlijden van de wede Neiraks, door hun verkoft aen Henrik van Langen voor f.230 guldens.
Was geapost: De gedane verkopinge van het huis bij de requeste vermeld, word mits desen
geapprobeerd.

171. Den 4 April 1746, fol.52.
Op den Requeste van de aengestelde Curateuren van den geabandonneerde boedel van Henrik
Scholte gewesene Kostkoper in ’t Boven Gasthuis, te kennen gevende hoe dat de provisoren
van gemelte Gasthuis, de kost van die Scholte weer gekoft hebbend op conditie dat de
beloofde kooppenningen niet eerder souden bevoegt sijn te betalen voor dat een nieuwe
Kostkoper weer hadden, en also in ’t Boven immiddels weer aengenomen is so versogten de
Remonstranten dat de provisoren mogen worden geauctoriseerd, aen haer in praed. qual. De
beloofde kooppenningen ter handen te stellen.
Was geapost: Schepenen en Raden verstaen dat de gelibelleerde penningen tot so lange
onder de respective Kerkmeesteren sullen blijven berusten tot dat bij Schepenen en Raden, sal
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wesen gedisponeert wie tot gemelte penningen ’t naeste sullen wesen beregtigt.

172. Den 11 April 1746, fol.52vo.
Op den Requeste van de Meijeren van de ses morgens van Marcelis Slag genaemt het
Brouwers land versoekende om redenen ten Requeste geallegeert dat de uitgank uit
voorschreen land gaande jaerlijx mag worden vermindert tot op negen guldens ses stuivers en
13 penningen, en de agterstant aen haer geremitteert.
Was geapost: Schepenen en Raden remitteren aen de Requestranten de jaerlijxe uitgank tot
Paesen 1746 incluis en verstaen vervolgens dat voorschreven uitgank jaerlijx sal worden
getermineert en vermindert tot op negen guldens ses suivers en 13 penningen, mits dat deselve
jaerlijx promptelijk ten comptoire worden voldaen en betaelt sullen dog bij ontstentenis van
dien andersints de Remonstranten gehouden sijn de volle uitgank te betalen.

173. Den 13 April 1746, fol.52vo.
Op den Requeste van E.M. Blankvoord toe den Pothof versoekende om redenen daar bij
vermeld dat in desselfs plaatze tot Administrator van Derk Neefjes vergaderinge moge
worden aangesteld de Heer Burgermeester Knuth.
Was geapost: Het versoek bij Requeste gemeld word geaccordeerd en dienvolgens in des
Remonstrants plaatze tot Dirk Neejes vergaderinge aangesteld de Heer Burgermeester van
Knuth.

174. Eodem [13 April 1746], fol.53.
Op den Requeste van E.M. Blankvoort toe den Pothof, versoekende om redenen daarbij
vermeld, dat in desselfs plaatze tot Administrator van Brands vergaderinge moge worden
aangesteld de Gemeensman van Hemert.
Was geapost: Het versoek bij Requeste vemeld word mits deesen geaccorderd, wordende
dienvolgens in des Remonstrants plaatze tot Administrator van Brands vergaderinge de
Gemeensman van Hemert.

175. Den 28 April 1746, fol.53.
Op de requeste van L. Pastoor, Kerkmeester van het Geertruid en Catharinen Gasthuis,
versoekende te mogen worden geauctoriseerd, omme aen de twee dogteren van Jochem
Walters te mogen uitreiken aen jeder een derde portir aen deselve competerende uit een
somma van 54 guldens 12 stuivers sijnde de nalatenschap van wijlen Jan Henriks Lemmers,
gewesene Kost-koper.
Was geapost: De Requestrant word in sijne qualiteit hier mede geauctoriseerd, omme de
gelibelleerde erf-portie aan de beide dogteren van J. Walters uit te reiken.

176. Den 9 Meij 1746, fol.53vo.
Op den Requeste van Hendrik Sedes versoekende te mogen worden begunstigd met de
uurwerkers plaatze, open gevallen door het overlijden van Jannes Brunier.
Was geapost: Scheepenen ende Raaden hebben mits dezen den Remonstrant met de vacante
Stads uurwerkers plaatze begunstigd op een tractement van twee honderd zes en vijftig Caroli
guldens, te betalen bij halve jaaren uit de Stads Camer, en in te gaan met Paasschen deezes
lopende jaars 1746 zederd wanneer reets zijn functie heeft waargenomen, in verwagtinge dan
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nog, dat zijne instructie, die hem zal worden ter handen gesteld, exactelijk nakoome en
agtervolge.

177. Den 10 Meij 1746, fol.53vo.
Op den Requeste van de weduwe van Wolter Rein verzoekende enig onderstand.
Was geapost: De Suppliante word om redenen bij Requeste vermeld toegelegd een somma
van tien goudguldens, te betaalen door den ontvanger deezer Stads Domeinen voor rekening
van deeze lopende Camer.

178. Eodem [10 Meij 1746], fol.54.
Op de Requestevan Jannegien Janz verzoekende meede enig onderstand.
Was geapost: De Suppliante word om redenen bij Requeste vermeld toegelegd een somma
van tien goudguldens te betalen door den Ontvanger dezer Stads Domeinen voor rekeninge
van deeze lopende Stads Camer.

179. Den 16 Meij 1746, fol.54.
Op den Requeste van Jan Valk, versoekende, omme ten Requeste geallegeerde redenen, de
mist door hem van de Stad gepagt, en leggende aan de Louwenpoort nog enige weken te
mogen laten leggen.
Was geapost: Word aan de Suppliant geaccordeerd, omme de mist, bij de requeste vermeld
te mogen laten leggen ter plaatse, daer die thans legd, tot op den laatsten van dese lopende
maand toe, en niet langer, wordende deselve Suppliant hier mede wel expresselijk gelast, de
voorschreven mist voor den eersten van de aanstaande maand junii te doen vervoeren, bij
poene daartoe staande.

180. Den 16 Meij 1746, fol.54vo.
Op de Requeste van Evert Anthonij, versoekende, de Broederpoort voor hem ter woninge.
Was geapost: Word aan de Suppliant geaccordeerd omme de Poorte, bij de requeste
vermeld, te mogen bewonen, dog sulx bij provisie, en niet langer als tot kennelijken
wederseggens toe; Sullende door dit apoinctement dan nog ten voordele van de Suppliant
gene avantagie worden gegeven met betrekkinge tot de begevinge van de thans vacerende
Meesters- of Opsiendersplaats op de Stads Dag-huurders.

181. Den 18 Meij 1746, fol.54vo.
Op de requeste van Jan van Dalen en van de Roedendrager Gunnink, als aengestelde
Curateuren van den geabandonneerden boedel van Henrik Scholtens, versoekende approbatie
van betalinge des boedels schulden volgens een plan de requeste bijgevoegd, alsmede dat de
Provisoren van het Geertruid en Catharinen Gasthuis mogten worden geauctoriseerd en gelast,
om aen hun qqa. uit te keren van de gekofte kostkoopspenningen ter summa van 400 guldens.
Was geapost: Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Cellebroers Quartier, word
het versoek bij de requeste gedaan, mits desen geaccordeerd so als het legd, en word
dienvolgende het gelibelleerde plan van betalinge der schulden geapprobeerd, en de tijdelijke
Kerkmeesteren van het Geertruid en Catharinen Gasthuis geauctoriseerd, ende gelast, om de
gementioneerde Kost-koopspenningen ten summa van vierhonderd guldens aen de
Requestranten qqa. over te geven.
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182. Den 23 Meij 1746, fol.55.
Op den Requeste van de Heer Burgermeester van Knut, als aengestelde voogd van den Jongen
Heer van Benthuis hoe dat de personen Aart Lamberts en Rutger Henriks in huir hebbende
een stuk lands in Mastebroek voor een summa van hondert guldens, daer op nog schuldig sijn
de jaren 1743, 44, en 1745, en vermits de smertelijke sterfte onder het rundvee waer door de
eerstgenoemde gansch onmagtig is geworden om die verschuldigde pagten te voldoen,
versoekt te mogen worden geauctoriseerd om eenige remissie te mogen geeven volgens de
gemeente gewoonte.
Was geapost: De Heer Requestrant word bij desen geauctoriseerd om over den inhouden van
desen Requeste met voorschreven Meijeren sodanig te handelen als deselve best en redelijk
sal oordeelen te behoren.

183. Den 23 Meij 1746, fol.55vo.
Op den Requeste van Aeltien Teunis, weduwe van Jan Palthe versoekende dat de voogden
over haer overleeden dogter Zijtien Jans mogen worden geauctoriseerd om de goederen en
erfportie welke zij onder haer bewind en administratie hebben aen haer mag worden
uitgekeert.
Was geapost: De voogden van wijlen Zijtien Jans worden bij desen geauctoriseerd om de
goederen en erfportie welke sij onder haer bewind en administratie hebben van voorschreven
Zijtien Jans aen de Requestrante over te geeven.

184. Den 7 Junij 1746, fol.55vo.
Op den Requeste van Willem Gerrits en Makers remonstrerende hoe dat in den jaare 1744 van
haar gepagte 8 morgen hooijland op de Oostermate tot het maken van een zeker wade meer
als vier morgen vergraven is, en daar van dubbelde verpondinge hebbende betaald;
Verzoekende dierhalven dat Hoogweledel Hoog Agtbaren haar na goedvinden gelieven te
remitteren.
Was geapost: De Supplianten worden om redenen bij Requeste vermeld van de
pagtpenningen van het laatste pagtjaar goedgunstelijk geremitteerd twee derde parten.

185. Den 9 Junii 1746, fol.56.
Op de Requeste van H. Nuis en Jan Strockel, als voogden over de kinderen van wijlen de
Scholtus D. Ridder, versoekende tot nodige subsistentie van deselve als andersins te mogen
negocieren ten minsten prijse een Capitaal á driehonderd Caroli guldens.
Was geapost: De Requestranten worden in hunne gelibelleerde qualiteit hier mede
geauctoriseerd ten fine, als bij de Requeste vermeld.

186. Eodem die [9 Junii 1746], fol.56.
Op de Requeste van Pieter Marcus en Teunis van Epe, als voogden over de minderjarige
nagelatene kinderen van Harmen Lijndraeijer, versoekende dat de ontfanger van de Stads
Domeinen mogten worden geauctoriseerd, omme van sodane Capitaal van 600 guldens als de
voorschreven pupillen ten lasten van dese Stad op los rente hadden aen hun Requestranten
qqa. af te lossen en te restitueren eenhonderd Caroli guldens om te strecken tot een nodige
uitset van kledinge als andersins van de oudste van voorschreven pupillen Johanna
Lijndreaeijers, welke tot perfecteringe van het wullen naeijen soude gaen na Amsterdam etc.
Was geapost: In het versoek, bij de Requeste gedaan, so als het legd, kan niet worden
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getreden, en word hetselve dienvolgens afgewesen; Dog worden de Requestranten in hunne
qualiteit hier mede geauctoriseerd, om ten fine als bij de Requeste vermeld op de minste los
rente, so als te bekomen sal sijn, te negocieren en op te nemen een Capitaal van een-honderd
Caroli guldens.

[In marge]: Den 31 Maert 1749. Is op de propositie van de Heer van Marle, Hoofdman van het Buiten Quartier,
gedaan uit name der Requestranten, goedgevonden, deselve Requestranten alnog te auctoriseren om een twede Capitale
Summa te mogen negocieren, om te strekken tot voortsettinge va het handwerk en opvoedinge van Everdina Lijndraeijers.

187. Eodem [9 Junii 1746], fol.56vo.
Op den Requeste vande Heeren A. Bannier, A. Nijenborg, Harm Nuis en J. Strokkel als
curatoren over den boedel van wijlen Burgermeester J.H. Ridder, remonstrerende, dat de
weduwe van Egbert Oiers een erve in den Blankenham van gemelte boedel in pagt heeft en
daarop is schuldig een somma van twaalfhonderd Caroli guldens. Dat zij curatoren wegens de
sterfte van het rundvee genootzaakt zijn geweest aan haar te moeten remitteren zo en in
diervoegen als bij nevensgaande memorie stond vermeld, dat zij wijders voorschreven erve
aan dezelve weder hebben verpagt jaarlijx voor tweehonderd Caroli guldens en sulx voor de
tijd van drie jaaren, te beginnen op Meij aanstaande; Verzoekende tot het een en ander
approbatie van Scheepenen ende Raaden.
Was geapost: Het verzoek bij Requeste vermeld word geaccordeerd zo als het legd.

188. Den 13 Junii 1746, fol.57.
Op de Requeste van F. van Ingen, versoekende venia aetatis.
Was geapost: Op het raport van de Heren Hoofdlieden van ’t Broeder Quartier, hebbende
over den inhoude van dese requeste ingenomen de consideratien van de Heren voogden van
de Requestrant; so word verstaan, dat in het versoek, bij de Requeste gedaan, voor alsnog niet
kan worden getreden, tot solange de Requestrant niet sal hebben gepareerd aen onse
afgegevene apoinctementen van den 21 januarii en den 1 julii, beide des jaers 1745.

189. Den 12 Julij 1746, fol.57vo.
Op den Requeste van Pieternella Geertrui en Sara Wesselstein.
Was geapost: De Requestranten worden begunstigt met een somma van vijf en twintig
Caroli guldens eens te betalen door de ontfanger deser Stad uit de lopende Camer anno 1746.

190. Den 3 August(ii) 1746, fol.57vo.
Op den Requeste van Gerrit Aarts verzoekende remissie van een half pagtjaar ter somma van
zestien Caroli guldens op het jaar 1738 wegens twee Campjes aan deze Stads Geestelijkheid
nog verschuldigd.
Was geapost: Op het rapport van de Camenaar van de Geestelijkheid word aan den
Requestrant het gelibelleerde halve pagtjaar ter somma van zestien Caroli guldens
goedgunstelijk geremitteerd.

191. Den 4 Aug(ustii) 1746, fol.58.
Op den Requeste van Willem Oedekerk, verzoekende dat de voogden van zijne kinderen aan
hem op een behoorlijke interesse mogen uit tellen zodane zomma van twee honderd Caroli
guldens, als onder dezelve vanwegers hare pupillen zijn berustende.
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Was geapost: De personen van Jan Valk en Johannes van Hulst worden in hunne
gelibelleerde qualiteit geauctoeriseerd, om de gemelte twee honderd Caroli guldens aan den
Remonstrant tegens een behoorlijke intereste op een handschrift uit te tellen.

192. Den 15 August(ii) 1746, fol.58.
Op den Requeste van Jan Berends, verzoekende om redenen daar bij vermeld, met zijn eigen
rouwgoed zijn vrouw te mogen berouwen, onverkortet zijn regt tot een rouw uit de
nalatenschap van zijn vrouw.
Was geapost: Het verzoek bij Requeste vermeld word mits dezen geaccordeerd; Wordende
dienvolgens den Remonstrant geauctorizeerd om zig van zijn eigen rouw-goed te mogen
bedienen onverkortet zijn regt en praetencie tot een rouw uit des Remonstrants vrouwen
nalatenschap.

193. Den 29 Augusti 1746, fol.58vo.
Op de requeste van de beide weduwen van wijlen de Lieutenant Collonel en van wijlen de
Scholtus Ridder, versoekende, omme ten requeste geallegeerde redenen, dat tot hare nodige
subsistentie so van haer als hare respective kinderen der selver respective voogden mogen
worden geauctoriseerd, op de erf-portien van hunne kinderen aen jeder der Remonstranten uit
te keren vier á vijf honderd guldens of andersins die penningen op de voorschreven erf-portir
te mogen negocieren.
Was geapost: Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Buiten Quartier word
verstaan, dat in het versoek, bij de requeste gedaen niet kan worden getreden, en word het
selve dienvolgende afgewesen.

194. Den 30 Augusti 1746, fol.59.
Op de requsete van Maria Turk, weduwe Fiolet, versoekende, dat de Burgermeester Bruinier
en W. van Romunde, als Curateuren over Lucas Fiolet mogen worden gelast aen haer enige
penningen uit te tellen onder haer berustende, en aen voorschreven Lucas Fiolet
toebehorende.
Was geapost: De Burgermeester Bruinier en de persoon van Willem van Romunde worden
in hunne gelibelleerde qualiteit hier mede geauctoriseerd, om aen de Suppliante tot hare
nodige subsistentie uit de penningen, bij de requeste vermeld uit te tellen een summa van vijf
en twintig Caroli guldens.

195. Den 12 Sept(ember) 1746, fol.59vo.
Op de requeste van Gerhard Cuiper versoekende om ten requeste geallegeerde redenen, dat
een seker schip, nu reeds sederd ongeveer twee jaren als verlaten leggende in de Haven buiten
de Veenpoorte, ad opus jus habentium moge worden verkogt.
Was geapost: Word verstaan, dat het schip in desen vermeld, op morgen en vier weken, so
wesen sal Dingsdag, den 11 october deses jaars, ten overstaan van de tijdelijke Heren
Schutmeesteren publijcq, en aen de meestbiedende, ad opus jus habentium sal worden
verkoft; Waer van de nodige wheten sullen worden geëxpedieerd.

196. Den 29 Sept(ember) 1746, fol.59vo.
Op de Requeste van J. Scholte en J. Peters, versoekende om ten requeste geallegeerde redenen
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restitutie van een Capitaal van 1000 guldens ten haren behoeven op de Stadspaerden
vullenmole leggende.
Was geapost: De Burgermeester van Marle in sijne gelibelleerde qualiteit als tijdelijke
administrateur van de Stads paerden vulle mole word hier mede geauctoriseerd, om ten lasten
van gemelte mole op de minste los-rente, so te bekomen sal sijn te negocieren een Capitale
summa van een duisend Caroli guldens om daer mede het gelibelleerde Capitaal van gelijke
duisend guldens aan de Suppliante af te lossen.

197. Den 3 Octob(er) 1746, fol.60.
Op de requeste van Jan van de Reé en Jan Joosten Ruil. Als boedelredders van de boedel van
wijlen Lambert Cuiper, versoekende uit de hand te mogen verkopen, een huis, staende in de
Keiser Strate, door deselve wijlen Lambert Cuiper nagelaten.
Was geapost: Op het versoek, bij de requeste gedaan, so als het legd, kan niet worden
gedisponeerd, en word hetselve dien volgens afgewesen; Dog worden de Supplianten in
hunne qualiteit hier mede geauctoriseerd, omme het gelibelleerde huis publijcq, en ten
overstaan van de Heren Hoofdlieden van het Buiten Quartier gerichtelijk op te veilen en te
verkopen.

198. Den 4 Octob(er) 1746, fol.60vo.
Op de requeste van A.P. Lemker van Breda, Ontfanger van de Stads Domeinen, versoekende
in conformité van de provinciale ontfangers begunstigd te mogen worden met enig douceur
voor de extra ordinaris ontfangst van de genegocieerde Capitalen ten lasten van de Stad in den
voorleden en desen lopenden jare, monterende die Capitalen volgens de requeste annexe
specifique memorie een summa van f.66052 - 14 - 12.
Was geapost: Aan de Remonstrant word voor sijne extra ordinaire moeite in desen toegelegd
een summa van tweehonderd Caroli guldens, eens; welke summa aen de Remonstrant in
uitgave in de lopende Stads Camer sal worden gevalideerd.

199. Eodem [4 October 1746], fol.61.
Op den Requeste van de wede van Gerbrant Aartsen, verzoekende om redenen bij Requeste
vermeld enig onderstand.
Was geapost: Aan de Requestrant word om redenen bij Requeste vermeld toegelegd een
zomma van tien goudguldens te betalen door den ontvanger dezer Stads Domeinen, welke
zomma aan hem ontvanger in uitgave van de lopende Stads Camer zal worden gevalideerd.

200. Den 7 Novemb(er) 1746, fol.61.
Op den Requeste van de Juffrouwen Weselsteins verzoekende om redenen enig onderstand.
Was geapost: De Suppliante word om redenen bij requeste vermeld toegelegd een zomma
van vijf en twintig Caroli guldens te betalen door den ontvanger deser Stads Domeinen voor
rekeninge van de lopende Stads Camer.

201. Den 7 Nov(ember) 1746, fol.61vo.
Op de Requeste van Evertjen Egberts, vroedvrouw desen Stad, versoekende verhoginge van
tractament.
Was geapost: Het tractament van de Suppliante als ene der Stads vroedvrouwen word mits
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desen verhoogd tot op twee en veertig Caroli guldens jaarlix, bij halve jaren uit de Stadsrente
Camer te betalen; waarvan het eerste halve jaar sal vervallen wesen op Paasschen des
toekomstigen jaers 1747.

202. Eodem [7 November 1746], fol.61vo.
Op den Requeste van de wede van Wolter Sein, verzoekende om redenen bij Requeste
geallegueerd enig onderstand.
Was geapost: De Requestrante word om redenen bij Requeste vermeld toegelegd een zomma
van tien goudguldens te betalen door den ontvanger dezer Stads domeinen, voor rekeninge
van deeze lopende Stads Camer.

203. Den 12 Nov(ember) 1746, fol.62.
Op de requeste van Peter Herdenberg en desselfs huisvrouw Anna IJssenbijters, versoekende
scheidinge van tafel en bedde.
Was geapost: Partijen hier over tegens malkanderen zijnde gehoord, en deselve beide in de
scheidinge van tafel en bedde hebbende bewilligd; So word verstaan dat de versogte
scheidinge van tafel en bedde behoord te worden geaccordeerd, so als die geaccordeerd word
mits desen, ten fine en effecte als na regten; en dat de beide kinderen staende huwelijk
geprocreëerd, sullende moeten worden gealimenteerd, het oudste door de vader, en het jongste
door de moeder.

204. Eodem [12 November 1746], fol.62.
Is Jan van Coeverden begunstigd met tien goudguldens te betalen door de Collecteur de Haan.

205. Den 29 Nov(ember) 1746, fol.62vo.
Op den Requeste van Jurjan Bijsterbos, versoekende aen de Geestelijkheid te mogen aflossen
een jaerlixe uitgang van vier guldens vier stuivers, gaende uit desselfs hof, door hem
aangekoft van de Erfgenamen van de wede van Wessel Credier, leggende in de Heilen Steeg.
Was geapost: Word aan de Suppliant geaccordeerd, om het gelibelleerde beswaar te mogen
aflossen tegens Paasschen aanstaende, mids daer van tijdige kennisse gevende aan de
ontfanger van de Geestelijkheid.

206. Den 14 Dec(ember) 1746, fol.62vo.
Op den Requeste van Pieter Weijman, en Willem van Antwerpen voogden over Willem
Daniels van Antwerpen, hoe sij op auctorisatie van Haar Weledele Hoog Agtbaren aen
Matthijs Credier seker hofien in de Pannejans Steege beswaerd met een jaerlijxe uitgank van
3 guldens 10 stuivers aen de Bovenkerk voor 50 guldens boven het gemelde beswaer,
versoekende approbatie van voorschreven verkopinge.
Was geapost: Op het raport van de Heeren Hooftluiden approbeeren Schepenen en Raden de
verkopinge bij requeste versogt so als het leid.

207. Den 15 Dec(ember) 1746, fol.63.
Op den Requeste van Hans Gerritsen Coenderink te kennen gevende hoe nu sedert ses jaren
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was getrout met Aeltien Theunis met welke deselve niet langer kunnende leeven of
huishouden so ten opsigte van hare slegte conduite als andere redenen en motiven ten requeste
geallegeert.
Was geapost: Parthijen over den inhoud van desen Requeste ter vergaderinge van Schepenen
en Raden sijnde gehoort so word de versogte scheidinge van tafel en bed bij desen
geaccordeert ten fine en effecte als na regten.

208. Den 17 Decemb(er) 1746, fol.63.
Op den Requeste van Gerrit Cuiper, verzoekende enig onderstand voor Elsjen Alofsen.
Was geapost: Den Ontvanger dezer Stads Domeinen word mits dezen geauctorizeerd ende
gelast om voor rekeninge van deze lopende Stads Camer aan Gerrit Cuiper uit te tellen een
somma van tien goudguldens, om dezelve telkens te distribueren aan de persoon bij Requeste
vermeld.

209. Eodem [17 December 1746], fol.63vo.
Op de requeste van Jan Valk verzoekende onder beneficie van inventaris te mogen adieren de
boedel van wijlen zijne broeder Dr. Evert Valk.
Was geapost: Den Remonstrant word goedgunstelijk geaccordeerd, om den boedel van
wijlen zijnen broeder Doctor E. Valk onder beneficie van inventaris te mogen aanvaarden ten
fine en effecte als na regten.

210. Den 24 Decemb(er) 1746, fol.63vo.
Op den Requeste van G. van Dijk, verzoekede dat den Ontvanger van deeze Stad moge
worden geauctorizeerd, om aan hem een zeker capitaal van duizend Caroli guldens door hem
Remonstrant verstrekt met de interesse van dien te restitueren.
Was geapost: Den Ontvanger deser Stads domeinen word mits dezen geordonneerd ende
geauctorizeerd, om op maandgeld ten laste van deze Stad te negotieren een summa van
duizend Caroli gulden tegen de minst doenelijke interesse en niet hoger als in ’t jaar gerekend
tegens drie guldens en tien stuivers van het honderd, om daarmede het gelibelleerde capitaal
aan den Remonstrant af te lossen.

211. Den 29 Decemb(er) 1746, fol.64.
Op de Requeste van de Gildemeesters en Olderluiden van het St. Wilbers Gilde, versoekende,
om geallegeerde redenen te mogen werden gemaintineerd bij het appoinctemente van
Schepenen en Raden van den 10 julii 1713.
Was geapost: Word bij inkaesie van het gelibelleerde apoinctement van den 10 julii des jaers
1713 alnog verstaan, dat gene Gilde Broeders van het St. Wilbers Gilde het roggen-brood
anders sullen vermogen te bakken als op een lange en hoge figure, na ouder gewoonte, en sulx
bij een boete van twee goudguldens ten behoeven van den nooddruftigen armen, en van ene
goudgulden ten voordele van het voorschreven gilde, telkens te verbeuren door die gene, die
desen ter contrarie sal komen te doen; Blijvende dan nog de Burgeren en Ingesetenen in hare
oude vrijheid onverkortet.

212. Den 10 Jan(uarii) 1747, fol.64vo.
Op de Requeste van G. Pastoor, als pagter van de Stadswage, versoekende, dat uit hoofde van
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De droevige sterfte onder ’t Rundvee over den jare 1745 hij sal mogen volstaan met het
betalen van het gene hij dieswegens hadde ontfangen.
Was geapost: Om redenen, ten requeste geallegeerd, word aan de Suppliant van sijne
beloofde pagtpenningen over den jare 1745 goedunstiglijk geremitteerd een summa van
tweehonderd en vijftien Caroli guldens eens, sonder meer.

213. Den 16 Jan(uarii) 1747, fol.64vo.
Op de Requeste van J. de Haan P.Z. en J. IJmeker, voogden over de beide minderjarige
kinderen van wijlen Evertje Pompers, bij desselfs eerste man Wolter van Dijk in echte
verwekt, versoekende approbatie van een taxatie de requeste annexe van de goederen van den
pupillen moeder en laatste man Henrik Kroese in gemeenschap beseten.
Was geapost: Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Boven Quartier word de
gelibelleerde gedane taxatie met relatie tot den Requestranten pupillen mits desen
geapprobeerd.

214. Den 16 Jan(uarii) 1747, fol.65.
Op de Requeste van Abraham Teune en Marten Rigen, als onlangs aengestelde voogden over
over de minderjarige kinderen van wijlen Peter Teune, in leven Stads Meijer, versoekende,
om ten requeste geallegeerde redenen te mogen weten, of zij het bewijs, door der kinderen
moeder gedaen van ’s vaders goed, sullen mogen laten verblijven onder de moeder tot den
kinderen meerderjarigheid.
Was geapost: De Requestranten worden in hunne gelibelleerde qualiteit mits desen
geauctoriseerd, om het bewijs van hun pupillen wijlen vaders goed bij provisie onder de
moeder te laten blijven sullende de schade, welke daaraan onverhopentlijk door onvoorsiene
ongelukken van sterfte van Runtvee als anders mogte gebeuren, als dan na redelijkheid tot
dedomagement der Requestranten werden gedragen so door de moeder, als door de
voorschreven pupillen.

215. Den 23 Jan(uarii) 1747, fol.65vo.
Op den Requeste van Daniel Alardt Blanckvoordt tot Anhem en Willem Fredrik van Knuth,
als momberen van Jan Gerrit Blankvoordt, versoekende het huis en hof Benthuis genaemt,
gelegen in de Stad Vollenho gauderende van het regt van verschrijvinge, te mogen verkopen,
als sullende sulx strecken tot groot voordeel van hun pupille.
Was geapost: Hier over nader gehoord en ingenomen de consideratien van de Heer W.F. van
Knuth in de gelibelleerde qualiteit; So is goed gevonden, de Requestranten mits desen te
auctoriseren, ten fine als bij de Requeste is versogt, onder dat mids, dat de versogte
verkopinge geschiede met dese of gelijke Clausule, dat wanneer der Requestranten pupille,
meerderjarig geworden sijnde mogte inclineren, omme dese Havezate cum annexis wederom
als te vindiceren dese koop in sulken val sal worden gehouden als niet gedaan, en de
gewesene pupille alsdan wederom kost en schadeloos hersteld in de volkomene possessie en
eigendom van dien; Sullende de koop-brief met dese of gelijke Clausule geformeerd, en aen
dese Tafel geëxhibeerd sijnde, als dan mede werden geapprobeerd.

216. Den 23 Jan(uarii) 1747, fol.66.
Op den Requeste van Willem Knog en Hermannus Scheper als voogden over de onmundige
kinderen van Margarita van Dijk eerst wede van Gijsbert Knog, te kennen gevende hoe dat
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deselve sig sullen verandersaten aen haere voorschreven kinderen uit ’s vaders goed hadde
belooft vijftig guldens, welke penningen tot nog toe onder de moeder en stiefvader Jan Schaep
waren berustende, en wesende dat gemelte somma van penningen voor gemelte pupillen niet
wel te bekomen mogten weesen en zij daer voor aensprakelijk zouden zijn, versoekende
derhalven dat aen deselve mogte worden geordonneert gemelte vijftig guldens promptelijk
mogten worden gesteld in handen van de Remonstranten of dat daer voor genoegsame
securiteit moge worden gestelt.
Was geapost: Op het Raport door de Heeren Hooftluiden ten vergadering gedaen, word
verstaen dat de meubilaire goederen van gemelte Margareta van Dijk eerst wede van Gijsbert
Knog publijk en aen de meestbiedende worden verkogt om de gelibelleerde vijftig Caroli
guldens daeruit te kunnen bekomen.

217. Den 26 Jan(uarii) 1747, fol.66vo.
Op de Requeste van Wilhelm van Harm en Gerh. Kuiper, als lasthebbende van Berend
Leverman, versoekende, dat moge worden geordonneerd, hoe vele Zij qqa. souden betalen
aen de Gemeentsman J. de Haan tot voldoeninge van een seker Capitael en interesse aen
deselve competerende wegens restante kooppenningen van een huis, door B. Leverman
aengekoft, en nu wederom door de Requestranten verkoft.
Was geapost: Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Broeder Quartier, is
goedgevonden, de Requestranten in hunne gelibelleerde qualiteit mits desen te auctoriseren,
om aen de Gemeentsman Joan de Haan uit de koop-penningen, geprovenieerd van het huis,
bij de Requeste vermeld, uit te tellen en te betalen een summa van driehonderd seven guldens
sestien stuivers, vier penningen, tot voldoeninge van het Capitaal, wegens restante koop-
penningen, aan deselve competerende, ter summa van tweehonderd vijf en seventig guldens,
en dan nog van de interesse van dien tot den 25 november des voorleden jaars 1746 ter
summa van twee en dertig guldens sestien stuivers en vier penningen, uitmakende te samen de
voren gemelte summa van f.307 - 16 - .

218. Den 30 Jan(uarii) 1747, fol.67.
Op de Requeste van de Heer Blankvoordt toe Aenhem en van de Heer Burgermeester W.F.
van Knuth, in qualiteit als voogden over de onmundige nagelatene soon van wijlen de Heer
Willem Fredrik Blankvoordt toe Benthuis, versoekende, omme in ’t brede ten requeste
geallegeerde redenen te mogen worden geauctoriseerd, omme met den Here Hemert toe den
Krijtenberg te mogen accorderen en transigeren wegens de schade, so deselve mogte hebben
geleden door het niet op sijn behoorlijke tijd gedane transport van een seker Erve lands,
genaemt Wilgen, gelegen tot Paasloo, in het Quartier van Vollenhoo, met alle de landerijen en
verder daertoe behorende, in gevolge accoord en convenant, daerover door wijlen
voorschreven Heer van Benthuis en opgemelte Heer Hemert toe den Krijtenberg opgerigt den
26 Februarii 1720 en opgevolgde gerigtelijke denunciatie en opsage daer van gedaan den 18
julii 1740, beide voorschreven requeste annex, en houdende verder versoek, om het gemelte
Erve vervolgens met alle sijn toebehoren alnog gerichtelijk na Costume locaal te mogen
transporteren, en over te dragen.
Was geapost: Word geconsenteerd in het versoek, bij de requeste gedaan, en worden de
Requestranten in hunne gelibelleerde qualiteit dien ten gevolge mits desen geauctoriseerd, ten
fine als bij de Requeste vermeld.
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219. Eodem [30 Januarii 1747], fol.67vo.
Op de requeste van Harmen van den Berg, als voogd over Margreta van den Berg, nagelatene
dogter van wijlen Henrik van den Berg, versoekende approbatie van de verkopinge van een
derde part van het huis door de pupil wijlen vader bewoond geweest en nu verkoft aen de
pupils broeder van 200 guldens vrij-geld.
Was geapost: De gelibelleerde gedane verkopinge word mits desen geapprobeerd.

220. Den 17 Febr(arij) 1747, fol.68.
Op den Requeste van Rutger Bondam als regerend Buitenvader van het Burger Weeshuis,
verzoekende dat den Ontvanger van de Stad mooge worden gelast, om aan den Remonstrant
te betalen een seker uitgang van f.1 - 8 - , leggende op een hofjen buiten de Hagenpoort bij de
Steendijk door de stad aangekoft, zijnde het laatste jaar daar van betaald 1742.
Was geapost: Den Ontvanger dezer Stads Domeinen word mits dezen gelast ende
geauctorizeerd om aan den Remonstrant in zijn qualiteit te betalen deze gelibelleerde, en nog
verschuldigde uitgang van f.1 - 8 –van het jaar 1742 af tot nu toe en daar meede in het
vervolg te continueren, en dezelve alle jaren successivelijk in de uitgave van de Stads
rekeninge te brengen.

221. Den 21 Febr(arij) 1747, fol.68vo.
Op den Requeste van Marguareta van Dijk eerst wede van Bart Knog te kennen gevende hoe
dat sij bij hertrouwen hare onmundige kinderen hadde bewesen vijftig guldens, dat voor
gemelte bewijs eenige meubilen ter summa van omtrent sestig guldens van de Suppliante sijn
verkogt en als de Suppliante door ’t verlaten van haar man de Suppliante ten hoogsten
benodigt is om de penningen van die meubilen geprovenieerd, en de voogden deselve haer
wel wilden laten ontfangen maer daer in swarigheid maken sonder expresse voorkennis van
Schepenen en Raden.
So versogt de Requestrante dat Schepenen en Raden gemelte voogden gelieven te
auctoriseeren om gemelte penningen te laten ontfangen, en de Roedendrager E. Moulijn te
gelasten die penningen aen de Suppliante uit te tellen.
Was geapost: Op het Raport van de Heeren Hoftluiden ter vergaderinge gedaen so word de
Roedendrager Evert Moulijn gelast en geauctoriseerd om aen de voogden over de kinderen
van Margareta van Dijk uit te tellen en te betalen sodane summa van penningen als wegens
deselver verkogte goederen sijn geprovenieert om te strekken tot onderhout en alimentatie van
gemelte Margareta van Dijk en derselver kinderen.

222. Den 21 Febr(arij) 1747, fol.69.
Op den requeste van de Heer Burgermeester Gerh. Meier, remonstrerende dat een seker hof
leggende in de Groenestraat van zints is tegens Paasschen 1747 te laten leggen, ter oorzake
dat dezelve jaarlijx beswaart is ten profijte van de Geestelijkheit met dertien guldens en tien
stuivers, ten ware Scheepenen ende Raden mogten goedvinden dezelve te redateren op agt
Caroli guldens jaarlijx.
Was geapost: De gelibelleerde uitgang van dertien guldens en tien stuivers word om redenen
bij requeste vermeld, verminderd op agt Caroli guldens jaarlijx, in te gaan met Paachen 1747.

223. Den 27 Febr(arij) 1747, fol.69vo.
Op de Requeste van Gerhard Vriese, als borge voor Thijs van Werven voor de pagt van een
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Stadskamp buitendijks land, op ’t Nateers, bij hem bij de laatste verpagtinge gepagt voor 67
Caroli guldens, versoekende, van dese borgtogte te mogen worden ontslagen.
Was geapost: De gelibelleerde kamp lands sal aan de originele pagter Thijs van Werven
voor de resterende twee pagt-jaren werden afgenomen, en opnieuws verpagt.

224. Den 2 Meert 1747, fol.69vo.
Op den Requeste van Harmen van Munnen nomine uxoris.
Was geapost: Is na verhoor van Parthijen en op ’t raport van de Heeren Hooftluiden van ’t
Buiten Espel in saken van David ten Hove, en Gerrit Pastoor als voogden over Arent,
Elisabet, en Egidia Clara Beunink bij Magtelt Scharp in Egte verwekt ter eenre en Harmen
van Munnen als getrouwt aen voorschreven Magteld Scharp ter anderen sijde verstaen. Dat de
voorschreven drie kinderen van Egidius Beunink uit de boedel en nalatenschap van haer
gemelde vader euwiglijk en erfelijk sullen genieten en profiteren de volgende goederen
namelijk een obligatie van vijf en twintig hondert guldens op het Comptoir van Twente
verschenen 25 Julii, een obligatie van agtienhondert drie en seventig guldens op het Comptoir
van Salland verschenen 20 April, een obligatie van veertien hondert guldens op ’t Comptoir
van Mastebroek verschenen 3 November. Een obligatie van een hondert en vijftig Caroli
guldens op ’t selve Comptoir verschenen 15 October. Van seshondert guldens op ’t Comptoir
van Vollenhove verschenen 21 Julii: En daer en boven nog de helft in drie vierde parten
Dronter land genaemt Ruitenburgs Slag, nog een agtste part in Dronter land genaemt van
Dorstens Slag, en nog een vier en twintigste part in het selve Dorstens Slag.
Daer en tegens sal Hermen van Munnen als getrouwt aen gemelte Magteld Scharp euwiglijk
en erfelijk hebben en behouden de volgende perceelen, namelijk, een obligatie van vijfhondert
en vijftig guldens, nog twintig guldens van huishuir van Berend van Engbrink, eenhondert vijf
en seventig guldens voor de halfscheid der meubilen en vijfhondert guldens voor de
winkelwaren, voorts een obligatie van een duisend guldens op Salland verschenen 4 April.
Een obligatie van eenhondert en vijftig guldens op Mastebroek verschenen15 October. En dan
nog het huis in de Buiten Nieuwstraet door voorschreven Agidius Beunink bewoond geweest.
Een hof in de Sak, een halve Elshagen over den IJssel, een huis in de Nieuwstraet naest de stal
van Steenhouwer, en eindelijk eenig Spaa land te Brunnepe, een huis in de Groenestraet, en
dan nog een praetensie van omtrent de seventig guldens ten laste van de Wede Beks waer
mede parthijen haer aengaende het bewijs van Magteld Scharp aen hare voorschreven drie
voorkinderen den 6 Augustii 1735 gedaen voor haer vaders goederen voor altoos sullen sijn
en blijven ontscheiden.

225. Den 10 Maart 1747, fol.70vo.
Op den Requeste van Hendrik Schimmelpennink, versoekende om redenen daar bij vermeld
dat Matthijs Voet moge worden geordonneerd, om aan hem requestrant te geven copie van
zodanigen brief, als van Gerhardus Maatschoen tot Amsterdam heeft ontvangen en aan Dng.
Nieuwenhuis geleend, die dezelve in publijq gezeltschappen en zelfs in senatu zoude hebben
gelezen strekkende den inhoud van dezelve tot caesie van des requestrants goede naam en
faam.
Was geapost: De beklaagde word geordonneerd om den gemelten brief van Gerhardus
Maatschoen alhier aan Scheepenen ende Raden over te geven, ten einde den Suppliant daar uit
copie zal kunnen en mogen erlangen.
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226. Den 21 Meert 1747, fol.70vo.
Op den Requeste van Trijntien Reggerink versoekende remissie van twee jaren landpagt anno
1743, et 1744 aen de Geestelijkheit competerende jaers ad 46 Caroli guldens.
Was geapost: Op ’t Raport van de Camenaer van de Geestelijkheit ter vergaderinge gedaen
so word aen de Requestrante de twee jaren van 1743, et 1744 verschenen landpagt
gratieuselijk geremitteert.

227. Den 30 Maert 1747, fol.71.
Op de Requeste van Pieter van Klaveren woonagtig te Gouda, houdende, hoe desselfs vader
met succes tot Gouda exercerende een Matte garen Spinnerije, de Suppliant wel genegen was
ene diergelijke op te richten, daertoe versoekende, dat hem vergund moge worden op het
Bolwerk aan de Veen-poort, van de poorte af, tot den ingank van het bol-werk, door
R. Bondam gebruikt.
Was geapost: Op het raport van de Heren Camenaars van de Stad, so word het versoek, bij
de Requeste gedaan, mits desen geaccordeerd, en word dien volgende aan de Suppliant
vergund de plaats op het gelibelleerde Bolwerk, ten fine, als bij de Requeste vermeld, mits
daervoor tot een Canon aan de Stad jaarlix betalende vijf Caroli guldens, in te gaan met
Paasschen deses jaers 1747.

[In marge]: NB: Eodem die (30 Maert 1747) Hier van kennisse gegeven aen de ontfanger van de Stad bij een schriftelijke
memorie onder mijn hand, tot desselfs narecht.

Den 11 Julij 1747. In plaatze van bovengemelte plaatze, is aan den Suppliant ten fine bij Requeste vermeld, geaccordeerd de
plaatze agter het Meulen-belt langs de muur bij de Veen-poort.

228. Den 1 Meij 1747, fol.71.
Op de Requeste van de weduwe van Derk Bijsterbos en Henrik Seije, versoekende, dat aan de
twede Suppliant moge worden geaccordeerd de boven spinnerije tot een Canifas Spinderije,
en sulx voor de tijd van vijftien eerstvolgende jaren.
Was geapost: Aen de twede Remonstrant Henrik Seije word de versogte plaats ten fine als
bij de requeste vermeld geaccordeerd, en sulx bij provisie, en tot wederseggens toe.

229. Den 8 Meij 1747, fol.71vo.
Op de Requeste van de weduwe van Wolter Sein.
Was geapost: De Remonstrante word om reedenen toegelegd twaalf Caroli guldens en tien
stuivers te betalen door den ontvanger dezer Stads domeinen voor rekening van deze lopende
Stads Camer.

230. Eodem [8 Meij 1747], fol.71vo.
Op de Requeste van Pietertje Pieters.
Was geapost: De Remonstrante word om redenen bij Requeste vermeld toegelegd een
somma van tien goudguldens, te betalen door de ontvanger dezer Stads domeinen voor
rekening van deze lopende Camer.

231. Eodem [8 Meij 1747], fol.72.
Op den requeste van Jannigjen Jans.
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Was geapost: De Remonstrante word om redenen toegelegd vijf goudguldens te betalen door
den ontvanger dezer Stads domeinen voor reening van deze lopende Stads Camer.

232. Eodem [8 Meij 1747], fol.72.
Op den Requeste van de Wede van Christoffel Meij versoekende etc.
Was geapost: De Suppliante word om redenen toegelegd tien goudguldens te betalen door
den ontvanger dezer Stads domeinen, voor rekeninge van deeze lopende Stads Camer.

233. Den 1 Junij 1747, fol.72.
Op den Requeste van Pieter van Ingen, remonstrerende hoe dat bij afrekeninge Claas Gast en
Hendrik Stoop de eerste f.339 - 13 - 6 de tweede f.36 - 12 - 6 aan hem zijn schuldig gebleven,
versoekende dat zij mogen worden gehouden om voor twe Heeren uit het midden van de
magistraat hare rekeningen zo daar tegen mogten hebben in te brengen voor te brengen, en
daarna de beklaagders te nootzaken tot de prompte betalinge van haar agter weesen met de
interesse van dien etc.
Was geapost: De beklaagders Claas Gast en Hendrik Stoop worden geordonneerd ende
gelast de eerste om de somma van driehonderd negen en dertig Caroli guldens dertien stuivers
zes penningen, en de tweede om een somma van zes en dertig Caroli guldens twaalf stuivers
en zes penningen binnen de tijd van agt dagen aan den Suppliant promtelijk op te leggen en te
betalen, ten ware dat mogten uitkeren en ter contrarie te hebben, welke alsdan op woensdag
eerstkomende so weesen zal den 7 Junij aan de Heeren Hoofdlieden van het Buiten Quartier
zullen moeten inbrengen.

234. Den 22 Junij 1747, fol.73.
Op den Requeste van de Gemeensman Jan Lankhorst, en Jan Krissel als voogden over de
minderjarige soon van Laurens Lankhorst te kennen gevende hoe dat eene Jannegien
Tambols, sijnde geweest een oudt moeije van voornoemde pupille bij testamente haer Eheman
Jan Overkamp wonende te Deutekom in alle hare goederen heeft belijftugtigt, om na sijn dode
aen haer erfgenamen wederom te sullen moeten worden gerestitueert, en also de meeste
erfgenamen van voornoemde Jan Tambols door voorschreven Jan Overkamp wegens de
nalatenschap van sijn vrou sijn uitgekogt, de Remonstranten ook gaarne voor haer pupille
sodanige uitkoop met voornoemde Jan Overkamp wegens een negende portie hem in die
nalatenschap competerende souden willen aengaen, kunnende nu voor hare negende portie
een somma van drie hondert guldens bedingen voor welke somma de Remonstrant komende
voor een gelijke portie als sijn pupille sig ook heeft laten uitkopen. So versogten
Remonstranten daer toe auctorisatie van Schepenen en Raden.
Was geapost: De uitkoop bij Requeste versogt word geaccordeert ten fine als daer bij
versogt, en waer toe Remonstranten geauctoriseerd worden bij desen.

235. Den 22 Junij 1747, fol.73vo.
Op den Requeste van Willem van der Horst en Catharina Bondam, vader en moeder van
Meintjen van der Horst, op den 13 October dezes jaars 1747 sullende oud worden 24 jaaren,
verzoekende voor opgemelte Meintjen van der Horst venia aetatis.
Was geapost: Het verzogte venia aetatis word geaccordeerd ten fine en effecte als na regten.
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236. Den 29 Junij 1747, fol.73vo.
Op den Requeste van Doctor C. Nessink verzoekende drie huissen staande op de Brigitten
Kerkhof te mogen afbreeken, of dezelve tot een stal te mogen approprieren mits dat
Scheepenen en Raden gelieven te verklaren dat dezelve in dat geval vrije van het
schoorsteengeld zullen weezen.
Was geapost: Aan de Remonstrant word om redenen bij Requeste vermeld, geaccordeerd om
gemelte drie huissen af te breeken, onder die mits, dat den Suppliant in derzelve plaatze zal
hebben te stellen een behoorlijke vreede-muur; kunnende op het vordere verzoek bij Requeste
vermeld niet worden gedisponeerd, waar omtrend den Suppliant zal kunnen en mogen
handelen na zijnen goeden rade.

237. Eodem [29 Junij 1747], fol.74.
Op den Requeste van Cornera Smits eerst weduwe van Jacob Dekker en nu weder getrouwd
met Aart Bakker verzoekende om redenen bij Requeste vermeld, dat moge worden verstaan,
dat zij met hare kinderen bij Jacob Dekker in egte verwekt moge worden verklaard beregtigd
te weezen tot haar eerste mans erfportie in de erffenisse van haaren opgemelten eerste mans
vader.
Was geapost: Alhier in senatu zijnde gehoord de Remonstrante en Jan Dekker is
goedgevonden en verstaan, dat de Remonstrante met derzelver kinderen bij Jacob Dekker in
egte verwekt tot haare eerste mans erfportie in de erffenisse van zijnen vader is beregtigd; De
Remonstrante voor de eene halfscheid, en derzelver kinderen voor de andere halfscheid.

238. Den 8 Julij 1747, fol.74vo.
Op den Requeste van Jan Klopman, Claas ter Meer en Jan Bos verzoekende geauctorizeerd te
mogen om reden daar bij vermeld tot curateuren van den nagelaten boedel van Jacobus Sjaak.
Was geapost: Jan Klopman, Claas ter Meer en Jan Bos worden mits dezen geauctorizeerd tot
curateuren van den nagelaten boedel van Jacobus Sjaak.

239. Den 10 Julij 1747, fol.75.
Op de Requeste van de Dienaren der Mennonieten Gemeente dezer Stad, verzoekende om
redenen bij Requeste vermeld dat de genomen resolutie in opzigte van de administratie van
derzelver goederen moge worden verzagt.
Was geapost: De Remonstranten worden om redenen bij Requeste vermeld weder in haar
vorige staat en vrijheid hersteld; Wordende dienvolgens de Resolutie van den 13 februarij
dezes jaars, voor zo verre dezelve administratie van de goederen der Mennonieten Gemeente
specteerd, weder ingetrokken.

240. Eodem [10 Julij 1747], fol.75vo.
Op den Requeste van Hendrik Jan en Johanna Maurits om den boedel van haren vader
beneficie van inventaris te mogen adieren, en dat Jan Koen Koers en Harmen Wissink tot
curateuren van de Remonstranten vaders boedel mogen worden aangesteld; en metene
geauctorizeerd, om haar vaders Tjalk te mogen verkoopen.
Was geapst: Het word aan de Remonstranten gepermitteerd om den gemelten boedel onder
beneficie van inventaris te mogen adieren ten fine en effecte als na regten. Wordende
vervolgens de personen van Jan Koen en Herman Wissink tot curateuren aangesteld en
wijders geauctoriseerd om het gemelte Tjalk en benevens de Remonstranten publijq en aan de
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meestbiedende gerigtelijk ad opus jus habentum te mogen verkoopen.

241. Den 13 Jul(ij) 1747, fol.76.
Op den Requeste van Jan Klopman, Claas ter Meer, en Jan Bos, als Curateuren over den
boedel van wijlen Jacobus ’S jaek, versoekende, dat de respectieve Crediteuren of
Erfgenamen van die boedel en van deselve Jacobus ’S jaek mogten worden geciteerd ten
sekere dage, om hunne praetensien aen te geven, en sij Supplianten vorders geauctoriseerd,
om de mobilia van dien boedel te mogen publijcq verkopen.
Was geapost: De Requestranten, in hunne qualiteit worden hiermede geauctoriseerd, om bij
publijcgue Couranten alle die gene welke op de gelibelleerde nalatenschap enige praetensie
souden mogen sustineren te hebben, te citeren, om hunne praetensien, met de bewijsen
daertoe dienende, aan de Requestranten alhier te komen aangeven voor of op den 2 October
deses jaars bij poene van verstek, en worden de Requestranten wijders geauctoriseerd om de
mobilia van desen boedel publijcq te verkopen.

242. Den 24 Julius 1747, fol.76.
Op de requeste van de voogden over de kinderen van wijlen de Scholtus D. Ridder,
remonstrerende den slegten staat waer inne sijn, om aen de moeder van der selver kinderen
meerder penningen op te schieten versoekende daer omtrend te mogen werden gediend van
het goedvinden van Schepenen en Raden etc.
Was geapost: De voogden over de nagelatene kinderen van wijlen de Lieutenant Collonel
Ridder over den inhoude van dese requeste sijnde gehoord; So word verstaan, dat de
gelibelleerde boedel sal worden verdeeld, geliquideerd, ende vereffend op den 1 november
deses jaars, ten overstaan van de Heren Hoofdlieden van het Buiten Quartier, wordende de
respective voogden van weerzijten geauctoriseerd, ende gelast, omme aen de nagelatene
absente kinderen so van wijlen de Lieutenant Collonel, als van de Scholtus Ridder, die thans
meerderjarig mogen sijn, daervan tijdige kennisse te geven, ten einde deselve bij de
voorschreven liquidatie selfs in persoon, of andersins door een volmagtiger, praesent sullen
kunnen sijn: Sullende des niet te min, hetsij deselve compareren, of niet, de voorschreven
liquidatie en verdeilinge ten overstaan van het Gerichte haren voortgank hebben.

243. Den 27 Julii 1747, fol.77.
Op de Requeste van Lambert van der Straten cum suis, pagter van de Stads gemaal, houdende
klagten over de menigvuldige fraudes, door Buiten Lieden gepleegd wordende, en voorslag
van redres daer omtrend etc.
Was geapost: Word verstaan, dat een buitenman geen Cedule sal mogen halen van meerdere
quantiteit koorn, als waer van hij het gebakken brood te gelijke sal willen uitvoeren. Dat het
brood bij den uitvaer sal moeten worden vertoond ten opsigte van de IJssel-brugge aen Pieter
van der Horst, en ten aensien van den uitvoer uit de Veen-poorte aan de Wagemeester aldaar;
welke van dien uitslach aen den Buitenman een behoorlijk billet sullen hebben te geven, om
aen den Collecteur bij het halen van een nieuwe uitslach Cedule te worden vertoond en
overgebragt. Sullende andersins geen nieuwe Cedule van uitslach mogen worden gegeven, als
na dat de volle accijs van de vorige uitslach waar van geene sodane billet aen de Collecteur
vertoond nog overgebragt is, betaeld sal sijn: En sal hiervan door de Requestranten moeten
kennisse gegeven worden aan het Bakkers Gilde, ten einde, om de Buiten Lieden daer van te
informeren.
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244. Den 5 Junij 1747, fol.77vo.
Op den Requeste van Jan Gerritsen Vos, Albert Bartels, en Lambert Jansen als erfgenaamen
van Herbert Gerritsen Vos en Aaltjen Lamberts in leeven Eheluiden, remonstrerende dat zij
het erve, zo Herbert Gerritsen Vos in gebruik heeft gehad, hadden overgedaan met het huis
daar op staande aan zeker Willem Bartels van Dijk met bijvoeginge van deeze clausule, dat
dezelve ter zijnen laste moeten neemen een jaerpagt en het huis meede daar voor verbonden
zijnde terwijl de overige restante jaaren pagt zullen voldoen; Verzoekende daar toe de
approbatie van Scheepenen en Raaden.
Was geapost: Het verzoek word geaccordeerd, zo als het bij Requeste is vermeld.

[In marge]: Inseratur suo loco.

245. Den 11 Septemb(er) 1747, fol.78.
Op de Requeste van Harmen Nuis en Gabriel ten Clooster, Curateuren over de personen van
Jannes Spelder en Benjamin ten Toren, versoekende enige silver, als mede enige zijden en
linnen en wullen klederen, het verderf onderworpen sijnde, publijcq aan de meest biedende te
verkopen, en de penningen daer van provenierende met goed vinden van Schepenen en Raden
te beleggen.
Was geapost: De Remonstranten in hunne gelibelleerde qualiteit worden hiermede
geauctoriseerd, ten fine als bij de Requeste vermeld.

246. Den 15 September 1747, fol.78.
OP de Requeste van Jaspar Ketelaar, versoekende de boedel van wijlen desselfs neef Anthonij
Ketelaar, op gisteren overleden, te mogen aanvaerden onder het beneficium van inventaris,
met en nevens een der principaalste Crediteuren Anthonij Verspagen, om die boedel te helpen
redden etc.
Was geapost: Word aan den Remonstrant geaccordeerd, om de gelibelleerde boedel onder
het beneficium van inventaris te aanvaarden, ten fine en effecte als na regten; En word de
persoon van Anthonij Verspagen mede geauctoriseerd, ten fine als bij de Requeste vermeld.

247. Den 25 Sept(ember) 1747, fol.78vo.
Op de Requeste van Louis la Querre, aengestelde Capitain van een Compagnie Invalites
remonstrerende, hoe hij hier gehuurd hebbende een huis van de Erfgenamen wijlen de
Burgermeester Ridder, sig thans geordonneerd vind, om in de aanstaande maand na sijn
aengewesen guarnisoen te moeten vertrecken, derhalven versogte, dat bij apoinctemente
mogte worden gedeclareerd, dat hij Remonstrant sal kunnen volstaan met de betalinge der
huire tot de voorschreven maand October incluis, en daer mede van alle vordere huire van het
voorschreven huis wesen ontslagen.
Was geapost: Word verstaan, dat de Requestrant sal kunnen volstaan met de betalinge van
de huire van het gelibelleerde huis tot de maand van October aanstaande incluis; waarmede de
Requestrant van de vordere huire sal wesen gelibereerd en ontslagen.

248. Den 2 Octob(er) 1747, fol.79.
Op de Requeste van Herbert Castagne woonagtig te Arnhem, versoekende om ten requeste
geallegeerde redenen, dat de executoriale verkopinge van sekere oude Samoureuse met een
drobber en boot, nu sederd ongeveer drie jaren verlaten leggende in de Haven buiten de Veen-
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poorte, welke verkopinge in gevolge resolutie van Schepenen ende Raden op heden was vast-
gesteld, mogte worden gesurcheerd voor de tijd van ses weken.
Was geapost: De versogte surseance van de gelibelleerde executoriale verkopinge word
alnog, dog voor de laatste maal, geaccordeerd voor de tijd van ses weken, idq peremtorie;
mits, dat de onkosten, so op dese, als op die in den voorleden jare getendeerde, en mede
gesurcheerde verkopinge werden voldaan voor heden de klokke vijf uiren.

249. Den 2 Octob(er) 1747, fol.79vo.
Op de requeste van de Bedienaren der Armen, houdende, hoe dat in de maand Julii deses jaers
waren komen te overlijden enen Cobus ’S jaek, van dewelke de armen volgens iterative
mondelijke verklaringen van deselve C. ’S jaek in leve gedaen erfgenamen wel souden sijn,
dog dat op ordre van de tijdelijke Heren Praesidenten desselfs goederen aenstonds na sijn
overlijden waren versegeld, en vervolgens tot Executeuren waren aengesteld Jan Bos, Jan
Klopman, en Claas ter Meer, welke Executeuren op expresse last van Schepenen ende Raden
bij de publijcque couranten wel hadden geciteerd die gene, welke soude vermeinen op
voorschreven boedel praetensie te hebben, deselve te moeten aengeven voor of op de dag van
heden, bij poene van verstek, dog dat sig niemand daer toe hebbende opgedaan; So versogte
Requestranten qqa. dat dese nalatenschap vevallen mogte worden verklaard aen den
nooddruftigen armen deser Stad.
Was geapost: Vermids sig op de Citatien, bij de publijcque Couranten gedaan in gevolge
onse appoinctemente van den 13 julii deses jaers niemand heeft opgedaen, nog enige
praetensien op de gelibelleerde boedel aangegeven; So worden de genomineerde en
aengestelde Curateuren over desen boedel hier mede gelast en geauctoriseerd, om van haar
gehouden administratie aan de Bedienaren der Armen ten overstaan van de Heren
Hoofdlieden van het Buiten Quartier te doen behoorlijke rekeninge, bewijs, en reliqua en het
overschot vervolgens aen deselve Armen Bedienaren over te geven, mits stellende behoorlijke
cautie, als na Stadrechte.

250. Den 26 Oct(ober) 1747, fol.80.
Op den Requeste van Femmegien Alberts huisvrou van Hendrik Bokhorst versoekende om
geallegeerde redenen op een obligatie van vierhondert guldens op de Turfdragers plaets van
Isebrant Veneman geconstituert en waer van deselve geene voldoeninge na gedane opsage
heeft kunnen bekomen, dat deselve mogte worden geauctoriseerd eenige penningen te mogen
negotieeren.
Was geapost: De Requestrant word bij desen geauctoriseerd om op de gelibelleerde annexe
obligatie te mogen negotieeren de summa van vijftig Caroli guldens.

251. Den 27 Octob(er) 1747, fol.80vo.
Op de Requeste van Teunis van Epe, remonstrerende hoe wel genegen was een stallinge voor
ruiterpaerden te maken, op conditien bij de requeste vermeld, en in het volgende apoinctement
gespecificeerd.
Was geapost: Word geconsenteerd in het versoek, bij de Requeste gedaan, en dienvolgende
aan de Remonstrant geaccordeerd, om de gelibelleerde Stallinge, ten fine als bij de Requeste
vermeld, op sijne kosten te maken, op conditien, eerstelijk, dat de plaats van de nieuwe
piqueur-baan daertoe word vergund voor de tijd van twee jaren.
Ten tweden, dat wanneer de Burgerije en de Ingesetenen, die vrijwillig hunnestallingen
mogten aanbieden, sullen wesen voorsien, als dan gene paerden op stallingen van onwilligen
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sullen worden gebilletteerd, voor en al eer de Remonstrants Stallingen sullen wesen voorsien.
En ten derden, dat aan de Remonstrant tot een toeslach voor een putte en pompe sal worden
gegeven een summa van vijftig Caroli guldens eens, te betalen door de ontfanger van de Stad
voor rekeninge van de lopende Stads Camer, op quitancie.

252. Den 11 Novemb(er) 1747, fol.81.
Op de Requeste van Jan Cramer, versoekende te mogen aflossen aen de Bovenkerke een
jaerlixe uitgang van drie guldens en tien stuivers, gaende uit een hof leggende in de Panjans
Stege, door hem vrij verkoft aen Abraham ten Noort.
Was geapost: De versogte aflosse word geaccorderd, en de tijdelijke Kerkmeesteren van de
Bovenkerke worden hiermede geauctoriseerd ende gelast, om van de uitgank, bij de requeste
vermeld, tot desselfs aflosse ter behoorlijker tijd te ontfangen het Capitaal, gerekend tegens
drie percent.

253. Den 15 Novemb(er) 1747, fol.81vo.
Op den Requeste van Herman van den Bosch als getrouwd aan Gerharda Huberts, en Albertus
van Dijk getrouwd aan Judith Antonia Huberts, verzoekende om redenen bij Requeste
vermeld den nagelaten boedel van hare schoon-moeder wede Hubert, onder beneficie van
inventaris te mogen adieren.
Was geapost: De Remonstranten worden geauctoriseerd om den gemelten boedel onder
beneficie van inventaris te mogen adieren ten fine en effecte als na regten.

254. Den 16 Novemb(er) 1747, fol.81vo.
Op de requeste van A. Magdalena Bartelink, en Agnes Bartelink, remonstrerende hoe thans
seer swak sijnde, bedagt waren dat bij het overlijden van de ene de andere niet in staat soude
wesen, om het nodige tot de begraeffenisse als andersins te besorgen, daartoe, als mede tot het
volkomen redden van haren boedel bij het afsterven van hun beiden hadden versogt de
personen van H. Nuis en J.J.A. van Ongeren welke sulx ook hadden aengenomen,
versoekende, dat de gemelte personen daer toe mogten worden geauctoriseerd.
Was geapost: Het versoek, bij de Requeste gedaan, word geaccordeerd, so als het legd; en
worden de genomineerde personen van H. Nuis en J.J.A. van Ongeren hier mede
geauctoriseerd, ten fine als bij de Requeste vermeld.

255. Den 16 Novemb(er) 1747, fol.82.
Op de Requeste van de voogden over de nu meerderjarige kinderen van wijlen de Lieutenant
Collonel Ridder, remonstrerende, hoe wel aen deselve kinderen kennisse hebben gegeven van
het apoinctement van Schepenen ende Raden van den 24 julii deses jaers ten fine als daerbij
vermeld, dog vrugteloos, hebbende daerop niet eens antwoord bekomen, so versogten nevens
de voogden over de kinderen van wijlen de Scholtus Derk Ridder van hunne administratie te
doen rekeninge etc.
Was geapost: Word geinhaereerd ons apoinctement van den 24 julius deses jaars, en worden
de Requestranten in hunne gelibelleerde qualiteit dien volgende geauctoriseerd, omme aan,
hunne gehoudene administratie te doen behoorlijke rekeninge, bewijs en reliqua; ten ware de
Requestranten reden mogten hebben, waarom de respective Erfgenamen van wijlen de de
Burgermeester J.H. Ridder daar van alnog, en voor de twede maalen souden behoren
gepraeadverteerd te worden.
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256. Den 16 Nov(ember) 1747, fol.82vo.
Op den Requeste van Jan Derks, Geestelijke Meijer tot Uiterwijk versoekende om redenen ten
Requeste geallegeert remissie van hondert Caroli guldens, als mede surcheance van executie.
Was geapost: Wanneer de Requestrant tegens den eersten november 1748 ten Comptoire van
de Geestelijkheid sal hebben betaelt de summa van hondert Caroli guldens, so word aen de
Requestrant een gelijke summa van hondert guldens gratieuselijk geremitteert, en word de
executie bij provisie gesurcheert tot nader ordre.

257. Den 18 Novemb(er) 1747, fol.83.
Op de Requeste van Hans Kreps en Matthijs Voet, voogden over de onmundige soon van
Blasius Sorg, genaemt Lodewijk, remonstrerende hoe Christiaan Gasser sig voor een gedeelte
van hun pupils bewijs ter summa van 650 guldens hadde gesteld tot borge, dat overmids met
die borgtogte niet al te secuir vermeinden te wesen daerom met Blasius Sorg waren
geconvenieerd, dat die in plaats van gemelte C. Gasser gerichtelijk ter concurrenter summa
van 650 guldens soude verbinden het Capitaal, so door hem in besit was wegens de wede
wijlen Lodewijck Camerling; versoekende daer toe auctorisatie.
Was geapost: Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Cellebroeders Quartier word
geconsenteerd in het versoek, bij de requeste gedaan, so als het legd, en worden de
Requestranten qqa. dienvolgende geauctoriseerd, ten fine als daer bij vermeld.

258. Den 18 Novemb(er) 1747, fol.83vo.
Op den Requeste van Laurens de Pool als tijdelijke buiten vader van het Burger Weeshuis,
versoekende dat de Heer Secretaris Muntz moge worden geauctoriseerd om zodanige negen
en twintig Caroli guldens, vijf stuivers en agt penningen aan den Requestrant uit te tellen, als
onder hem wegens een verkoft huis tot Brunepe, zijnde jaarlijx bezwaard geweest met een
uitgang van twee guldens en twee stuivers ten voordeele van het voorschreven huis zijn
berustende.
Was geapost: De Secretaris Muntz word hier meede geauctorizeerd ten fine als bij de
Requeste vermeld.

259. Den 22 Novemb(er) 1747, fol.84.
Op den Requeste van Jan van de Weteringe gepensioneerd Lieutenant, versoekende den
boedel van zijn zoon Jan van de Weteringe onder beneficie van inventaris te mogen adieren.
Was geapost: Het word aan den Remonstrant geaccordeerd den gemelten boedel onder
beneficie van inventaris te mogen adieren ten fine en effecte als na regten.

260. Den 2 Dec(ember) 1747, fol.84.
Op den Requeste van Janna van Hattum, te kennen gevende hoe sij in ’t Groot Burger
Weeshuis eenige jaren sijnde opgevoed, en in den jare 1735 haer uitgeset gekreegen, versogte
om redenen haer vrijkopinge van voornoemde huis met een summa van 110 Caroli guldens.
Was geapost: Op het Raport van de Heeren Provisoren van de Burger Weesen accordeeren
Schepenen en Raden de uitkoop bij Requeste versogt met een summa van hondert en tien
Caroli guldens.
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261. Den 20 Decemb(er) 1747, fol.84vo.
Op den Requeste van Marten Richen en Jacob Garner als voogden over het nagelaten kind
van Willem Abraham Teune, remonstrerende hoe dat zij twaalf stuks vhee aan Peter Peterz
Teune hebben verkoft voor een somma van tweehonderd en dertig Caroli guldens, onder die
mits dat ingevalle drie stuks van de grasserende ziekte mogten overblijven nog veertig
guldens daar boven te zal worden betaald; gelijk die veertig guldens mede zal worden betaald,
als alle 12 stuks tot Meij 1748 gezond blijven, verzoekende daar toe approbatie.
Was geapost: De gelibelleerde koop word mits dezen zo als dezelve legd geapprobeerd, mits
dat de voogden zorge dragen, dat secuiriteit bekoomen voor de koop penningen.

262. Den 4 Jan(uarii) 1748, fol.85.
Op de Requeste van Jan Lankhorst, Jacob ter Huistede en Claas Vos, als voogden over de
wede Nunninks en desselfs kinderen, remonstrerende hoe in den jare 1744 hadden verhuurd
aen Gerrit Koers voor de tijd van 3 jaren, die nu geëxpireerd sijn, en vermids deselve huur der
praetendeerde een halve remissie over ’t jaar 1745; so als aen de Meijeren in Oosterwolde
srade wesen geaccordeerd; versoekende auctorisatie; om die remissie te verlenen.
Was geapost: De Remonstranten in hunne qualiteit worden hier mede geauctoriseerd, om
met hunnen debiteur Gerrit Coers over sijne verschulde pagt na redelijkheid te convenieren,
en so vele daarvan bedingen, als sullen kunnen.

263. Den 8 Jan(uarii) 1748, fol.85.
Op de requeste van Berend Velsink. Versoekende een jaarlixe uitgank van 14 stuivers gaende
uit sijn huis en hof te Swoll buiten de Dieser-poort ten behoeven van de Geestelijkheid met
Paassen aenstaande te mogen aflossen tegens drie percent.
Was geapost: Word geconsenteerd in het versoek bij de Requeste vermeld, en dien volgens
de Requestrant geaccordeerd, om de gelibelleerde uitgank op Paasschen aanstaande kwijt te
kopen met een Capitaal gerekend tegens drie percent.

264. Den 8 Jan(uarii) 1748, fol.85vo.
Op de requeste van Herbert Castanie, versoekende, sijn famoureus-schip in de Boven Haven
te mogen brengen tot in het voorjaar aanstaande.
Was geapost: Word aan de remonstrant geaccordeerd, om het gemelte schip bij provisie
wederom te leggen in de Boven Haven, tot onser kennelijken wederseggens toe.

265. Den 18 Januar(ii) 1748, fol.85vo.
Op den Requeste van Jan Kressel getrouwd aan Cornelia Draiers en Hermannus van Santen
en deszelfs huisvrouw Aleida Virulij ter eenre en Jan Barré en Arent Polleman en deszelfs
huisvrouw Adriana Barré ten anderen zijde remonstrerende de eerste remonstranten dat met
Jan Barré een contract van uitkoop, gevoegd nevers den Requeste, hadden angegaan over een
zeker somma van driehonderd en vijftig Caroli guldens, die dezelve aan hem jaarlijx moesten
uitkeeren; zo als verders bij het nevers gevoegde requeste contract is vermeld, verzoekende
daar toe de approbatie.
Was geapost: Het gelibelleerde contract hier annex word mits deezen geapprobeerd ende
geaggreëerd.
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266. Den 29 Januar(ii) 1748, fol.86.
Op den Requeste van de wede van de Scholtis Ridder, verzoekende dat de voogden van haare
kinderen mogen worden geauctorizeerd, om een obligatie van drie honderd guldens aan de
Remonstranten over te geven.
Was geapost: De voogden over de kinderen van wijlen de Heer Scholtis Ridder worden mits
deezen geauctorizeerd om de gelibelleerde obligatie van drie honderd Caroli guldens ten
hoogsten prijze te verkoopen, ook de penningen daar van te provenieren van de Wede van
wijlen de Scholtis Ridder van tijd tot tijd na goedvinden te distribueren.

267. Eodem [29 Januarii 1748], fol.86vo.
Op den Requeste van Herman Nuis als voogd van wijlen Scholtis Derk Ridder, verzoekende
dat aan de Heer Strokkel vestinge moge geven in het erve in den Blanken-Ham voor een zeker
capitale somma van f.1200 - : - zo voor deszelfs oom aan de wede Ridder is verstrekt.
Was geapost: Den Remonstrant word geauctorizeerd om onder verband van het erve in den
Blankenham op de mints doennelijke interest te negotieren zo veel penningen als nodig zal
hebben tot de aflossinge van het gelibelleerde capitaal en die daarop verlopene interesten.

268. Den 5 Febr(uarii) 1748, fol.87.
Op den Requeste van Johannes Dresselius verzoekende auctorizatie om voor zijn innocente
schoon-zuster te mogen ontvangen zodanige penningen als dezelve wegens haar vaderlijke
erfportie op het Oost Indische huis te Delf te goede heeft.
Was geapost: Den Remonstrant word geauctorizeerd om voor zijne innocente zuster
derzelver portie op het Oost Indische huis te Delf van haare vaders nalatenschap te mogen
ontvangen en daar voor quitancie te posseren.

269. Den 13 Febr(uarii) 1748, fol.87vo.
Op den Requeste van Sijbrand de Roij als ordinaris Veerman op Hoorn verzoekende om
redenen bij Requeste vermeld, dat de pagters van de tol mogen worden gelast om van hem
geen tol te vorderen van enige bestelgoederen die hij meede na Hoorn in sijn schip neemd, en
dat dienvolgens mooge worden verstaan, dat de pagters onbevoegd zijn daar van enige tol te
vorderen.
Was geapost: Scheepenen ende Raaden hebben na verhoorn van parthijen goedgevonden
ende verstaan, dat den Remonstrant vrije en ongehouden is, van pakjes, sluitmandjes, coffers,
koeken, of bier enigen tol te betalen, mids dat ten aanzien van de koeken en bier eens ’s jaars
met handtastinge zal hebben te verklaaren, dat dezelve onverkoft, onverloofd en hem
eigendoemelijk zijn toebehorende, dog dat stoelen en huisraad in zijn schip ladende schuldig
is daar van tol te betalen.

270. Den 29 Febr(uarii) 1748, fol.88.
Op de Requeste van Herman Bos, getrouwd met Gerharda Hubert en van Albertus van Dijk
getrouwd met Judith Antonia Hubert, onder beneficie van inventaris Erfgenamen van Susanna
Castela wede Hubert, versoekende, dat tot Curateuren over dien boedel mogen worden
aengesteld Wilhelmus Leussen en Albertus van Dijk als de grootste Crediteuren.
Was geapost: De genomineerde personen van Wilhelmus Leussen en Albertus van Dijk
worden mits desen aengesteld tot Curateuren over de gelibelleerde boedel, en geauctoriseerd,
ten fine, als bij de requeste vermeld.
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271. Den 2 Meert 1748, fol.88.
Op den Requeste van de Heeren A. Bannier en H. Nieuwenburg als voogden over de kinderen
van wijlen de Lieutenant Collonel Ridder versoekende van voorschreven voogdijschap te
mogen wesen ontslagen.
Was geapost: Schepenen en Raden accorderen aen de Requestranten ’t versoek bij requeste
gedaen, en worden vervolgens van hunne voogdijschap ontslagen en gedane administratie
bedankt so als daarvoor bedankt worden bij desen.

272. Den 4 Maert 1748, fol.88vo.
Op de Requeste van de Pagteren van de Stads tabak over den jare 1746 versoekende, om ten
requeste geallegeerde redenen remissie van hun nog verschulde restante pagt ter summa van
f.129 - 4 - .
Was geapost: Wanneer de Supplianten binnen de tijd van agt dagen ten Comptoire van de
Stad sullen hebben betaald een summa van negen en seventig guldens en vier stuivers, so sal
aan deselve de resterende summa van vijftig guldens worden geremitteerd so als die in val
voorschreven geremitteerd word mits desen.

273. Den 9 Meert 1748, fol.88vo.
Op den Requeste van Cristina Werds wede van Henrik Hagen remonstrerende hoe dat wijlen
voorschreven haer Eheman nu twintig weeken overleeden sijnde en nu een bekwame
gelegentheid haer praesenteerde om tot een ander huwelijk te komen, versoekt daer toe de
nodige auctorisatie.
Was geapost: Also de Requestrante sal komen te trouwen met een militair persoon so word
’t versoek bij de Requeste gedaen bij desen geaccordeert.

274. Den 14 Meert 1748, fol.89.
Op den Requeste van Gerrit Bruins en Arent Avink als voogden over Wessel en Albertien
Fransen van den Belt bij wijlen Annegien Avink in egte verwekt, hoe dat der kinderen bewijs
door haer vader Frans van den Belt is gedaen op een huis staende alhier op de Burgwal thans
door de Franse Meester Dekosbi wordende bewoont, en also de oud Burgermeester
J.B. Steenbergen voorneemens is gemelte huis voor de nog resterende cooppenningen te
verkopen en sij Requestranten in hare qualiteit tot sodanige verkopinge niet kunnende treden
versogte seer ootmoedig haer requestranten te auctoriseren om bovengemelte verkopinge te
kunnen accordeeren.
Was geapost: De Requestranten worden geauctoriseerd ten fine als bij requeste versogt, en
kunnen ten dage van de verkopinge van ’t gelibelleerde huis hunne praetensie aengeeven die
sij daer op sullen meenen te hebben.

275. Den 16 Meert 1748, fol.89.
Op de Requeste van Bruin Henriks, Bruin Harms, Gerrit Harms, en Jan Fopsen vissers te
Brunnepe versoekende om redenen ten requeste geallegeert remissie op de Stads Stal en water
genaemt de Weeme.
Was geapost: Wanneer de Requestranten ten comptoire deser Stads Domeinen over den jare
1747 de summa van dertig Caroli guldens sullen hebben betaelt so word aen haer de
resterende twaelf Caroli guldens gratieuselijk geremitteert.
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276. Den 1 April 1748, fol.89vo.
Op de Requeste van Abraham ten Noordth, koper van een hof in de Pannenjans Stege,
beswaard met een jaarlixe uitgang van drie guldens en tien stuivers ten behoeven van de
Boven Kerke; versoekende de gemelte uitgang te mogen afkopen met een Capitaal van seven
en tachtig guldens en tien stuivers, den uitgang gerekend tegens vier percento in ’t jaar
gerekend.
Was geapost: De versogte aflosse van de gelibelleere uitgang word geaccordeerd tegens
Paasschen des toekomstigen jaars 1749, mits daar van tijdige kennisse gevende aan de
Kerkmeester van de Boven-Kerke, ten einde deselve dit Capitaal wederom ten behoeven van
gemelte kerke belegge.

277. Eodem [1 April 1748], fol.89vo.
Op de Requeste van Jacobus Kenting, Gerrit de Bonkate, en Berend Verstege,
remonstrerende, hoe hare kinderen Erfgenamen sijn geworden van hun groot vader Gerrit
Cornelisen Nieuwhuis in wiens nalatenschap mede behoord de Molt-mole, buiten de
Cellebroers-Poorte met de daar toe behorende behuisinge, versoekende, om de voorschreven
Mole cum annexis ten overstaan van de Heren Hoofdlieden publijcq te mogen verkopen op
den 24 april aenstaende.
Was geapost: Word geconsenteerd in het versoek, bij de requeste gedaan.

278. Den 1 April 1748, fol.90.
Op de requeste van de kinderen en kinds kinderen van wijlen Eva van Wijk, versoekende,
desselfs boedel te mogen adieren sub beneficio inventarii.
Was geapost: Word geaccordeerd in het versoek, bij de Requeste vermeld.

279. Den 11 April 1748, fol.90.
Op den Requeste van Berend van Schoonheten, en Berend Hagewolt als aangestelde voogden
van de kinderen van wijlen Jacob Dekker verzoekende om redenen daar bij vermeld dat Jan
Dekker van zodane honderd guldens als heeft opgebeurt vijftig guldens aan dezelve kinderen
mogen uit tellen, welke op dezelve zijn verstorven.
Was geapost: De beklaagde Jan Dekker word mits deezen geordonneerd ende gelast, om aan
de Remonstranten in haar gelibelleerde qualiteit uit te tellen de gemelte somma van vijftig
Caroli guldens, ten ware dat redenen ter contrarie mogte hebben, welke hij binnen de tijd van
vier weken aan Schepenen ende Raden zal hebben voor te dragen.

[In marge]: Den 1 Augustus 1748. Scheepenen ende Raaden hebben op den gepraesteerde eed van Jan Dekker dat de
gelibelleerde honderd guldens hem door zijn moeder zaliger zijn gegeven, goedgevonden ende verstaen, dat in het verzoek bij
Requeste vermeld niet kan worden getreden, wordende hetzelve afgeweezen, wordende dienvolgens het apoinctement van
den 11 april 1748 weder ingetrokken.

280. Den 16 April 1748, fol.90vo.
Op de requeste van Henrik Backer, houdende versoek om te mogen worden begunstigd met
het Bol-werk buiten de Hagen poorte laatst in gebruik geweest bij wijlen de Gemeentsman
E. Elseneur.
Was geapost: De Suppliant word mits desen begunstigd met het gebruik van het Bolwerk bij
de requeste vermeld, en sulx bij provisie en tot kennelijken wederseggens van Schepenen en
Raden toe.
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281. Den 17 April 1748, fol.91.
Op den Requeste van Jacomina Sluiters wede ter Horst, verzoekende om geallegeerde redenen
de vrije woninge te mogen behouden van het huis door wijlen haar zoon de Conrector
bewoond.
Was geapost: De vrije woninge van het gelibelleerde huis word aan de Remonstrante
goedgunstelijk geaccordeerd tot wederzeggens toe, mits dat dezelve het Schoorsteen geld tot
haren last neeme.

282. Den 17 April 1748, fol.91.
Versoekende dedomagement wegens de opbouw aan de Stallinge, door hem [betreft Teunis
van Epe] gedaen in gevolge het apoinctemente van den 27 october 1747, wesende die schade
begroot, in val die stellinge weder afgebrooken wierde, op een summa van f.217 - 7 –
waervan dan nog afgetrocken de summa van 50 guldens hem bij voorschreven apoinctemente
reeds toegelegd; so bleef de voorschreven schade dan nog een summa van f.167 - 7 - .
Was geapost: Om aan de geledene schade van de Suppliant te gemoet te komen, so leggen
Schepenen ende Raden aan den selven om redenen alnog toe een summa van sestig Caroli
guldens te betalen door de Ontfanger van de Stads Domeinen, voor rekeninge van de Stads
Camer van den voorleden jare 1747.

283. Den 22 April 1748, fol.91vo.
Op het versoek bij Requeste van Tomas Hendrix, Meijer op het erve den Hogen Es, om te
mogen bouwen een Camp groot 4 mudde genaamt de Rize Kamp.
Was geapost: Het verzoek word geaccordeerd zo als het zelve legd.

284. Den 30 April 1748, fol.91vo.
Op de requeste van Marrigjen van den Berg, wede van Jan Nieland, versoekende tot
Curateuren in die boedel de Heer oud Burgermeester J.B. Steenbergen en de wede van der
Weerdt als wesende de grootste Crediteuren.
Was geapost: Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Buiten Quartier so worden de
Heer oud Burgermeester J.B. Steenbergen, en bij desselfs absentie de Roededrager Evert
Moulijn in sijne plaatse, benevens de persoon van Helmich Jan Valckenier uit name en
wegens desselfs schoon-moeder de wede van der Weerdt gequalificeerd en aangesteld tot
Curateuren in den boedel van wijlen Jan Nielandt, bij de requeste vermeld.

285. Den 4 Meij 1748, fol.92.
Op de requeste van Cornelis Claasen, Stads Meijer op ’t Haatland, versoekende om een
Beutink en Pink-osse te mogen verkopen.
Was geapost: Word geconsenteerd in het versoek bij de requeste gedaan, mids, dat de
Suppliant de bewuste resterende pagt-penning in gevolge sijne belofte aan het Stads Comptoir
uit de koop-penningen betale.

286. Den 20 Meij 1748, fol.92vo.
Op de requeste van de oud Burgermeester G. van Dijk en Harmen Eckelboom, als
Executeuren van het testament van wijlen de wede van Cornelis van Dijk, remonstrerende,
hoe wel in staat soude sijn, om van die boedel de nodige uitkeringe te doen, so ten aensien
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van wijlen de testatrices soons kinderen, alhier in het Burger Weeshuis verpleegd wordende,
als mede ten requarde van de testatrices dogters kinderen, wordende opgevoed in het Lutterse
Weeshuis te Haarlem; aen welke kinderen te samen door gemelte haren grootmoeder gemaekt
is de legitime portie, moetende hare overige nalatenschap ten behoeven van deselve kinderen
tot hare mundige jaren onder de Remonstranten verblijven; Dog dat onder dese nalatenschap
mede was een huis, door de testatrice in leven selfs bewoond geweest, staende op de Burgwall
bij de Broeder Brugge, hetwelke door de Stadsmetselaars Baas was getaxeerd op tweehonderd
guldens boven een jaerlixe uitgang van vier guldens aen de Geestelijkheid deser Stad;
Versoekende auctorisatie om dit huis voor gemelte prijs voor de voorschreven pupillen te
mogen behouden.
Was geapost: In het versoek, bij de requeste gedaan, so als het legd, kan niet worden
getreden, en word hetselve dien volgende afgewesen; Dog worden de Requestranten in hunne
gelibelleerde qualiteit hiermede geauctoriseerd, om het gelibelleerde huis publijcq ten
overstaan van het Gerichte te verkopen, en des dienstig oordelende, voor de gedagte pupillen
aan te kopen.

287. Den 27 Meij 1748, fol.93.
Op de Requeste van de voogden over de gesamentlijke minderjarige Erfgenamen van wijlen
Gerrit Cornelissen Nieuwhuis versoekende approbatie van de verkopinge van de Molt-mole
cum annexis, buiten de Cellebroers Poorte, door haer verkoft aen Jannes van Doorn voor een
summa van 500 guldens boven de uitgang van twee guldens twee stuivers jaerlix tot kopers
laste, en wijders op conditie breder bij het koops-cotract de requeste annex vermeld.
Was geapost: De gelibelleerde gedane verkopinge word mits desen geapprobeerd, so als die
legd, in gevolge het koops-contract daer van gemaakt, en met de approbatie van Schepenen
ende Raden in margine van het selve bekragtigd; Wordende de Requestranten in hun
gelibelleerde qualiteit dan nog wel erustig gelast, en gerecommandeerd, die sorge te dragen
dat de koper het gemelte koops-contract exact nakome, en dien ten gevolge van de onbetaalde
koop-penningen jaarlix en alle jaren vijftig Caroli guldens op de verschijnsdag praecise
betale, met de renten van dien, tot de volle afbetalinge van den gehelen uitgeloofden koop-
penningen toe.

288. Den 6 Junii 1748, fol.93vo.
Op de Requeste van Henrik en Abraham Schimmelpennink, versoekende, om ten requeste
geallegeerde redenen, dat mogen doen summeren de persoon van Tieleman Tielemans,
woonagtig te Swolle, die benevens hun Supplianten jeder voor een derde testamentaire
erfgenaam is van wijlen Jacomina Tielemans, wede wijlen Winand Oedekerk, binnen dese
Stad overleden in December 1744 om binnen sekeren te praefigeren tijd dien boedel met haer
te scheiden en te deilen, of dat Schepenen en Raden jemand sijnen ’t weegen daer toe willen
gelieven te nomineren.
Was geapost: Wanneer de beklaagde Tieleman Tielemans na voorgaande denunciatie en
insinuatie deses binnen de tijd van ses weken met de Supplianten niet sal sijn getreden tot
schiftinge, scheidinge en deilinge van de gelibelleerde boedel, of wettige reden gegeven ter
contrarie; So sullen Schepenen ende Raden ten voorschreven einde een ander bekwaam
persoon in de plaatse van de beklaagde auctoriseren.

289. Den 7 Junii 1748, fol.94.
Op de Requeste van de wede van Rechteren, versoekende, om ten requeste geallegeerde
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reden, dat moge worden verstaan, dat Zij niet gehouden is, tot het contribueren van de
onkosten geimpendeerd tot een nieuwe Boge in de Hofstrate.
Was geapost: Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Broeder Quartier word
verstaan, dat de Requestrante hare quota in de gelibelleerde Boge sal hebben te betalen voor
maandag aanstaande, sonder daer van te blijven in gebreke, bij poene van parate executie.

290. Den 10 Junii 1748, fol.94vo.
Op de requeste van de ontfanger van de Stads domeinen, versoekende dat de persoon van Jan
Meijer mogte worden aangesteld tot sijnen Inmaner, in de plaats van Willem Bommeneë,
overleden sijnde.
Was geapost: De voorgeslagene persoon van Jan Meijer word mits desen tot Inmaner van de
Requestrant aangesteld, op het tractament, daartoe staande.

291. Den 17 Junii 1748, fol.95.
Op de Requeste van de gesamentlijke Tabaks verkoperen binnen dese Stad, versoekende, om
ten requeste geallegeerde redenen dat de pagters van het middel van tabak over de jare 1747
mogen worden geordonneerd, dat Zij sullen hebben te bewijsen, hoe veel in den jare 1747 tot
Deventer en Zwoll voor impost van het pond tabak door de tabaks verkopers is betaald; op dat
also mag geblijcken, hoe vele Zij Requestranten volgens de conditien van verpagtinge sijn
schuldig geworden, en dat Zij dan waerdig sijn te betalen.
Was geapost: In het versoek, bij de requeste gedaan, so als het legd, kan niet worden
getreden, en word deselve dienvolgens afgewesen; maar wanneer de Requestranten legaliter
sullen hebben gedemonstreerd, dat over den jare 1747 den impost op de tabak binnen de
Steden Deventer en Zwoll minder is betaald, als de ordinaris bedraagd, en met hoe vele
minder, so sal daar op nader worden gedisponeerd.

292. Den 20 Junii 1748, fol.95vo.
Op de requeste van H. Nuis, als voogd over de Scholtus Derk Ridder, houdende versoek, om
ten requeste geallegeerde redenen, te mogen worden geauctoriseerd om van de mede voogd
J. Strockel te mogen opnemen een summa van 400 guldens en daervoor als mede voor een
Capitaal van 1200 guldens so gemelte J. Strockel reeds is competerende, te mogen verbinden
den kinderen Erve in den Blankenham, sijnde het gemelte requeste mede geteikend door
F. van der Wende, weduwe Ridder, en door Catharina Ridder.
Was geapost: Het versoek bij de requeste gedaan, word geaccordeerd, so als het legd, en de
Requestrant qqa. dienvolgende geauctoriseerd, om het gelibelleerde Erve Lands voor het
Capitaal van sestienhonderd Caroli guldens ten behoeven van den rentheffer speciaal te
verbinden.

293. Den 19 Junij 1748, fol.95vo.
Op den Requeste van de Piloten van ’t Camper diep versoekende dat sij voor piloot geld
mogen genieten van ijder vaartuig boven de 20 last die in of uitvaren 12 stuivers van ijder
praem die geladen na Holland en elders varen 12 stuivers van de pramen die na de Sluis en
elders met hout geladen varen ijder ses stuiver en van koffen en jagten die van ses tot 10
lasten laden kunnen ijder ses stuiver elke reijs piloten geld.
Was geapost: Schepenen en Raden accorderen aen de Requestranten de gespecificeerde jura
voor piloten geld bij requeste versogt dog sulx tot wederopseggens toe.
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294. Den 6 Julij 1748, fol.96.
Op den Requeste van IJsak Wijna woonagtig tot Amsterdam remonstrerende, hoe van
voornemens is alhier koeken te bakken met versoek om bevrijd te weezen van het Bakkers
Gilde hier te winnen.
Was geapost: Op het rapport van de Heeren broodwegers die de Gildemeesters, daar over
hebben gehoord, word aan den Suppliant gepermitteerd om koeken te mogen bakken zonder
dat gehouden is het Bakkers Gilde te moeten winnen, mits de Kleine Burgerschap deezer Stad
winnende.

295. Den 13 Julij 1748, fol.96vo.
Op de requeste van Gerrit Huiskes remonstrerende, hoe de Heer Overste Graffenriet wel
genegen was te huiren het huis, het Huir-Paerd, het welke de remonstrant sustineerde te
hebben verkoft aen Henrik Franke, dog door deselve gecontesteerd, waer over proces was
hangende voor de Lage Banke; versoekende, dat mogte worden geauctoriseerd, om het
gemelde huis buiten praejudicie aen de Heer Overste Graffenriedt te verhuiren, onder
conditie, dat die huirpenningen sullen sijn en komen ten profijte van die gene van partijen,
welke bij decisie van saken Eigenaer sal worden bevonden.
Was geapost: De Remonstrant word geauctoriseerd, om het gelibelleerde huis buiten
praejudicie van parthijen te mogen verhuiren, onder conditie als bij de requeste vermeld.

296. Den 29 Julij 1748, fol.96vo.
Op den Requeste van Toon Bijsterbos en Lubbert Brummel als voogden over Gerrit Mol,
zeggende dat dezelve stiefmoeder aan haar wilde overgeven voor des vaders goed de
goederen op het nevers gaande briefjen vermeld versoekende daartoe approbatie van
Scheepenen ende Raaden.
Was geapost: Het versoek word geaccordeerd zo als hetzelve legd, moetende dienvolgens
aan de voogden van Gerrit Mol worden uitgekeerd een Kolsre’aker borstrok, twee nieuwe
heden, twe neteldoekse dassen, twee zilveren knoopjes in de mouwen, en een tinnen lepel.

297. Den 12 August(ii) 1748, fol.97.
Op den Requeste van Christiaan Bakker verzoekende voor zijn dogter die in het vijf en
twintigste jaar haars ouderdoms veniam aetatis.
Was geapost: Het verzogte venia aetatis word geaccordeerd ten fine en effecte als na regten.

298. Den 17 September 1748, fol.97vo.
Op de Requeste van Jan Peters, Stads Meijer op de Weerden, remonstrerende hoe dat door de
grote schade door het tweemaal versterven van sijn Rundvhee en paerd, wel ter begrotinge
samen van 4500 guldens als mede door de grote onkosten aengewend tot het maken van een
nieuwen dijk aen het Suider Diep, lang negentig roeden, niet wel meer in staat soude sijn, om
het gemelde Erve langer als meijer te blijven gebruiken, versoekende derhalven van de
resterende pagt jaren te mogen worden ontslagen wanneer sijne verschulde pagt-gelden ten
volle soude betalen; of dat hem andersins moge werden toegelaten, om de welle langs het
Suider Diep te mogen scheuren die hij dan weder ordentelijk wilde bedijcken, en hem vorders
in sijne pagt enige verligtinge moge gegeven worden.
Was geapost: Op het raport van de tijdelijke Camenaars van de Stad word aan Remonstrant
toegelegd een summa van negentig halve Rijxdalers tot een toeslach voor de negentig roeden
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dijcks bij de requeste vermeld, welke negentig halve Rijxdalers op desselfs verschulde pagt
door de Stads ontfanger sal worden afgeschreven, en daerop gevalideerd: En word wijders aan
de Remonstrant geaccordeerd, om de welle langs het Zuider Diep te mogen scheuren, dog niet
langer als tot twee jaren toe voor expiratie van de lopende tien jarige verpagtinge, en dus de
drie eerst volgende jaren.

299. Den 17 Octob(er) 1748, fol.98.
Op de requeste van Gerrit Jansen Meulebelt, wonende te Zwolle, remonstrerende, hoe wel
genegen was alhier een Touwslagers winckel op te setten, versoekende dat hem de plaatse van
de Meulebelt van de Veen-poorte tot aan de Sluise mag worden geaccordeerd, om tot een
Lijn-baan te approprieren.
Was geapost: Op het raport van de Heren Camenaers van de Stad word aen de Requestrant
ten fine, als bij de requeste vermeld, geaccordeerd de gelibelleerde plaatse van de Meulenbelt,
strekkende van de mure tegens het Bolwerk van de Burgermeester Vestrink na de Kruidt-
Toren; mids daer voor aen de Stad betalende een jaarlixe Canon van twee goudguldens, in te
gaan met Paasschen des toekomstigen jaers 1749.

300. Den 21 Octob(er) 1748, fol.98vo.
Op de requeste van Philippus van Camen, houdende, hoe dat de personen van W. van der
Horst, D. van Dijk, en H. Klinge, nevens de respective voogden over de nagelatene kinderen
van wijlen Anthonij Klinge, alnog niet hadden voldaen aen de resolutie van Schepenen en
Raden van den 7 Junii deses jaers, en versoekende om ten requeste geallegeerde redenen, van
sijne voogdije en administratie te mogen worden ontslagen.
Was geapost: Op het versoek, bij de requeste gedaan, so als het legd, kan vooralsnog niet
worden gedisponeerd, dog worden de personen van Willem van der Horst, Derk van Dijk en
Henrik Klinge mits desen wel ernstig gelast, omme aan onse resolutie van den 7 junii deses
jaars binnen de tijd van veertien dagen na insinuatie deses te voldoen, sonder daar van te
blijven in gebreke, bij poene van parate executie.

301. Den 29 Octob(er) 1748, fol.99.
Op de requeste van Claas van de Weteringe, remonstrerende, hoe hij van de erfgenamen van
Harmen Vos in huire bewoond een huis, staande alhier in de Boven Nieuwstrate aen den
Remonstrant verhuurd voor ses jaren, met drie jaren optie aan wedersijden, welke huire is
ingegaan op Meij 1747, en dus de eerste drie jaren souden expireren op Meij 1750. Dat het nu
gebeurd was, dat de verhuirders het voorschreven huis in dit lopende huurjaar, namentlijk na
Meij-dag 1748 hebben verkoft aan Assuerus van de Noorddth, die dan ook lange na Meij-dag
aen de Requestrant gerechtelijke insinuatie hadde gedaen, om dit huis op aanstaande Meij
1749 te moeten ruimen, en aan de verkoper over te laten; Ende vermids hij Requestrant
sustineerde daer toe volgens Stadswet niet gehouden te wesen, immers niet eerder als met den
1 Meij 1750 omdat de opsage moet gedaen worden een vol jaer voor de vervarens tijd; So
versogte, en in cas van oppositie concludeerde, dat hij Requestrant bevoegd is, om het
voorschreven gehuurde huis ten minsten tot Meij 1750 te blijven bewonen; met condemnatie
van den praetensen koper en Denunciant in de kosten, hier over aangewend, of nog aan te
wenden.
Was geapost: Schepenen ende Raden na verhoor van partijen verstaan, dat vermids de
gelibelleerde opsage gedaan is na den 1 Meij laatstleden, de Requestrant vervolgens niet
gehouden is, eerder uit sijn woonhuis te vertrekken, als met den eersten Meij des jaars
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seventien honderd en vijftig; condemnerende de gerequestreerde in de kosten, door de
Requestrant hierover aangewend.

302. Den 2 Novemb(er) 1748, fol.100.
Op den Requeste van de Stads Wagemeesters versoekende dat aan haar het ordinaire
tractement weder mogen worden betaald, alzo zij gedurende dat de imposten zijn geheven, zig
altoos getrouwelijk in haare bedieninge hebben gedragen.
Was geapost: Aan de Requestranten word om redenen bij Requeste vermeld aan jeder van
dezelve toegelegd een somma van vijf en twintig Caroli guldens te betalen uit de lopende
Stads Camer.

303. Den 4 Novemb(er) 1748, fol.100.
Op de Requeste van Egbert Storm, Vast Bender, versoekende om ten requeste geallegeerde
redenen dat het gemelte ampt moge waernemen op de selfde emolumenten als gedaen heeft
wanneer de pagten in train waren etc.
Was geapost: Word geconsenteerd in het versoek, bij de Requeste gedaan, en sal de
Suppliant dienvolgens bij continuatie sijne functie als Bender hebben waar te nemen, en de
gewone emolumenten, en het ordinaire loon daar voortrekken, ingevolge desselfs instructie,
so, en in dier voegen, als bevorens genoten heeft, wanneer de middelen van brandewijnen,
gebrande wateren, wijnen en azijn in train, en verpagt sijn geweest, waarna sig een jeder des
aangaande, sal hebben te reguleren.

304. Den 13 Novemb(er) 1748, fol.100vo.
Op den Requeste van Philippus van Camen remonstrerende dat Willem van der Horst, Derk
van Dijk, en Hendrik Klinge nog defficaldeerden te gehoorzamen aan het apoinctement van
den 21 October jongstleden, verzoekende dat Haar Weledele Hoog Agtbaren die voorzieninge
gelieven te doen dat het apoinctement van den 21 October effect sortere.
Was geapost: Word bij inhaesie van het afgegevene apoinctement van den 21 October
jongtsleden den Remonstrant gelast, om tegens de beklaagders met de executie voort te
procederen.

305. Den 16 Novemb(er) 1748, fol.101.
Op den Requeste van Hendrik Franke verzoekende om redenen bij Requeste vermeld dat
E. Moulin moge worden geauctorizeerd om de geprovenieerde penningen van de verkofte
goederen van Jack de Joode aan den Remonstrant uit te tellen voor zo verre dezelve zullen
strekken in voldoeninge van zijne praetensien.
Was geapost: De persoon van E. Moulin word mits deezen geauctorizeerd om uit de
gelibelleerde penningen aan den Remonstrant zijne praetensien te voldoen voor zo verre
dezelve strekken.

306. Eodem [16 November 1748], fol.101.
Op den Requeste van Berend van Schoonheten en Berend Hogewolt als voogden van Jacob
Dekker, verzoekende om redenen bij Requeste vermeld dat mogen worden geauctorizeerd om
drie agtste parten van een zeker huisjen staande op de Burgwal aan de pupillen toebehorende
met haar oom en moeder te mogen verkoopen.
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Was geapost: De Remonstranten worden in hunne qualiteit geauctorizeerd om met de
eigenaren haar aanpart in het gelibelleerde huis publijq ten overstaan van de Heeren
Hoofdluiden te verkoopen.

307. Den 23 Nov(ember) 1748, fol.101vo.
Op den Requeste van Johannes Dresselius beneffens de Kerkmeesteren van ’t Boven
Gasthuis, te kennen gevende dat in het gemelte Gasthuis is overleden de wede Ulhoorn
gewesen provenierster so was desselfs eenigste dogter die sig bij provisie van den boedel
heeft geëxcuseert versoekende dat ten spoedigsten directeuren over gemelte boedel mogten
worden genomineert, en de doodschulden betaelt als mede de crediteuren indien de goederen
so verre mogten strekken betaelt.
Was geapost: De personen van Laurens Pastoor, Jurrien Bijsterbos en Johannes Dresselius
worden bij provisie aengestelt tot Curateuren over den boedel bij requeste vermeld en bij
desen geauctoriseerd de versegelde goederen ten eersten te doen ontsegelen, en van deselve
op te maken een behoorlijke staet en inventaris, en dien na deselve publijkelijkelijk te doen
distraheeren om daeruit de doodschulden en verdere gerigts jura te betalen.

308. Den 12 Decemb(er) 1748, fol.102.
Op de Requeste van Philippus van Camen, administrerende voogd over de kinderen van
wijlen Anthonij Klinge, remonstrerende, hoe hem W. van der Horst tot voldoeninge van het
gene deselve schuldig was aen die kinderen, hadde gepraesenteerd een assignatie op de
ontfanger van de Geestelijkheid van het geene hem als Rentmeester van de Geestelijkheid
soude competeren, die door de gemelte ontfanger van de Geestelijkheid ook ware
geaccepteerd, en dat de Gemeentsman R. Bondam sig dan nog tot borge hadde ingelaten, voor
het gene uit kragte van de voorschreven assignatie minder soude mogen ontfangen kunnen
worden als de voorschreven schuld bedroeg, versoekende, dat daar mede genoegen genomen
mogte worden.
Was geapost: Word met de gelibelleerde assignatie, en gepraesenteerde borgtocht genoegen
genomen, en de Suppliant vervolgens gehouden voor diligent.

309. Den 19 Decemb(er) 1748, fol.102vo.
Op den requeste van F. van der Wende, wede Ridder, versoekende veniam aetatis voor hare
dogter Weintjen Ridder, oud twee en twintig jaren.
Was geapost: Op het versoek van F. van der Wende en vertoonde attestatie van de voogd
over dessels minderjarige dogter Weintjen Ridder, word de versogte veniam aetatis aan
Weintjen Ridder geaccordeerd, ten fine en effecte, als na regten.

310. Den 7 Januar(ii) 1749, fol.102vo.
Op den Requeste van E. Moulin verzoekende zijn demissie van de collecte van de Hoorn-
beesten, bezaaijde landen, peerden en reliqua.
Was geapost: Het verzoek bij Requeste vermeld word geaccordeerd, wordende dienvolgens
den Suppliant van de gelibelleerde collecten ontslagen, mits doende behoorlijke rekening,
bewijs en reliqua.
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311. Eodem [7 Januarii 1749], fol.103.
Op den Requeste van J.D. Gunnick verzoekende met voorschreven collecten gebeneficeerd te
worden.
Was geapost: Den Suppliant word mits deezen begunstigd met de collecten van hoorne
beesten, besaaijde landen, peerden en reliqua over deeze Stads vrijheid op het tractement daar
toe staande.

312. Eodem [7 Januarii 1749], fol.103.
Op den Requeste van Swaantjen ten Berge remonstrerende dat zij wel voor haren Eheman die
geheel sinneloos is, het meesterschap van de Sweep van de Boven en Broeder Kerk heeft
waar genomen enige jaaren dat zij nu ook swak wordende zij verzoekende dat haren zoon
Gerrit de Haan tot meester van de Sweep mogte worden aangesteld, die aangenomen heeft,
alles dat van zijn officie koomt, in de huishoudinge te brengen, tot onderhoud van zijn vader
en moeder.
Was geapost: De persoon van Gerrit de Haan word in des vaders plaatze aangesteld tot
meester van de Sweep van de Boven en Broeder Kerk op het tractement en emolumenten daar
toe staande, mits dat dezelve zijne ouders gedurende haar leven lang onderhoude.

313. Den 22 Jan(uarii) 1749, fol.103vo.
Op de Requeste van Gerrit Bruins, Bakker, nevens Berend van Schoonheten, voogden over
het minderjarige kind van Steven van Velsen, versoekende, om een Capitaal van duisend
guldens van voorschreven pupille onder hem te mogen houden, en gebruiken tot betalinge van
de koop van sijn huis, te verrenten met drie en een half percent jaarlix.
Was geapost: De Supplianten worden mits desen geauctoriseerd, om het gelibelleerde
Capitaal van duisend Caroli guldens te mogen beleggen onder Gerrit Bruins, op een los-rente
van drie en een half percent jaarlix, mits deselve Gerrit Bruins boven een generaal verband,
daar voor tot een speciaal onderpand stelle het huis, bij de requeste vermeld, met het gene
verders bij dat huis in ene koop heeft aangekoft.

314. Den 28 Januar(ii) 1749, fol.104.
Op den Requeste van de vier Wagemeesters aan de Veen en Cellebroeders poort versoekende
ter oorzake dat door het afschaffen van den impost op het gemaal geheel en al waren quijt
geraakt haare kostwinninge, dat aan haar het gewone tractement mogte laten behouden.
Was geapost: Word aan de Remonstranten om redenen bij Requeste vermeld gratieuselijk
toegelegd ’s wekelijks aan jeder van dezelve enen gulden en tien stuivers; te betalen uit de
lopende Stads Camer; zullende de eerste week daar van vervallen weezen op aankomende
Zaterdag en sulx tot nadere dispositie.

315. Den 30 Januar(ii) 1749, fol.104vo.
Op dne Requeste van de pagters van den impost op de brandewijn en gebrande wateren over
Campen voor de jaren 1745, 1746, en 1747. Verzoekende om ten Requeste geallegeerde
redenen enige remissie over de jaren 1745, 1746, en 1747.
Was geapost: Op het verzoek bij Requeste vermeld kan niet worden gedisponeerd, wordende
dienvolgens het selve afgewezen.
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316. Den 15 Febr(uarij) 1749, fol.104vo.
Op den Requeste van Gerrit Peters de Leuw, als pagter van de Turf accijs dao. 1746
versoekende remissie van van f.42 - 2 - stuivers.
Was geapost: Op het versoek bij requeste gedaen, kan niet worden gedisponeert, en word de
Requestrant bij desen geordonneert en gelast om ’t gelibelleerde restant van f.42 - 2 - ten
Comptoire van de Stad te voldoen, in de tijd van agt dagen bij poene van parate executie.

317. Den 18 Febr(uarij) 1749, fol.105.
Op de requeste van Arend Avink en Evert ter Meer, voogden over de kinderen van Henrik van
Westhoven, versoekende auctorisatie tot het verkopen van een huis van hunne pupillen
staende in de Speldemakers Stege.
Was geapost: Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Cellebroeders Espel, worden
de Requestranten in hunne gelibelleerde qualiteit mits desen geauctoriseerd, om het huis, bij
de Requeste vermeld, te mogen verkopen op approbatie van Schepenen en Raden.

318. Den 21 Febr(uarij) 1749, fol.105.
Op de Requeste van Willem Stuurman, Praeceptor van de eerste Latijnse Schole, versoekende
met het Grote Burger-recht deser Stad gratis te mogen worden begunstigd.
Was geapost: Vermids het versoek, bij de requeste gedaan, so als het lagd, strijdig is met de
resolutie van Raad en gesworene Gemeente van den 1 April 1745. So kan op hetselve versoek
niet worden gedisponeerd, en word hetselve dienvolgens afgewesen.

319. Den 27 Febr(uarij) 1749, fol.105vo.
Op den Requeste van Jan Lankhorst, en J. Crissel als momberen over Berent Lankhorst te
kennen gevende hoe dat deselve B. Lankhorst van voorneemens sijnde een reis na Oostindien
te doen en geen geld voor handen sijnde tot ’t uitrusten van deselve versoekende derhalven
eenige goederen van deselve te mogen beswaren, en op te neemen, een summa van duisend
Caroli guldens tegens een behoorlijke rente.
Was geapost: Schepenen en Raden accorderen ’t versoek bij requeste gedaen, auctoriserende
de gemelte voogden ten fine als daer bij versogt.

320. Eodem [27 Februarij 1749], fol.105vo.
Op den Requeste van de Gildemeesters van St. Nicolaas Gilde verzoekende redres van enige
inbreuken tegens de Gilde briev.
Was geapost: De Gildemeesters worden gelast om zig na den inhoud van haren Gilde briev
te gedragen.

321. Eodem [27 Februarij 1749], fol.105vo.
Op den Requeste van H.E. Winshemius getrouwd aan Anna Agata Ridder, dogter van wijlen
de Overste Lieutenant Ridder, remonstrerende hoe dat de nalatenschap van de Burgermeester
Ridder tusschen de kinderen van wijlen de Overste Lieutenant en Scholtus Ridder is verdeeld.
Dat den Remonstrant noie uxoris verscheidene reize bij de overige kinderen van de Overste
Lieutenant hadde geinsteerd om hare toegevallene portie van de erffenisse van Burgermeester
Ridder wederomme onderlinge te deelen, maar tot nog toe vrugteloos, verzoekende dierhalven
dat de overige kinderen per edicta ad valvas mogen worden geciteerd, om tot de delerije
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een zekeren te betalen tijd te treden.
Was geapost: Op het verzoek zo als het legd kan niet worden gedisponeerd, wordende dies
onverminderd goedgevonden ende verstaan, dat de nagelatene kinderen van wijlen de Overste
Lieutenant Ridder op heden en agt weeken so weezen zal den 24 april eerstkomende zullen
hebben te treden tot schiftinge en scheidinge van de aangeerfde goederen van haren oom
wijlen de Burgermeester Ridder en haar te zamen bij delinge toegevallen; Wordende den
Remonstrant geauctorizeerd ende gelast, om hiervan tijdelijk aan de absente kinderen
kennisse te geeven, ten einde dezelve zelfs in persoon of door een gevolmagtigde, opgemelte
deilinge te kunnen bijwoonen, sullende des niet te min hetzij dezelfe compareren of niet de
voorschreven deilinge door personen bij het gerigte te qualificeren, worden vereffend.

322. Den 6 Maert 1749, fol.106vo.
Op de Requeste van Wijnand Bronkhorst als volmagtiger van Judith Schols, nagelatene dogter
en erfgename van Janneke van Heerde, wede wijlen Nicolaas Schols, hier ter Stede overleden;
versoekende desselfs boedel sub beneficio inventarii te mogen aanvaarden.
Was geapost: Word geconsenteerd in het versoek, bij de Requeste gedaan, en de Requestrant
in sijne qualiteit vervolgens geaccordeerd om de gelibelleerde boedel sub beneficio inventarii
te mogen aanvaarden.

323. Den 6 Maert 1749, fol.106vo.
Op de Requeste van de Schaffers en Hoofdluiden van de Busse der Trijpwevers knegten,
remonstrerende hoe dat waarschijnlijk ook soldaten so wel hier guarnisoen houdende als van
elders, sig zullen aangeven bij de Trijpwevers Basen, om het Trijpwerk te exerceren, en
houdende versoek, dat moge worden verstaan dat alle degene, welke als knegt hier onder enig
Baas het Trijpwerk kome te exerceren, contribuere aan de Busse den Trijpwevers knegten, op
die voet, so thans in train is etc.
Was geapost: Word geconsenteerd in het versoek, bij de Requeste gedaan, so als het legd, en
word vervolgens verstaan, dat alle personen sonder onderscheid, welke hier onder Basen het
Trijpweven sullen exerceren, verpligt, en schuldig sullen wesen, te contribueren tot de Busse
der Trijpwevers knegten; en sulx op die voet, so thans in train is, en op die conditie, en tot dat
einde, waar toe deselve Busse is opgericht.

324. Den 11 Meert 1749, fol.107.
Op den Requeste van Henrik Bakker als Kerkmeester van de Boven Kerke Remonstrerende
hoe dat Derk Havenaer Leijendekker nog van voorschreven kerk is competerende een summa
van f.206 - 5 - , en de Requestrant niet in staet de gemelde rekening te kunnen voldoen,
versoekt te mogen worden geauctoriseerd om te mogen negotieren de summa van 300 Caroli
guldens.
Was geapost: De Kerkmeester Henrik Bakker word bij desen geauctoriseerd om van de Heer
Burgermeester L. Bols als administreerende de goederen van de onmundige soon van L. van
Zuithem ten laste van de Boven Kerk te mogen negotieren en opneemen tegens een
behoorlijke intrest de summa van 350 Caroli guldens, en daer uit te betalen de gelibelleerde
rekening aen de persoon van Derk Havenen.

325. Den 24 Maert 1749, fol.107vo.
Op de Requeste van W. Storm, als voogd over het minderjarige soontjen van wijlen Arend
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van Dragt, versoekende te mogen worden geauctoriseerd, om de halfscheid van een huis,
staande alhier agter de Nieuwe Muur bij de Blaauwhands poorte, sijn pupille toebehorende, en
waar van de andere halfscheid toebehoord aen Marten Storm te mogen verkopen, het gehele
huis voor 250 Caroli guldens.
Was geapost: De Requestrant word in sijne qualiteit geauctoriseerd ten fine, als bij de
Requeste is versogt.

326. Den 27 Maert 1749, fol.108.
Op den Requeste van de gesamentlijke Bierdragers deser Stad, versoekende, dat Zij mogten
bestellen alle bieren na buiten in de Stads jurisdictie, op ’t Eiland als elders.
Was geapost: Word verstaan, dat omtrend het bestellen der bieren sal worden gebleven bij
den ouden gebruike, en dat dienvolgens alle eigen gebrouwde bieren voor buiten Lieden
sullen worden opgeset, en aan de karren, wagens, schepen of schuiten gebragt door de
Requestranten, als gesworene Bier-dragers.

[In marge]: Vide resolutie van den 9 april 1728.

327. Den 5 April 1749, fol.108.
Op de Requeste van Rutger Baarlink, als huurder bewonende een huis, staende alhier agter de
Nieuwe Muur, toebehorende Marten Storm en het onmundige kind van wijlen Arend Dragt,
en thans verkoft aan Henrik Franken, versoekende om ten requeste geallegeerde redenen in
het gemelte huis te mogen blijven wonen tot Meij 1750.
Was geapost: Op het raport van de Heren Hoofdlieden, en na verhoor van parthijen, word
verstaan, dat de Requestranten het gelibelleerde huis sullen moeten ontruimen, en ten dienste
van de koper overlaten met den eersten Meij aanstaande, en dat de stallinge van beesten sal
moeten wesen ontruimd, en aan den koper overgelaten tot sijne dispositie ten langsten op
heden en agt dagen.

328. Den 21 April 1749, fol.108vo.
Op den Requeste van Willem van Antwerpen en Pieter Weiman als voogden van Willem van
Antwerpen D.Z. verzoekende voor Willem van Antwerpen D.Z. venia aetatis alsmede dat
dezelve mogen worden geauctorizeerd om zijn beide huizen in Campen staande te mogen
verkopen.
Was geapost: Het verzogte venia aetatis word aan Willem van Antwerpen D.Z. geaccordeerd
ten fine en effecte als na regten, wordende dezelve geauctorizeerd om zijne beide huizen te
mogen verkopen.

329. Den 28 April 1749, fol.109.
Op den Requeste van Teunis van Eepe en Jacob ter Huistede als voogden over de
minderjarige kinderen van Hendrik Paalman bij Anna Smitters in egte verwekt, verzoekende
dat Scheepenen ende Raden gelieven te approberen de verkoop van een zeker huis op de
Oudestraat om daar van gerigtelijk transport te kunnen doen.
Was geapost: De Supplianten worden geauctorizeerd ten fine als bij Requeste vermeld.
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330. Eodem [28 April 1749], fol.109. (ongedateerd).
Op de Requeste van Henrik Smit versoekende, om ten Requeste geallegeerde redenen, dat het
hem moge werden gepermitteerd, om te mogen verkopen een stukje land, gelegen buiten de
Broer Poorte, thans in gebruik bij de Burgermeester Bruinier.
Was geapost: Word geconsenteerd in het versoek, bij de Requeste gedaan, en de Requestrant
dien volgens gepermitteerd, om het gelibelleerde stukjen lands te mogen verkopen.

331. Den 22 Meij 1749, fol.109vo.
Op de Requeste van Egbert Jans, Volkert Cornelis, Henrik Egberts en Marrichjen Harms,
erfgenamen ab intestato van wijlen Gerrit Koops, versoekende desselfs boedel onder beneficie
van inventaris te mogen aenvaerden.
Was geapost: Word geconsenteerd in het versoek, bij de Requeste gedaan, en dien volgens
aan de Supplianten geaccordeerd om de gelibelleerde boedel onder het beneficium van
inventaris te aanvaarden.

332. Den 24 Meij 1749, fol.109vo.
Op de Requeste van Maria ter Laá, remonstrerende, hoe haar man Hermanus Lenger voor
twee jaren van haar afgegaan, en na Oost-indien gevaren was, agterlatende haar Remonstrante
met twee kinderen, en een beslommerden boedel met schulden; Ende vermids Zij sig thans
niet langer wiste te redden sonder te verkopen haren Turf-dragers plaatse; So versogte dat Zij
wegens de absentie van haren man mogte worden geauctoriseerd, om de voorschreven Tuf-
dragers plaatse te mogen verkopen en transporteren.
Was geapost: Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Boven Espel is goed
gevonden, de Suppliante mits desen te auctoriseren, om de gelibelleerde Turfdragers plaatse
te mogen verkopen, en vervolgens gerichtelijk te transporteren aan Berend Smit, voor een
summa van seshonderd en dertien Caroli gulden; onder conditie, dat de verkoperse, tot
betalinge van de boedels schulden, van dese kooppenningen niet meerder in handen krijge als
een summa van driehonderd en dertien guldens; en dat de overige driehonderd guldens; als
onbetaalde kooppenningen tegens hijpotheecq en speciaal verband van dese Turfdragers
plaatse, onder den koper blijven, om te verrenten met vier percent ’s jaars, tot de volle
betalinge toe; welke betalinge, hetsij voor het geheel, of ook ten deelen, dog telkens niet
minder, als met vijftig guldens, sal kunnen, mogen, en moeten geschieden, wanneer sulx aan
ene van beide Zijden sal wesen gedenuncieerd drie maanden voor elken verschijnsdag, en dat
daar van tijdige voorkennisse en communicatie sal wesen gegeven aan Schepenen en Raden,
ten einde Haar Weledele Hoog Agtbaren sullen kunnen ordonneren, waartoe de af te lossene
penningen ten meesten nutte van den boedel weder sullen worden geëmploijeerd.

333. Den 28 Meij 1749, fol.110vo.
Op den Requeste van de Predikant en Kerkenraed van de Luiterse Gemeente alhier te kennen
gevende hoe Tieleman Dorsel alhier overleeden tot erfgenamen heeft geinstitueerd sijn
broeder Jan Willem Dorsel en de kinderen van een overleeden broeder en suster, en de
Remonstranten tot executeurs van sijne uiterste wille sijnde aengestelt uit kragt van welke
dispositie de Remonstranten die nalatenschap hebben aenvaerd en wel den geheelen boedel,
en also nu die door den Testator geinstitueerde erfgenamen uitlandig sijn, en die van de vrou
als mede overleeden sijnde alhier praesent, en de deilinge van den boedel gaarne ten eersten
sagen bevordert. So waren Remonstranten versoekende dat mogte worden verstaen dat de
Requestranten bevoegd mogeten sijn om namens des Testators uitheemse erfgenamen met de
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erfgenamen van de vrou alles des boedels effecten waer onder, geen vaste goederen sijn
publijk of uit de hand te verkopen en dan de boedel te deijlen als na behoren.
Was geapost: De Requestranten worden bij desen geauctoriseerd om de gelibelleerde
goederen en effecten in desen vermeld, publijk en aen den meestbiedende te verkopen en
vervolgens namens de uitheemse erfgenamen derselver interest waer te neemen, en den
boedel te helpen schiften, scheiden en deilen.

334. Den 19 Junii 1749, fol.111.
Op de Requeste van Cornelia Richars, remonstrerende, hoe wel getrouwd was met enen Jan
Soubath, bij sentensie van Schepenen en Raden van den 18 Septemer 1748 geconfineerd in
het Provinciale Tugthuis voor de tijd van twintig agtereenvolgende jaren tersaken daer bij
vermeld, versoekende uit dien hoofde, dat het gemelte huwelijk mogte worden gedissolveerd,
en aan haar gepermitteerd, weder een ander huwelijk te mogen aangaan.
Was geapost: Word verstaan, dat het huwelijk tusschen de Suppliante en d egenoemd eJan
Soubath, voor so verre de Suppliante aangaat, behoord te worden gedissolveerd, so als
hetselve also gedisolveerd word mits desen, en word aan de Suppliante vevolgens toegestaan,
om sig wederom met een andermans persoon in den huwelijken staat te mogen begeven.

335. Den 23 Junii 1749, fol.111vo.
Op de Requeste van B.H. van Berkum en Bernhardus Bruinier, voogden over de innocente
Hester Bruinier, nagelatene dogter van wijlen Jannes Bruinier, versoekende, dat vermids Zij
niet in staat deselve H. Bruinier langer te kunnen onderhouden uit de opkomsten der effecten
van den boedel, die seer beswaard is met opgenomene gelden, deselve effecten en goederen
van den boedel te mogen verkopen, ende penningen, die na betalinge der schulden, daer van
mogten overlijven, te mogen beleggen op haren Lijve.
Was geapost: De Requestranten worden in hunne qualiteit hier mede geauctoriseerd ten fine,
als bij de Requeste vermeld.

336. Den 2 Julii 1749, fol.112.
Op de Requeste van Margareta van Suren, wede wijlen Andries van den Brink, versoekende
permissie, om haren boedel ad opus jus habentium door E. Moulijn te mogen doen verkopen.
Was geapost: De Roededrager Moulijn word mits desen geauctoriseerd, om de gelibelleerde
boedel ad opus jus habentium publijcq te verkopen, en daartoe mede op te eischen van de
weduwe wijlen Tobias Schrijver de goederen, welke deselve van de Suppliante ten
onderpande heeft wegens verschulde huishuire, ter summa van vier en veertig guldens en tien
stuivers, welke summa door opgemelte Roededrager aan voorschreven weduwe Schrijvers uit
de vendue penningen sal worden voldaan en betaald.

337. Den 10 Julii 1749, fol.112vo.
Op den Requeste van Lambert Coertsen remonstrerende hoe dat de halfscheid van sijn mole
cum annexis voor de Veene poort aan Rutger Henriks hadde verkogt dat met deselve gemelte
Koor(n)mole in maetschappie en in gebruik heeft gehad, en nu wegens deselfs absentie de
Remonstrant van sijne verschuldigde coopspenningen niet weet de betalinge te erlangen,
waerom de Requestrant was versoekende om geseide halve Koornmole na gedane taxatie van
onpartijdigen te mogen overneemen of hem te auctoriseren ten meesten voordeele van de
daertoe geregtigde publijcq te verkopen.
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Was geapost: De Requestrant word bij desen geauctoriseerd om de gelibelleerde halve
Koornmole cum annexis ten overstaen van de Heeren Hooftlieden van ’t Boven Quartier
publijk en aen de meestbiedende ad opus jus habentium te doen distraheeren en te verkopen
en sal over de penningen daer van komende te provenieeren sodanig worden gedisponeert als
bij Schepenen en Raden sal bevonden worden te behoren.

338. Den 17 Julii 1749, fol.112vo.
Op den Requeste van Jan Hubert van der Beek, Remonstrerende hoe dat desselfs dogter bij
Judith van Ingen in egte verwekt onder haer moeders goederen is te deel gevallen onder
anderen twee huisies staende binnen Elburg, en in ’t geheel aen haer niet convermeren,
versoekende dat voorschreven huisies ten meesten prijse mogen worden verkogt en de
penningen daer van provineerende ten meesten voordeele van de pupille uitgeset.
Was geapost: Schepenen en Raden accorderen aen de Requestrant de verkopinge van de
twee gelibelleerde huisies bij Requeste versogt, en op sodane conditien als daer bij
gementioneerd.

339. Den 21 Julij 1749, fol.113.
Op den Requeste van Albert Stikking te kennen gevende hoe desselfs moeder Geesien Jans is
komen te overlijden en de Requestrant swarigheid maekt de erfenisse pure, te aenvaerden so
versoekt deselve de voorschreven boedel onder beneficie van inventaris te mogen aenvaerden.
Was geapost: Schepenen en Raden accordeeren de Requestrant omme de gelibelleerde
boedel onder beneficie van inventaris te mogen aenvaerden ten fine en effecte als na regten.

340. Den 24 Julii 1749, fol.113.
Op de Requeste van Dina Romberg, remonstrerende hoe haer schoonsuster, weduwe van
wijlen de alhier gewesene Predikant Romberg, door den ouderdom van 96 jaren niet meer in
staat ware, om hare goederen selfs te administreren, versoekende, dat de personen van Derk
de Pool en Rutger Hes mogten worden aengesteld en geauctoriseerd tot administrateurs over
de goederen van voren gemelte wede Romberg.
Was geapost: De genomineerde personen van Derk de Pool en Rutger Hes worden mits
desen geauctoriseerd ten fine, als bij de Requeste vermeld.

341. Den 11 Agust(ii) 1749, fol.113vo.
Op den Requeste van Herman Nuis en Jan Srokel als voogden over de kinderen van wijlen de
Scholtis Derk Ridder remonstrerende dat de drie kinderen daar van mondig zijnde, en de
moeder erfgenaam zijnde van haar zoon R. Ridder, zij voogden wel voornemens waren op
haar verzoek derzelver 4 portien af te delen en vervolgens bewijs en reliqua van de
administratie te doen, dog dat de boedel bezwaard is met een capitaal van f.1600 - : - en wel
gevestigd in een erve in den Blankenham verzoekende te mogen weeten of dit bezwaar zal
verblijven tot laste van de 8 portien dan af de 4 jongste daar van ontheft zullen blijven.
Was geapost: Het gelibelleerde capitaal van zestienhonderd Caroli guldens zal verblijven ten
laste van de gemelte agt portien, tot welkers last en bezwaar deeze penningen genegotieerd
zijn.
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342. Eodem [11 Agustii 1749], fol.114.
Op den Requeste van Dirk Tonneman en Pieter Jensink als de groo(t)ste uithibberen van den
boedel van Aron Levi, verzoekende als curateuren daar inne te mogen worden gequalificeerd.
Was geapost: De beide personen bij Requeste vermeld worden geauctorizeerd als curateuren
van den geabandonneerden boedel van de jode Aron Levi.

343. Den 18 Agust(ii) 1749, fol.114vo.
Op de requeste van de Ontfanger van de Stads Domeinen, versoekende approbatie van de
verkopinge uit de hand van twee huisen van Gerrit Petersen de Leeuw, het ene en grootste
verkoft aen Andries de Roos voor f.140 - : - Caroli guldens en het andere aen Gerrit Bavink
voor 80 Caroli guldnes.
Was geapost: De beide gedane verkopingen, bij de Requeste vermeld, worden hier mede
geapprobeerd, so als die leggen.

344. Den 8 Septemb(er) 1749, fol.114vo.
Op den Requeste van Aleida Susanna Fokkema als grootmoeder, en van de Gemeensman van
Berkum, en Helmich van Marle als voogden van de onmondige kinderen van wijlen de
Gemeensman van de Weteringe, verzoekende om ter requeste geallegeerde redenen enige
huisen en andere immobile effecten aan de voorschreven onmondige toebehorende te mogen
verkopen.
Was geapost: De Remonstranten worden in hunne qualiteiten mits dezen geauctorizeerd om
de gelibelleerde effecten publijq en ten overstaan van de Heeren Hoofdlieden te mogen
verkopen.

345. Den 15 Septemb(er) 1749, fol.115.
Op den Requeste van de Gildemeesters van het St. Lucas Gilde, remonstrerende hoe dat
Christiaan Strombergen zijnde alhier gekoft burger en het voorschreven gilde alhier voor
enige jaren hebbende gewonnen, wel tien jaren van hier met erwoninge buiten deeze Stad is
geweest, en daardoor het gilde heeft verloren, dog dezelve nu hier weder gekomen zijnde, en
het voorschreven gilde des niet tegenstaande weder willende exerceren, verzoekende dat
dezelve geen werk tot St. Lucas Gilde behorende moge ondernemen.
Was geapost: Word goedgevonden ende verstaan dat de beklaagde geen werk tot het
St. Lucas Gilde behorende zal mogen ondernemen, voor en al eer het voorschreven gilde
behoorlijk genoegen heeft gegeven.

346. Den 4 Octob(er) 1749, fol.115vo.
Op den Requeste van Bernhard van Goutum, remonstrerende dat wel genegen was zijne
behuisinge staande buiten de Blaauwehands poort na behoren te repareren, en daar aan weder
een goed oog te geeven, als Scheepenen ende Raaden zouden kunnen goedvinden den uitgang
ten voordele van deeze Stad van elf gulden en vier stuivers ’s jaars te reduceren op twee
goudguldens jaarlijx.
Was geapost: Wanneer den Remonstrant de gemelte reparatie zal hebben gedaan en zulx aan
Scheepenen ende Raaden is gebleken, so zal den gelibelleerde uitgang van elf guldens en vier
stuivers worden gereduceerd op twee goudguldens jaarlijx.

[In marge]: Den 29 Junij 1752. Op het raport van de Heeren Hooftluiden van ’t
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Cellebroers Quartier word de gelibelleerde uitgank van elf guldens vier stuivers vermindert op twee goudguldens jaerlijx
aenvang nemende met Paessen 1750.

347. Den 16 Oct(ober) 1749, fol.116.
Op den Requeste van Adriaen Doijer te kennen gevende hoe dat voorneemens is sig in
huwelijk te begeeven met desselfs volle nigt Aleida van ’t Oever versoekende daer toe
approbatie.
Was geapost: Quad concessum.

348. Den 28 Oct(ober) 1749, fol.116.
Op den Requeste van Gosen Erkelens, en Femmigjen Erkelens, verzoekende den boedel van
haar moeder onder beneficie van inventaris te moogen adieren.
Was geapost: De Supplianten worden geauctorizeerd om den gelibelleerden boedel onder
beneficie van invetaris te mogen aanvaarden ten fine en effecte als na regten.

349. Den 17 Nov(ember) 1749, fol.116vo.
Op den Requeste van Henrik Schillinkman nomine uxoris Henrikien Dirx te kennen gevende
hoe dat Laurens Pastoor als geweese voogd van des Requestrants vrouwe wegens een
aengestorven legaet van een oom in bewaring heeft een somma van twee hondert guldens, so
was deselve versoekende dat gemelte Pastoor mogte worden geauctoriseerd deselve aen de
Remonstrant uit te tellen.
Was geapost: Op ’t Raport van de Heeren Hooftluiden van het Buiten Quartier word de
persoon van Laurens Pastoor bij desen geauctoriseerd om aen de Requeste nomine uxoris uit
te tellen en te betalen een somma van eenhondert Caroli guldens.

350. Den 27 Novemb(er) 1749, fol.116vo.
Op de requeste van Harmen Eckelboom, als buiten vader van het Arme Weeshuis,
versoekende om ten requeste geallegeerde redenen auctorisatie tot het mogen overgeven aen
Evert Anthonij een seker oud vervallen huisjen, bij de requeste gemeld, en sulx voor een
summa van veertig guldens.
Was geapost: Op het raport van de Heren Provisoren van het Arme Weeshuis, word de
Requestrant in sijne gelibelleerde qualiteit mits desen geauctoriseerd, om het gementioneerde
huisjen aan Evert Anthonij te mogen verkopen en overgeven voor een summa van veertig
Caroli guldens, mits dat den koper hetselve huisjen behoorlijk reparere, en tot erwoon
bekwaam maken.

351. Den 11 Decemb(er), fol.117.
Op den Requeste van Femmigjen Gerrits, wede van wijlen Arend Nieuwenbrink,
remonstrerende dat zig ten houwelijk verbondende hebbende met enen Berend Wolters; Dat
ook de eerste proclamatie daar toe debité is ergaan, dog dezelve Berend Wolters heeft kunnen
goedvinden van hiet te gaan. Verzoekende zij Requestrante dienvolgens dat deeze houwelijx
verbintenisse moge worden verklaard voor nul en van genen waarde.
Was geapost: Scheepenen ende Raden hebben de gelibelleerde houwelijxe verbintenisse
tusschen Berend Wolters en de Requestrante wegens het vertrek van hier en malitieuze
verlatinge van de eerste, geannuleerd en verklaard voor nul en van gene waarde.
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352. Den 13 Decemb(er), fol.117vo.
Op den Requeste van de wede van Aart Jansen, verzoekende enig onderstand tot te doene
reparatie van haar vervallen huisjen te Brunnepe.
Was geapost: De Requestrante word om redenen bij Requeste vermeld toegelegd vijf
goudguldens tot de gelibelleerde te doene reparatie; te betalen door den ontvanger dezer Stads
domeinen voor rekeninge van deze lopende Camer.

353. Den 18 Decemb(er), fol.117vo.
Op de requeste van Jan Henriks en Jan Henriks Breukel, als voogden over de minderjarige
kinderen van wijlen Teunis Jansen, bij Berentjen Elshoff in egte verwekt, mede Erfgenaamen
van wijlen haren oom Claas Jansen Turk, overleden te Zwolle, versoekende te mogen worden
geauctoriseerd, om onder verband van het een of ander erfgoed te mogen opnemen twee
honderd Caroli guldens tot betalinge van een legaat van 300 guldens door den kinderen wijlen
voorschreven oom gelegateerd aen de armen te Zwolle.
Was geapost: De Requestranten worden in hunne gelibelleerde qualiteit mits desen
geauctoriseerd ten fine, als bij de requeste vermeld.

354. Den 24 Decemb(er), fol.118.
Op den Requeste van Harmen Vos als borge voor Gerrit Petersen Leeuw, gewesen pagter van
de Camper IJssel-Brugge tot Petri 1749 versoekende om ten requeste geallegeerde redenen
van dese borgtogt te mogen worden ontslagen, wanneer aennam de restanten van de Boeren,
die nog volgens het boek sijn verschuld, en welke nog wel bedragen een summa van honderd
Rijxdalers, met alle exactitude in te maken.
Was geapost: Wanneer de Requestrant in sijne gelibelleerde qualiteit de summa van twee
honderd en vijftig Caroli gulden ten Comptoire van de Stad sal hebben betaald, so sal deselve
van sijne gelibelleerde borgtogt worden ontslagen, so als die daarvan casu quo ontslagen word
mits desen; en word aen den Requestrant daar en tegens gecedeerd de restante penningen,
welke boeren, of andere wegens de IJssel-Brugge nog mogten verschuldigd sijn, om die voor
sijne rekeninge, en ten sijnen behoeven te mogen innen en ontfangen.

355. Den 29 Decemb(er), fol.118vo.
Op de Requeste van Jan Henrik Vlegman, versoekende remissie van een uitgank van 7
guldens ’s jaers, gaende ten behoeven van de Stad uit sijn huis, in de Karper-Stege, waervan
vijf jaren ten agteren is etc.
Was geapost: Wanneer de Suppliant twee jaren van de vijf verschulde jaren uitgank ten
Comptoire van de Stad sal hebben betaeld, so sullen aan hem de overige drie jaren worden
geremitteerd, so als die in val voorschreven geremitteerd worden mids desen.

356. Den 2 Jan(uarii) 1750, fol.119.
Op de Requeste van Egbert Jans, Volker Cornelis, Marrigjen Harms, en Henrik Egberts,
beneficiaire Erfgenamen van wijlen Gerrit Koops, versoekende, om ten requeste geallegeerde
redenen, dat de Roededrager Moulijn mogte worden gelast, om de vendue penningen van de
mobilia van deselve wijlen Gerrit Koops onder hem berustende, aen haer uit te tellen, en dat
vervolens het arrest daer op gelegd uit name en ordre van de Heer Burgermeester Roldanus
moge worden opgeheven.
Was geapost: Op het raport van de Heren hoofdlieden van het Boven Espel word verstaan,
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dat het gelibelleerde geinterponeerde arrest toebehoord te worden opgeheven, so als hetselve
opgeheven word mits desen, en word de Roededrager Evert Moulijn geordonneerd ende
gelast, de gementioneerde vendue penningen aan de Requestranten in hunne qualiteit uit te
reiken.

357. Den 5 Januarii 1750, fol.119.
Op de requeste van Clamon Driesen en Thomas Rouse, voogden over Rudolph van Bijleveld,
thans oud 23 jaren, versoekende voor deselve venia aetatis.
Was geapost: Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Broeder Espel, word de
versogte venia aetatis geaccordeerd, ten fine en effecte als na regten.

358. Den 12 Januar(ii) 1750, fol.119vo.
Op den Requeste van Josua Brandenburg verzoekende remissie van 5 jaren verschuldigde
tinsen aan deze Stad.
Was geapost: Wanneer den Remonstrant een jaar van de verschuldigde tinsen zal hebben
betaald, zullen de overige vier jaren nog verschuldigd, aan den Remonstrant gratieuselijk
worden geremitteerd.

359. Den 15 Januar(ii) 1750, fol.119vo.
Op den Requeste van Derk Ridder oud twintig jaaren, verzoekende veniam aetatis.
Was geapost: Het verzogte venia aetatis, na dat de voogden daar over alhier in senatu zijn
gehoord, word an den Remonstrant geaccordeerd, ten fine en effecte als na regten.

360. Den 19 Jan(uarij) 1750, fol.120.
Op den Requeste van de Gildemeesters van ’t Schippers Gilde van dese Stad
Remonstreerende hoe dat het altoos gebruikelijk is geweest onder de Veerluiden van hier op
Amsterdam dat in de winter beurten wanneer geen knegten in huir hebben dog als dan volgens
de Gildewetten met twee mannen haer beurte moeten waerneemen, altoos eerst de Gildebroers
en bij manquement van die eerst tot de vreemden mogen worden gezogt en daer toe
overgegaen, derhalven versogten om redenen bij voorschreven Requeste vermeld dat mogten
worden verstaen dat in ’t vervolg ’t Schipper Gilde of geen Schipper een vreemde in ’t
waerneemen van de winter beurten sal mogen gebruiken buiten kennis van de Gildemeesters.
Was geapost: Schepenen en Raden accorderen aen de Requestranten hun versoek bij
Requeste gedaen en verstaen ten gevolge van dien dat ’t Schippers Gilde ofte geen Schipper
een vreemde geen Gildebroer sijnde in ’t waerneemen van de winter beurten sal mogen
gebruiken buiten kennis van de Gildemeesters.

361. Den 20 Januarii 1750, fol.120vo.
Op de requeste van Gerrit Jansen, Willem Bouwmeester, en Lubbert Broekhuisen, als
voogden ever de nagelatene kinderen van Jan Bartols en Femmigjen Gerrits, laatst gewoond
en overleden op de Mandjes Weerdt, versoekende te mogen worden geauctoriseerd om een
Capitaal van hunne pupillen van twee duisend guldens te mogen uitsetten aen de gewesen
Capitain Lieutenant Matheus Bek op een jaerlixe los-rente van twee guldens vijftien stuivers
percent.
Was geapost: De Remonstranten in hunne qualiteit worden hier mede geauctoriseerd, om het
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gelibelleerde Capitaal van twee duisend Caroli guldens te mogen verstrekken op los-rente, so,
en in dier voegen, als de Requeste is vermeld.

362. Den 20 Jan(uarii) 1750, fol.120vo.
Op de Requeste van Eva van Heerde, huisvrouw van Rijk Bettink, versoekende, om ten
requeste geallegeerde redenen te mogten worden geauctoriseerd, om buiten consent van haren
man, die in alles sijne sinnen niet ten vollen magtig was, te mogen verkopen haer huis,
staande alhier Agter de Nieuwe Muur, het twede huis van de Olij-Slagers Stege, waar toe Zij
thans een goede gelegenheid hadde, om met de koop-penningen daar van provenierende, hare
schulden te betalen, en sig also verder op een effene voet te brengen.
Was geapost: Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Cellebroers Espel word
geconsenteerd in het versoek, bij de Requeste gedaan, en de Requestrante dien volgens
geauctoriseerd om het gelibelleerde huis ten fine, als bij de Requeste vermeld, te mogen
verkopen, en van den koper tegens ontfangst van de koops-penningen te transporteren.

363. Den 29 Januar(ii) 1750, fol.121.
Op den Requeste van Marrigjen van den Ordel, verzoekende, dat aan haar suppliante moge
worden gepermitteerd om aan haar broeders en zusters kinderen zo thans alhier in het
Weeshuis worden verpleegd, een gedeelte van haar nalatenschap te mogen nalaten, zonder dat
het Weeshuis daar van jets zal mogen of kunnen profiteren.
Was geapost: Het verzoek zo als het legd, word goedgunstiglijk geaccordeerd; Wordende
dienvolgens de Suppliante geauctorizeerd, om in faveur van de kinderen bij Requeste
vermeld, te mogen testeren, zonder dat het Weeshuis daar van jets zal kunnen profiteren.

364. Den 12 Febr(uarij) 1750, fol.121vo.
Op den Requeste van Cornelia van Rande wede H. Eckhout remonstreerende hoe dat haer
huis op de hoek van de Schapen Steeg heeft uigeveilt, en tot nog toe niet hebbende kunnen
verkopen, so was deselve versoekende dat aen haer de uitgang daer uit gaende mogte worden
geremitteert.
Was geapost: Op het Raport van de Heeren Hooftluiden van ’t Buiten Quartier so worden
deselve bij desen geauctoriseerd om ‘t huis bij desen gementieneerd publijk en aen de
meestbiedende te verkopen ad opus jus habentium.

365. Den 18 Febr(uarij) 1750, fol.122.
Op den Requeste van David ten Hove verzoekende om deszelfs onpaslijkheid dat de persoon
van Jurrien Bijsterbos aan den Suppliant en Gerrit Pastoor als voogden van de onmondige
kinderen van wijlen Aegidius Beuninck en Magteld Scherp, mag worden geadjungeerd om het
interesse der pupillen waar te neemen bij het schiffen en scheiden van den boedel van der
pupillen moeder Magtelt Scherp nu overleden.
Was geapost: Jurrien Bijsterbos bij Requeste vermeld word geauctoriseerd ten fine als daar
bij verzogt.

366. Den 21 Febr(uarij) 1750, fol.122.
Op de requeste van Berend Henrik van Berkum en Bernardus Bruinier, voogden over de
innocente dogter van wijlen Jannes Bruinier met namen Hester Bruinier oud ongeveer 39
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jaren, versoekende om ten requeste geallegeerde redenen op de Stad te mogen beleggen een
Capitaal van een duisend Caroli guldens ten lijve van voorschrevene innocente Hester
Bruinier tegens tien percent jaerlix.
Was geapost: Wanneer de supplianten aan Schepenen ende Raden aan de hand geven een
Capitaal ten lasten van de Stad lopende van duisend guldens los rente, omme aan de
Rentheffer te kunnen restitueren, so sal als dan het versoek, bij de requeste gedaan worden
geaccordeeerd, so als het legd, ten einde met dit Capitaal lijfrente, een gelijk Capitaal los
rente werde afgelost.

[In marge]: Fiat een nader apoinctement in dato den 25 Meij 1750.

367. Den 23 Febr(uarij) 1750, fol.122vo.
Op de requeste van Jan Klomp versoekende, om ten requeste geallegeerde redenen te mogen
verkopen een vierde portie in een tiende, genaamt de Omloper tiende, gelegen onder het Dorp
Wijhe, toebehorende aan haren dogter Johanna Gerhardina Klomp, aen deselve gelegateerd
door wijlen vrouw van Marle, om met de kooppenningen gemelten haren dogter, die aen
beide Zijden mancq gaat, behoorlijk op te voeden en te laten leren dat nodig is etc.
Was geapost: Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Buiten Espel word
geconsenteerd in het versoek, bij de requeste gedaan, en word de Remonstrant Jan Klomp
dienvolgens geauctoriseerd, om het gelibelleerde aanpart van desselfs dogter in de tiende, bij
de requeste vermeld, ten behoeven van deselve dogter, en tot hare behoorlijke educatie, ten
hoogsten prijse te mogen verkopen, hetsij uit de hand hetsij in het publijcq, en aan den koper
daarvan behoorijk transport te doen tegens ontfangst der koop-penningen.

368. Den 23 Febr(uarij) 1750, fol.123.
Op de requeste van Gerrit Smit en Paulus Backer, als voogden over Ariaantje van Santen,
versoekende approbatie van de magescheid, door haer met hun pupils stiefvader Jan Kressel
in vriendschap opgericht.
Was geapost: De originele acte van magescheid ter vergaderinge sijnde geëxhibeerd ende
gelesen, so word deselve magescheid geapprobeerd so als die legd.

369. Den 25 Febr(uarij) 1750, fol.123vo.
Op de Requeste van Anna Christina van der Werf, wede Cloecke, vesoekende voor restante
onbetaalde koops penningen bij executie ad opus jus habentium te mogen verkopen een huis
staande op de Oude Strate op de hoeck van de Koldenoven Stege, door wijlen haren man in
den jare 1744 verkoft aen enen Idsert de Vries, die sig van hier weg heeft begeven, en het
gemelte huis heeft verlaten en geabandonneerd.
Was geapost: De versogte verkopinge van het huis, bij de Requeste vermeld, ad opus jus
habentium ten overstaan van de Heren Hoofdlieden van het Broeder Quartier, word
geaccordeerd.

370. Den 19 Maart 1750, fol.123vo.
Op den Requeste van de wede van Jan van ’t Oever, verzoekende dat E. Moulin mag worden
geauctorizerd om namens haar schoon zoon met haar af te delen de nalatenschap van haar
man zaliger.
Was geapost: De person van Evert Moulin word geauctorizeerd ten fine als bij Requeste
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verzogt.

371. Den 26 Maert 1750, fol.124.
Op de requeste van Arend Bruinier ende Johanna Harms woonagtig te Genemuiden,
respective swager en suster en dus enige erfgenamen ab intestato van wijlen Henrik Harms
Pereboom, in leven Schoolmeester op Stads Eiland, versoekende, om ten requeste
geallegeerde redenen dien boedel onder het beneficium inventarii te mogen aanvaarden en het
dode lijk ter aarden te doen bestellen.
Was geapost: De Requestranten worden in hunne gelibelleerde qualiteit mits desen
geauctoriseerd, om de gementioneerde boedel onder het beneficium inventarii te mogen
aanvaerden; mits stellende twee van de grootste Crediteuren tot Curateuren over dien boedel,
en dat de effecten van deselve boedel alhier door de vendue meester E. Moulijn publijcq
werden verkoft ad opus jus habentium kunnende immiddels het dode lijck na behoren ter
aarden worden besteld.

[In marge]: 1750 den 27 Maert. Sijn tot Curateuren in desen boedel genomineerd en aengesteld de personen van Jan
van den Berg en Grubbertus Oedekerk, die dese Curatele hebben aangenomen. In fidem. G. Muntz, secret.

372. Den 1 April 1750, fol.124vo.
Op de requeste van de ontfanger van de Stad, versoekende te mogen weten hoe sig te
gedragen omtrend twee huisen bij hem wegens verschulde thinsen aen de Stad op gisteren wel
getenteerd bij executie te verkopen dog waartoe sig gene kopers hebben gepraesenteerd.
Was geapost: De Remonstrant word hier mede geauctoriseerd, omme de gelibelleerde beide
huisen so doenlijk uit de hand te verkopen, op approbatie van Schepenen ende Raden en sulx
op de convenabelste wijse, het sij met de thinsen, of sonder die; en sulx bij publicatie aan het
Raadhuis en de Vis-Brugge bekend te maken.

373. Den 4 April 1750, fol.124vo.
Op den requeste van de ontfanger van de Stads domeinen, remonstrerende, hoe hij uit hoofde
van de apoinctemente van den 1 deser het huis van Eimbert Jansen hadde verkoft aan Henrik
Maurink, voor een summa van vijf en veertig goudguldens, sullende dan nog de jaarlixe thins
van drie guldens op hetselve huis blijven leggen tot lasten van den koper, en de kosten van
overdragt en vijftigste penning komen alleen tot lasten van den koper, versoekende van dese
verkopinge de approbatie van Schepenen ende Raden.
Was geapost: De gelibelleerde gedane verkopinge word geapprobeerd, so als die legd;
wordende dan nog aan den Eigenaar voorgehouden de losse binnen jaar en dag, als na
Stadrechte.

374. Den 4 April 1750, fol.125.
Op de Requeste van Jan Henrik Schilder, remonstrerende hoe dat hij in den jare 1727 is
aangesteld tot Taxateur van ’t Geslagt deser Stad waarvoor jaerlix heeft getrokken een
tractament van dertig guldens. Dat aan hem door den pagter van Stads Geslagt betaald is; dog
vermids het jaar van 1749 niet verpagt, maar gecollecteerd is; So versogte, dat hem gemelte
tractament Stads wegen mogte worden betaalt.
Was geapost: Aan de Suppliant word voor dese reijse, en sonder consequentie voor het
toekomende toegelegd en begunstigd met een summa van dertig Caroli guldens eens, te
betalen door de ontfanger van de Stads domeinen voor rekeninge van de lopende Stads Camer
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375. Den 9 April 1750, fol.125vo.
Op den Requeste van de wede van Gosen Beks versoekende om redenen bij requeste
geallegeert remissie van vijf jaren uitgank uit haer huis jaerlijx ter summa van seven Caroli
guldens aen de Geestelijkheit der Stad Campen toebehorende.
Was geapost: Wanneer de Requestrante ten comptoire van de Geestelijkheit twee jaren
uitgank sal hebben betaelt so word aen de Requestrante de drie andere jaren geremitteert.

376. Den 9 April 1750, fol.125vo.
Op den Requeste van den Ontvanger dezer Stads domeinen, verzoekende gedechargeerd te
mogen worden van zodanige thins, als Hendrik de Haan was verschuldigd wegens een zeker
Loos tegens de Stads muure die op ordre van enige Heeren van de Magistraat zoude weezen
afgebroken.
Was geapost: Wanneer Hendrik de Haan het jaar 1746 zal hebben gezuiverd, zo word den
Remonstrant geauctorizeerd om deze post op zijn boek te roieren, zullende dezelve
toekomstig voor geannuleerd worden gehouden.

377. Den 23 April 1750, fol.126.
Op de Requeste van de wede wijlen de Gemeentsman Jan van Toever, versoekende dat de
Heren hoofdlieden van ’t Broeder Quartier mogen worden geauctoriseerd om tusschen haar en
haar schoon-soon Assuerus Leusink een behoorlijke deilinge te doen van alle de goederen, die
met haar schoon-soon nog in gemeenschap besit.
Was geapost: Vermids de Roededrager Evert Moulijn bij onse apostille van den 19 Maert
deses jaars reeds is geauctoriseerd ende gemagtigd, om met de Requestrante uit name, ende
van wegens haar schoon-soon Assuerus Leusink den gehelen boedel, so immobile als mobile
goederen te schiften, te scheiden en te deilen, so word deselve Evert Moulijn daartoe alnog
ten overvloede geauctoriseerd ende gelast, sullende die scheidinge van dat effect wesen, als of
die door gemelte Assuerus Leusink in persoon gedaan ware.

378. Den 23 April 1750, fol.126vo.
Op den Requeste van Gerrit Petersen Leuw te kennen gevende hoe dat hij wegens restant van
de Turfaccijs als pagter nog is verschuld de summa van vijftig Caroli guldens, versoekende
om redenen daer bij vermeld daer van remissie.
Was geapost: Schepenen en Raden remitteeren aen de Requestrant goetgunstelijk de summa
van (vijftig) guldens bij requeste versogt, waer toe de ontfanger deser Stad geauctoriseerd
word bij desen.

379. Den 27 April 1750, fol.127.
Op de Requeste van Jan Dekker, versoekende dat hem in eigendom moge worden toegestaan
een huis en where, op de hoek van de Schapen Stege, met een doorgaande where uitkomende
langs gemelde stege met nog een klein huisjen in de Buiten Hofstrate, sijnde beswaerd met
een jaerlixe uitgang aan den armen van veertien guldens, en aan Bethlehems Vergaderinge
van ses guldens veertien stuivers, en vier penningen, mids dat gemelde beide uitgangen op de
halfscheid jaerlix verminderd worden; hebbende het voorschreven huis en where toebehoord
aen de erfgenamen van wijlen Henr. Eekhout.
Was geapost: Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Buiten Quartier word het
gelibelleerde huis en where aan den Suppliant mits desen in eigendom toegestaan, mits
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suiverenende het vuirstede geld, daarop verschuldigd, en nemende tot sijnen lasten de
vijftigste penning en het armengeld, ende betalende jaarlix aan den nooddruftigen armen een
uitgang van seven guldens, en aan Bethlehems Vergaderinge drie guldens seven stuivers en
twee penningen, waar van het eerste jaar sal verschenen wesen met Paasschen des
toekomstigen jaars 1751.

380. Eodem [27 April 1750], fol.127vo.
Op de requeste van Willem Denekamp de jonge, versoekende bij continuatie het gebruik van
de Brouwerije op de Nieuwe Markt, tot het exerceren en bergen van de Canifas; als mede
octrooij met Willem Elbers om alleen de Canifas Spinnerije te mogen exerceren.
Was geapost: Word geconsenteerd in het eerste Lidt van het versoek, bij de Requeste
gedaan, en aan de Suppliant dienvolgende toegestaan het gebruk van de Brouwerije bij de
requeste vermeld, ten fine als daarbij, en sulx tot onsen kennelijken wederseggens toe; mits
deselve behoorlijk onderhoudende; en kan in het verdere versoek niet worden getreden, en
word hetselve dien volgens afgewesen.

381. Den 27 April 1750, fol.128.
Op de requeste van de voogden over de onmundige kinderen van wijlen Aegidius Beunink,
versoekende approbatie van een accoord, de requeste annex, ingegaan met der kinderen
stiefvader over desselfs boedel en die van sijne overledene huisvrouw.
Was geapost: Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Broeder Espel word het
gelibelleerde accoord geapprobeerd, so als het legd, en word het praesent hetwelke Harmen
van Munnen ingevolge dat accoord soude moeten geven aan elken voor kind, mits desen
gefixeerd en bepaald op vijftien Caroli guldens voor elken kind.

382. Eodem [27 April 1750], fol.128.
Op de Requeste van Geertjen Gerrits, geboortig van IJsselmuiden, remonstrerende, hoe dat
wel voor twee jaren verloofd ware geweest met een Hanovers Soldaat, genaamt Willem
Helms, en daer mede reeds twee geboden gehad, edog dat deselve stille ware weggegaan;
versoekende dat Zij met een ander moge trouwen.
Was geapost: Om ten requeste geallegeerde redenen word aan de Suppliante geaccordeerd,
sig met een ander persoon in den echt te mogen begeven; wordende desselfs vorig
engagement met de Hanoverse Soldaat Willem Herms geannulleerd.

383. Den 6 Meij 1750, fol.128vo.
Op den Requeste van Mense Jansen Bokhorst, versoekende wegens sijn verschulde agterstant
door de ontfanger van de Geestelijkheit sullende worden geëxecutueert, surcheanse van
executie belovende om alle vierendeel jaers een jaer van de agtersteedige rente te sullen
voldoen onder verband van parate executie bij onstentenis van dien.
Was geapost: De te doene executie word bij desen gesurcheert en uigestelt mits nogtans en
onder die conditie dat de Requestrant alle vierendeel jaers een jaer van sijne agtersteedige
rente promptelijk kome te voldoen ten comptoire van de Geestelijkheit bij poene ende onder
verband wanneer de Requestrant mogte komen te blijven in gebreeke deselve als dan daer
voor paratelijk sal worden geëxecuteert waertoe de ontfanger bij desen in sodane geval word
geauctoriseerd.



Pagina 86 van 178

384. Den 25 Meij 1750, fol.129.
Op de Requeste van B.H. van Berkum en Bernhardus Bruinier, voogden over Hester
Bruiniers, oud negen en dertig jaren, innocente dogter van wijlen Jannes Bruinier en Aleida
van Berkum, in leven Ehelieden; hebbende tot bijlage een obligatie los-rente ten lasten van
dese Stad van een Capitaal van duisend guldens de dato den 10 november 1746 belegd op de
naam ende ten behoeven van Bartholt Vriese, en door deselve op den elfden van dese maand
gecedeerd aen de Supplianten in hare voorschreven qualiteit; versoekende, dat deselve
obligatie in gevolge apostille van Schepenen ende Raden van den 21 Februarii deses jaars
moge worden ingetrocken, en in plaatse van deselve aen Haer weder uitgereikt een obligatie
lijf-rente ten lijven en ten behoeven van de voorschreven innocente Hester Bruinier tegens
tien percent jaarlix.
Was geapost: In gevolge onse apoinctemente van den 21 Februarii 1750 word geconsenteerd
in het versoek, bij de requeste gedaan, en sal dien volgende de gelibelleerde obligatie losrente
van duisend guldens Capitaal, staande op de naam van Barthold Vriese, verschijnende den 14
maert, en aan de Requestranten qqa. gecedeerd den elfden van dese lopende maand, worden
ingetrokken en gecasseerd en daar en tegens in de plaatse van deselve aan de Requestranten
ten behoeven en ten lijve van de innocente Hester Bruinier worden uitgereikt een obligatie
van een gelijk Capitaal van duisend guldens tegens tien percent jaarlix, door de ontfanger van
onse Stads domeinen te betalen jaarlix en alle jaren op den 14den maert, so lange de gemelte
Hester Bruinier in leven sal wesen en langer niet; waar van het eerste jaar sal verschenen
wesen den 14 maert 1700 een en vijftig.

385. Den 25 Meij 1750, fol.129vo.
Op de Requeste van Engbert Jans, versoekende, om sijn woonhuis so voor agter stedige
uitgangen aan de Stad desen jare ware verkoft te mogen inlossen teges den 5 junii aanstaende.
Was geapost: Wanneer de Suppliant alle de verlopene jaren uitgank met de Gerichts kosten,
op dese executoriale verkopinge gevallen, aan de Stads ontfanger sal hebben betaald, en de
gerestitueerd; So sal de versogte inlosse worden geaccordeerd, so als die in val voorschreven
geaccordeerd word mits desen.

386. Den 4 Junij 1750, fol.130.
Op den Requeste van de gezamentlijke erfgenamen van wijlen vrouw Judith van der Beek
wede wijlen de Heer Joan Blankvoort, Remonstrerende hoe dat zij menigvuldige gereitereerde
instantien bij Haar Weledele Hoog Agtbaren hadden gedaan tot bekominge van haare
regtmatige praetencien wegens het in den jaare 1698 verstrekte capitaal van twee duizend
guldens tot het maken van den dijk in de Cuindre als meede tot bekominge van de renten die
zig nu al bedragen over de f.5000 - : - , dog dat aan haar regtmatig verzoek voor als nog niet is
voldaan, verzoekende dieshalven dat om redenen bij Requeste vermeld dat aan haar
voldoeninge worde gegeven, en dat aan de Remonstranten ten spoedigsten de intentie van
Haar Weledele Hoog Agtbaren moge worden gecommuniceerd, om zig daar na verders, zo als
vermeinen ter bevorderinge van haare dugtig praetensis zullen mogen hooren te gedragen.
Wa geapost: Scheepenen ende Raaden al voor langer tijd uit het midden van haar eene
commissie hebben gemaakt om deeze gelibelleerde zaak te examineren dog dezelve om
redenen niet hebbende kunnen worden geëxerceerd, is goedgevonden dat de gemelte
commissie nog deeze zomer zal worden geëntameerd em met allen mogelijken spoed ten
einde gebragt; En dat aan de Remonstranten tot antwoord hier van bij apostille kennisse zal
worden gegeven.
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387. Den 15 Junij 1750, fol.130vo.
Op den Requeste van Albertus Hulleman, pagter van dese Stads IJssel tol, te kennen gevende
dat op den 25 Meij 1750 alhier met sijn schip is gepasseert Jan Uiterwijk komende van
s’Hage en gaen na Zutphen onder anderen inhebbende seer veel goederen die de Heere Prince
van Birkenfeld waren toebehorende waer van gemelte Schipper geen Tol wilde betalen, so
was deselve versoekende dat mogte worden verstaen dat hij bevoegt sij om van gemelte
goederen de tol volgens ordonnantie te ontfangen schoon die goederen aen gemelte Prince
mogten sijn toebehorende.
Was geapost: Schepenen en Raden vaerstaen dat den Requestrant bevoegd is om van de
goederen geladen geweest in ’t schip van Jan Uiterwijk en toebehorende aen den Heere Prince
van Birkenfeld te eisschen en te vorderen de tol volgens ordonnantie.

388. Den 22 Junii 1750, fol.131.
Op den requeste van Henr. van Detten en Claas Gast, Curateuren over de desolaten boedel
van Idsard de Vries, versoekende ten overstaan van de Hoofdlieden te mogen verkopen de
Grutmole met sijn toebehoren, in het huis van deselve I. de Vries bewoond geweest, staande.
Was geapost: De Supplianten worden in hunne gelibelleede qualiteit mits desen
geauctoriseerd om de gementioneerde mole, hetsij uit de hand, of andersins bij publijcque
opveilinge door de Roededrager Moulijn aan de meestbiedende te verkopen, op approbatie
van Schepenen en Raden.

389. Den 4 Julii 1750, fol.131vo.
Op de requeste van Gerrit Smit en desselfs huisvrouw, remonstrerende hoe dat beide tot seer
hoge jaren sijnde gekomen, en de twede Suppliante daer en boven geheel blint sijnde, deselve
niet in staat soude wesen, om na ’t overlijden van haren man haren boedel en goederen te
kunnen administreren; versoekende, het daer toe in cas van voor overlijden van hem Suppliant
mogten worden geauctoriseerd de personen van Jan Krissel en Gerrit van Gelder.
Was geapost: De genomineerde personen van Jan Krissel en Gerrit van Gelder worden mits
desen geauctoriseerd ende gemagtigd, ten fine, als bij de requeste vermeld.

390. Den 4 Julii 1750, fol.131vo.
Op de requeste van de Grutters deser Stad, versoekende, om ten requeste geallegeerde
redenen, dat de Roededrager Moulijn mogte worden gelast, aen haer uit te tellen uit de
penningen geprovenieerd van de verkofte goederen van Idsard de Vries agt Caroli guldens tot
voldoeninge van desselfs quota in het Gruttersgeld ter summa van in ’t geheel van 140
guldens, en dat de Camenaers en Rentemeesters mogten worden geauctoriseerd, om gemelte
penningen te laten innen.
Was geapost: De Roededrager Moulijn word hiermede geauctoriseerd ende gelast, om de
gelibelleerde summa van agt Caroli guldens aen de Requestranten uit te tellen uit de
gelibelleerde vendue gelden, onder hem berustende; en kan in het verdere versoek, bij
requeste gedaan, niet worden getreden; moetende de Requestranten de gerequireerde summa
in ’t geheel selfs innen, en aan de respective Stads Camers jaerlijx betalen, te gelijke, en in
ene onverdeelde summa.

391. Den 4 Julii 1750, fol.132.
Op de Requeste van Catharina Uilenberg, huisvrouw van Albert Credier, versoekende om ten
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requeste geallegeerde redenen, dat Schepenen en Raden haer en haer man willen gelieven te
separeren en te scheiden van tafel en bedt, verstaande te gelijk, dat de statutaire gemeenschap
van goederen van nu af aan sal ophouden en cesseren, vermids Zij met haer man sonder
huwelijks voorwaerden nog geen jaer en dag getrouwd is.
Was geapost: De Requestrante hier over met haren Eheman sijnde gehoord, hebben
Schepenen ende Raden verstaan, dat de Requestranten, gene reden hebbende weten te
allegeren van dat gewicht, dat in het versoek, bij de requeste gedaan, soude behoren te worden
geconsenteerd, daerover soude behoren te worden geordonneerd, soals geordonneerd word
mits desen, om wederom bij haren man te gaan inwonen, en met deselve te leven, so, en als
het een Christelijke huisvrouw na de Goddelijke en menschelijke insettingen betaamd. En
verstaan vorders, tot elucidatie, dat de gelibelleerde gemeenschap van goederen in gevolge
Stadsrecht niet cesseerd, nog geinterrumpeerd is.

392. Den 30 Julij 1750, fol.133.
Op den requeste van de Jonkeren ten Bussche en Bruins, remonstrerende hoe dat
Dr. C. Nessink bij een zeker accoord over een onstaan verschil over een gekoft stuk land
tusschen hen ingegaan aan de Remonstrant heeft beloofd uit te tellen een somma van
vijfhonderd Caroli guldens boven en behalven het geen aan renten na aftrek van enige hure en
ongelden ven het zelvig land verschuldigd is en zulx binnen de tijd van drie maanden, dat daar
voor zijn woonhuis gerigtlijk zoude hebben verbonden, en bij manquement van betalinge het
zelve de parate executie gesubmitteerd; Dat de gestipuleerde tijd al geëxpireerd zijnde, en
geen betalinge geschied, zo worden de Remonstranten verzoekende van Haar Weledele Hoog
Agtbaren dat uit kragt van voorschreven gegeven regt gezeide woonhuis voor de
geagnosceerde schuld na stijl en gewoonte van de onder executie leggende goederen mag
worden verkoft.
Was geapost: Naar verhoor van parthijen worden de remonstranten geauctorizeerd ten fine
als bij Requeste verzogt.

393. Den 3 August(ii) 1750, fol.133vo.
Op den Requeste van Hendrik Bokhorst al voogd van Krisjen en Aaltjen Knollenberg dogters
van wijlen Thijs Knollenberg en Johanna Roelofs Ehelieden, verzoekende geauctorizeerd te
worden om van der pupillen vaders bewijs ter somma van f.300 - : - honderd gulden af te
mogen nemen om dezelve ten dienste van zijne pupillen te mogen emploieren.
Was geapost: De Remonstrant word geauctorizeerd ten fine als bij Requeste verzogt.

394. Den 20 August(ii) 1750, fol.134.
Op den Requeste van Ass. van Grafhorst, remonstrerende dat zijn zoon zig tegens zijne
vaderlijke bevelen na Amsterdam zoude hebben begeven en alzo dugten is voor zeer quade
gevolgen, verzoekende dierhalven geauctorizeerd te mogen worden om des noods om alle
middelijke middelen ontstaande om met hem herwaarts te doen gaan, zijn zoon tot
Amsterdam of waar hij te vinden mogte weezen, te ligten en hier na toe te mogen brengen,
ook met magt om daar toe te mogen verzoeken en te gebruiken de adsistentie van justitie ter
plaatze daar zijn zoon zal te bekomen weezen.
Was geapost: Het verzoek bij Requeste vermeld word mits deezen geaccordeerd; mogende
dierhalven Scheepenen ende Raden voor zo verre haar aangaat, wel lijden dat den suppliant
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ter plaatze waar zijn zoon zig mogte onthouden, zig aan de Regeringe aldaar addressere, en de
nodige adsistentie verzoeke om zijn zoon herwaarts te kunnen brengen, ingevalle den zelven
mogte difficulteren zig van zelfs onder de vaderlijke magt te begeven.

395. Den 27 August(ii) 1750, fol.134vo.
Op den Requeste van Bernhardus ten Hove als in houwelijk hebbende Geertrui van de
Weteringe zuster van den onlangs overledene Jan van de Weteringe, verzoekende om redenen
ten Requeste geallegueerd geauctorizeerd te mogen worden om de begraffenisse van
opgemelte Jan van de Weteringe en deszelfs zoon met den aankleve van dien na behoren te
mogen bezorgen zonder dat dan nog daar door zoude kunnen worden verstaan als of hij deeze
verstorvene boedel en nalatenschap enigzints hadde geaanvaard.
Was geapost: Den Remonstrant word geauctorizeerd ten fine als bij Requeste verzogt.

396. Den 31 Augustii 1750, fol.135.
Op de Requeste van Henrik Schellinkman, nomine uxoris Henrikjen Dinxteen, versoekende,
dat Laurens Pastoor moge worden geauctoriseerd, om aen hem uit te tellen sodane restante
summa van een honderd Caroli guldens als deselve wegens een legaet aen sijne gemelte
huisvrouw door desselfs oom gemaekt alnog onder hem heeft berustende.
Was geapost: Laurens Pastoor word mits desen geauctoriseerd ten fine als bij de requeste
vermeld.

397. Den 31 August(ii) 1750, fol.135vo.
Op de Requeste van Dr. Christopher Nessink en Sara Geertruid van der Straten, Ehelieden,
versoekende venia aetatis voor deselver soon Willem Jan Nessink, die op den eersten januarii
aenstaende sal bereiken den ouderdom van negentien jaren.
Was geapost: De versogte venia aetatis word aan de Remonstranten soon Willem Jan
Nessink, mits desen verleend, ten fine en effecte, als na regten.

398. Den 3 Sept(ember) 1750, fol.135vo.
Op de Requeste van Bernhardus ten Hoven, als gevolmagtigde van de Lieutenant Rudolph
Ditmar van de Weteringe, enige erfgenaam van wijlen sijn vader Jan van de Weteringe, en
broeder Henrik van de Weteringe, onlangs beide hier overleden; versoekende, dese boedels
onder het beneficium inventarii te mogen aanvaarden.
Was geapost: De Requestrant word in sijne gementioneerde qualiteit mits desen
geauctoriseerd, om de gelibelleerde boedels onder het beneficium van inventarii te
aanvaarden, ten fine en effecte, als na regten.

399. Den 12 Septemb(er) 1750, fol.136.
Op de Requeste van de Gildemeesteren van ’t St. Jacobs Gilde, sig beklagende, dat alhier
verscheidene wagens met Mastenbroeker turf door de burgerije word opgedaan, sonder hunne
hulpe, en sonder dat daervan jets genieten.
Was geapost: Op het raport van de Heren Broodwegeren word verstaan, dat van elken wagen
turf, welke alhier door de Burgerije word opgedaan buiten hulpe van de Dragers, Meters en
Vulsters, voortaan betaald sal moeten worden voor draagloon drie stuivers, en voor meet en
vul-loon ene stuiver en een oortjen; En wanneer de Dragers, Meters en Vulsters sullen worden
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gebruikt; so sal aan deselve voor draag, meet en vul-loon betaald moeten worden volgens de
ordonnantie.

400. Den 17 Septemb(er) 1750, fol.136vo.
Op de requeste van de meerderjarige, en de voogden over de minderjarige kinderen van wijlen
Anthonij Klinge, van welke vijf sijn geprocreëerd in sijn eerste , en een in sijn twede huwelijk
met Femmina Nagelhout, houdende, hoe dat alnog in verschil waren over navolgende
poincten. 1. Hoe de gemene boedel tusschen de voorkinderen en het nakind moeten worden
gedeeld? 2. Of de voorkinderen gehouden sijn, om aen het na-kind in het geheel te laten
volgen het huis, door de kinds moeder bij testamente vermaekt? 3. Hoe, en door wie moeten
betaald worden de vrouw-klederen ter occasie van het afsterven van Anth. Klinge gemaakt?
4. Of de scheidinge ten opsigte van het nakind behoord te geschieden op de voet, als dese
boedel bewijslijk is geweest bij het overlijden van des kinds-moeder dan of de deilinge alleen
moet geschieden op de voet; als den boedel bij het overlijden van Anthonij Klinge is
bevonden; over welke poincten de Remonstranten hadden ingenomen, de schriftelijke
advijsen, de requeste bijgevoegd; versoekende, dat Schepenen en Raden voren gemelde in
verschil sijnde poincten finalijk gelieven te termineren.
Was geapost: Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Broeder Quartier, so word in
conformité van de advijsen; door de Requestranten ingenomen van onpartijdige Regts
Geleerden, en bij de Requeste geappliceerd, verstaan, Dat de gemene gelibelleerde boedel so
als die is bevonden bij het overlijden van Anthonij Klinge, sal moeten verdeeld worden in drie
hoofddelen, en daarvan getrokken een derde bij de vijf voorkinderen; Een twede derde bij het
kind van het twede bedde; En het overige derde bij alle deselve kinderen aegalijk, namentlijk,
voor vijf sesde gedeeltens bij de vijf voorkinderen, en voor een sesde gedeelte bij het andere
kind; Wijders, dat den eigendom van het gementioneerde huis moet worden gerekend na die
selfde proportie; En eindelijk, dat de rouw moet worden genomen uit nalatenschap van de
vader.

401. Den 21 Septemb(er) 1750, fol.137.
Op de Requeste van de voogden over Bartje Klinge, minderjarige dogter van wijlen Anthonij
Klinge, houdende versoek, dat moge worden verstaan, dat hun mede voogd, Henrik Klinge
gehouden Zij aen hun te geven staat en inventaris en behoorlijke verantwoordinge van de
erfportie van hun voorschreven pupil in de nalatenschap van desselfs moeije, te Amsterdam
overleden.
Was geapost: Word verstaan dat de persoon van Henrik Klinge, als mede voogd over Bartje
Klinge, schuldig, en gehouden is, om aan de Requestranten, als desselfs mede voogden,
binnen een sekeren en convenablen tijd te moeten geven de gerequireerde staat en inventaris
van de gelibelleerde erfportie van desselfs voorschreven pupil, en daer van te doen
behoorlijke verantwoordinge, om die vervolgens mede te brengen in de generale deilinge van
de gemene boedel van de pupils wijlen ouders, so, en als die deilinge is gereguleerd bij ons
apoinctement van den 17 deser met welke deilinge tot so lange sal worden gesupersedeerd, tot
dat door de beklaagde Henrik Klinge hier aan sal wesen voldaan.

402. Den 28 Sept(ember) 1750, fol.137vo.
Op de requeste van Matheus Engelblik en Gerrit Bruins, aengestelde voogden over Jan
Engelblik, nagelatene innocente soon van wijlen Wolter Engelblik, versoekende de boedel
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van gemelte wijlen Wolter Engelblik te mogen aenvaerden onder beneficie van inventaris en
dat vervolgens twee huisen tot desen boedel behorende publijcq mogen verkoft worden.
Was geapost: Word geconsenteerd in het versoek bij de requeste gedaan, en worden de
Requestranten in hunne qualiteit dienvolgens geauctoriseerd, om de gelibelleerde boedel
onder het beneficium inventarii te aanvaarden, en de gementioneerde huisen ten overstaan van
de Heren Hoofdlieden van het Cellebroeders Espel te verkopen.

403. Den 28 Sept(ember) 1750, fol.137vo.
Op de Requeste van Anna van Texel, namens haar man Hans Jurrien Vlek, mede erfgenaam
van wijlen Bastiaan Vlek, versoekende dat de persoon van Gerrit ten Bergen moge worden
geauctoriseerd, om bij absentie van gemelte haren man de erffenisse van voorschreven wijlen
Bastiaan Vlek uit haren name met de overige erfgenamen te mogen scheiden, liquideren en
vereffenen.
Was geapost: De persoon van Gerrit ten Bergen word mits desen gequalificeerd, ten fine, als
bij de requeste vermeld.

404. Den 1 Octob(er) 1750, fol.138vo.
Op de requeste van Catharina Uilenberg, getrouwd met Albert Credier, versoekende, om ten
requeste geallegeerde redenen, dat mogte worden verstaan, dat de gemeenschap van goederen
tusschen haar en haren man Zij gecesseerd; en dat vervolgens een termijn moge worden
gefixeerd, op welke van weerkanten sal moeten worden overgegeven een staat en inventaris
van hunne wedersijds boedel.
Was geapost: Ten aansien van het eerste Lidt van het versoek, bij de requeste gedaan, word
alnog bij inhaesie van ons apoinctement van den 4 julii deses jaars verstaan, dat de
gelibelleerde gemeenschap van goederen niet is gecesseerd; En worden, voor het overige,
partijen geordonneerd, aan malkanderen, over en de weder over te geven een behoorlijke staat
en inventaris van hunne respectiven boedel, so, en als Zij deselve met solemnelen ede des
gerequireerd, sullen kunnen sterken; en sulx binnen de tijd van veertien dagen; ten ware
partijen dan nog sig immiddels in den minne mogten kunnen vinden; waar toe deselve op het
ernstigste worden gerecommendeerd. En word de Requestrante nog heden kennisse te doen
geven aan de beklaagde.

405. Den 16 Nov(ember) 1750, fol.139.
Op den Requeste van de voogden over de drie onmundige kinderen van wijlen Berend Willem
de Haan bij Catharina Uilenberg in egte verwekt versoekende om ten Requeste geallegeerde
redenen dat Haar Weledele Hoog Agtbaren gelieven te declareeren of de sententie tussen
Albert Credier en sijn vrou op den 14 deser geweesen niet bepaalt en gerestringeert is tot die
personen selfs sodanig dat daar uit tot de Remonstranten ofte derselver pleegkinderen geene
illatie sal mogen gemaekt worden maer dat deselve allesints in haer regt so sij op de meubilen
en silver van Albert de Haen nagelaten vermeinen te hebben onverkort staen om die actie na
rade te kunnen intenteeren en werkstellig maken.
Was geapost: Schepenen en Raden inhaereren hare sententie op den 14 deser ter hoge banke
gevallen dit alles ongepraejudicieert ’t regt welke de voogden vermeinen hier omtrent nader te
mogen hebben.
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406. Den 30 Novemb(er) 1750, fol.139vo.
Op den Requeste van de wede van Jan Dekker, remonstrerende dat zij met wijlen haren
Eheman van Pouwels Alberts heeft genegotieerd een somma va vier honderd Caroli guldens,
op een handschrift, en also opgemelte Pouwel Alberts meerder securiteit begeerd te hebben,
zo was zij Remonstrante verzoekende om ten opzigte van haar onmondige kinderen
geauctorizeerd te mogen worden om daarvoor haare turfdragers plaatse gerigtelijk te kunnen
verbinden.
Was geapost: De Remonstrante word in haare qualiteit geauctorizeerd ten fine als bij
Requeste verzogd.

407. Den 10 Decemb(er) 1750, fol.140.
Op den Requeste van Albert Credier, remonstrerende dat zijne huisvrouw aan de sententie van
den 14 november 1750 nog niet zoude hebben voldaan, verzoekende dat dezelve moge
worden gecondemneerd om binnen zekeren peremtoiren tijd daar aan te voldoen.
Was geapost: De beklaagde word mits dezen geordonneerd ende gelast om binnen de tijd
van 14 dagen aan den inhoud van de gelibelleerde sententie te voldoen, bij poene van vijftig
Caroli guldens.

408. Den 10 Dec(ember) 1750, fol.140.
OP de requeste van de Roededragers Moulijn en van Zegen, aangestelde Curateuren over de
nalatenschap van wijlen de Cornet Gerbrand van Vasen, versoekende als volmagtigers van
desselfs respective erfgenamen, volgens acte van procuratie, de requeste annex, de gemelte
nalatenschap onder het beneficium inventarii te mogen aanvaarden.
Was geapost: Word geconsenteerd in het versoek, bij de requeste gedaan, en sulx, ten fine en
effecte, als na regten.

409. Den 14 Decemb(er) 1750, fol.140vo.
Op de requeste van Isabella Walraven de Misch, en Catharina Walraven de Misch, wede
Meijer, benevens Anna Sibilla Walraven de Misch, wede Castaing, de eerste woonagtig
buiten Amsterdam, de twede in de Graafschap Benthem, ende de laatste tot Amsterdam; enige
susters van wijlen Maria Walraven wede wijlen de Cornet Vasen, alhier onlans overleden, en
daervan de enige erfgenamen; versoekende gemelte nalatenschap onder beneficium inventarii
te mogen aanvaarden, en dat de reeds aangestelde Curateuren desen boedel vervolgens ad
opus jus habentium mogen vereffenen.
Was geapost: Word geconsenteerd in ghet versoek, bij de Requeste gedaan, en de
Remonstranten vervolgens Geauctoriseerd om de gelibelleerde nalatenschap onder het
beneficium inventarii te aanvaarden ten fine en effecte, als na regetn; en de aangestelde
Curateuren worden gelast ten fine, als bij de requeste is versogt.

410. Den 14 Decemb(er) 1750, fol.141.
Op de Requeste van Bernhardus ten Hove, last hebbende van Rudolph Ditmar van de
Weteringe, erfgenaem sub beneficis inventarii van wijlen de Lieutenant Jan van de Weteringe
en desselfs soon houdende, hoe dat deselve boedel tot een behoorlijke liquiditeit hadde
gebragt, alle de dood schulden voldaen, versoekende auctorisatie om uit de voor handen
sijnde boedels penningen alle de overige sig bekend gemaakt hebbende schulden aen de
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respective Crediteuren te betalen, en dan het overschot aen gemelte Rud. Ditmar van de
Weteringe te overhandigen.
Was geapost: De Remonstrant word in sijne qualiteit gelast, om van de gelibelleerde boedel
aan de Heren Hoofdlieden van het Broeder Quartier te doen behoorlijke rekeninge en
verantwoordinge.

411. Den 14 Dec(ember) 1750, fol.141vo.
Op den Requeste van B. van Rees te kennen gevende hoe hij van de Geestelijkheid deser Stad
gehuirt heeft een huis op de Burgwal voor een summa van vijf en veertig guldens om tegens
Meij 1751 met er woon te betrekken, dog also hem een huis waer toe hij meerder inclineerde,
aen het hand is gedaen en ’t selve nu niet nodig hebbende versogte om aen de Suppliant te
permitteeren het selve aen sodanige luiden te verhuiren als het occasie sal toe voorkomen.
Was geapost: Schepenen en Raden permitteeren aen de Requestrant om ’t gelibelleerde huis
te mogen verhuiren, dog niet anders dan met voorkennis van de Heeren Camenaer en Rent-
meester van de Geestelijkheit en op approbatie van Schepenen en Raden.

412. Den 17 Decemb(er) 1750, fol.142.
Op de requeste van Michiel Nieuwenburg, houdende hoe dat hem van Hans Jurriaen Vlek
deugdelijk was competerende een summa van f.26 - 9 - , versoekende, dat de Executeuren van
de testamente van wijlen Bastiaan Vlek mogen worden geauctoriseerd, om aan hem gemelte
schuld te betalen.
Was geapost: De Executeuren van de testamente van wijlen Bastiaan Vlek worden mits
desen geauctoriseerd ende gelast, om de gelibelleerde summa van ses en twintig guldens
negen stuivers aan de Requestrant te betalen uit de erfportie van de huis-koops penningen, aan
de huisvrouw van Hans Jurriaan Vlek daar in competerende.

413. Eodem [17 December 1750], fol.142.
Op den requeste van Anna van Tessel verzoekende dat Gerrit ten Berge als voogd waar onder
enige geld van haar kind vaders-boedel was berustende, moge worden geauctorizeerd die
penningen aan haar uit te tellen.
Was geapost: De voogd Gerrit ten Berge word geauctorizeerd om de gelibelleerde
penningen ten behoeve van de moeder en haar kind te emploieren, zo om haar het trijpweven
te laten leeren als om de nootzakelijke klederen voor haar kind te koopen.

414. Den 19 Decemb(er) 1750, fol.142vo.
Op de Requeste an Jan Eckelboom, Veerschipper van dese Stad op Deventer houdende hoe
deselfs schip hadde verkoft aen enen Henrik Kleijbrink, van Wijhe, om hetselve schip en sijne
plaatse in het gemelte veer te bevaren, versoekende dat gemelte Henrik Kleijbrink met het
voorschreven veer moge worden begunstigd.
Was geapost: Op het raport van de Heren Schutmeesteren word geconsenteerd in het
versoek, bij de Requeste gedaan, mits den koper Henrik Kleijbrink sig hier ter Stede met er
woon ter neder sette, en de burgerschap van dese Stad gewinne.

415. Den 21 Dec(ember) 1750, fol.143.
Op den Requeste van Pieternella Geertruit, en Matta Wesselstein.
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Was geapost: De Requestranten worden bij desen begunstigt met een summa van vijf en
twintig guldens eens, te betalen door de ontfanger van de Stads Domeinen uit de Stads Camer
anno 1750 uitgaande.

416. Den 12 Jan(uarii) 1751, fol.143.
OP de Requeste van Jan Egberts, Stads Meijer op ’t Haatland, houdende, hoe den dijk bij Erve
gelegen ten lengte van 346 roeden so laag geworden is, dat het water daer over stromende
hem dit laatste somer seer vele schade is toegebragt, versoekende dat deselve dijk twee voeten
moge worden verhoogd, hetwelke ongeveer wel soude kosten 130 á 140 guldens welke hij
niet in staat sijnde te dragen, so versogte, dat het Schepenen ende Raden hem daer inne
behulpsame moge wesen.
Was geapost: Wanneer de Suppliant den dijck, in desen gemeld, ten genoegen van de
tijdelijke Heren Camenaars van de Stad sal heben gemaakt, so sal als dan aan den Suppliant
ten volsten worden gegeven een summa van honderd Caroli guldens, welke summa aan hem
op sijne pagt gevalideerd sal worden.

417. Den 12 Jan(uarii) 1751, fol.143vo.
Op de requeste van Dr. R. Woltgraaf, bekende gevolmagtigde van de Freulin E.M.
Blankvoordt tot den Pothoff, versoekende, om ten requeste geallegeerde redenen bij executie
te mogen verkopen een huis en where van Peter Hardenberg uit kragte van desselfs
gepasseerde vrijwillig verwin de dato den 13 november 1750.
Was geapost: Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Broeder Quartier, word de
versogte executie geaccordeerd.

418. Den 18 Jan(uarii) 1751, fol.144.
Op de requeste van Henrik Backer, aen Schepenen en Raden overgevende en bedankende
voor het gebruik van het Bol-werk buiten de Hagen-Poorte, aen hem gegeven de 16 april
1748, met versoek dat door sijn successeur aen hem moge gerestitueerd de summa van vijftien
gulden door hem uitgeschoten en betaeld aen de wede van wijlen de vorige gebruiker Egb.
Elseneur.
Was geapost: De overgave van het gebruik van het gementioneerde Bolwerk aan
Remonstrant tot wederseggens toe geconcedeerd bij apostille van den 16 april 1749 word
aangenomen, en sal aan den Remonstrant door den volgenden gebruiker werden gerestitueerd
de gelibelleerde summa van vijftien Caroli guldens door hem uitgeschoten.

419. Den 21 Jan(uarii) 1751, fol.144.
Op de remonstrantie van de Ontfanger van de Stad, sig beklagende over Harmen Vos, als
borge voor Gerrit Petersen Leeuw, gewesene pagter van de IJssel-brugge over en ter sake van
het niet nakomen van de apostille van den 24 december 1749, versoekende daar omtrend de
behulpsame hand van Schepenen ende Raden.
Was geapost: Wanneer de beklaagde Harmen Vos binnen de tijd van veertien dagen na
insinuatie deses aan de Remonstrant qqa. ingevolge onse apoinctemente van den 24 December
1749 de summa van tweehonderd en vijftig Caroli guldens niet sal hebben betaald; So word
de Remonstrant qqa. mits desen geordonneerd, om de beklaagde daar voor paratelijk te
executeren.
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420. Den 30 Januar(ii) 1751, fol.144vo.
Op den Requeste van P.W. van Harn zeggende wegens enige verschuldigde penningen zo
voor hem zelfs als qqa. verwin te hebben op de goederen van de Heer H. van Dorth, maar alzo
dezelve zig een geruime tijd uit de Stad heeft geabsenteerd zonder enige de minste ordres op
zijne zaken te hebben gesteld, zo was den Remonstrant verzoekende om met de executie van
gementioneerde effecten te mogen voortvaren.
Was geapost: Den Remonstrant word geauctorizeerd om de mobile goederen en effecten van
de beklaagde bij provisie te mogen laten inventarizeren, als meede om, na de beklaagde hier
van gerigtelijk kennisse te hebben gegeven en daar van gedaan geblijken, te mogen
procederen tot de gerigtelijke verkopinge van dezelve ad opus jus habentium.

421. Den 11 Febr(uarii) 1751, fol.145.
Op den Requeste van Gerrit Bruin, Hendrik Winkelman en Paulus Ril verzoekende
geauctorizeerd te mogen worden om den inboedel en een klein huisjen van de overledene
wede Prach te mogen verkopen, uit de koop-penningen de dood en andere schulden te betalen
en het geen er mogte overschieten, onder de remonstranten bij provisie berustende te blijven,
om dezelve aan haar enigste zoon waar van in geen drie jaren tijdinge was gekoomen uit te
tellen, zijnde zij Remonstranten door de overledene daar toe verzogt.
Was geapost: De Remonstranten worden geauctorizeerd ten fine als bij Requeste verzogt,
mits de verkopinge van de meubilaire goederen publijq, en van het huisjen ten overstaan van
de Heren Hoofdlieden geschiede ad opus jus habentium.

422. Den 15 Febr(uarii) 1751, fol.145vo.
Op de requeste van Jan Egberts van Herxsen, Stads Meijer op het Haatland, houdende, dat
Schepenen en Raden aen hem tot het maken en verhogen van sijn dijk wel hadden gelieven
toe te leggen een summa van honderd Caroli guldens; dat hij tot het maken van voorschreven
dijk nog wel een gelijke summa van 100 guldens van noden hadde; dat daer en boven nog die
swarigheid hadde, dat hem het voorschreven Erve bij de aanstaande verpagtinge mogte
worden onderhuurd, so versogte, dat hem de pagt van dit Erve nog voor volgende tien jaren
mogte worden aengeschreven voor so ene pagt-penning, als het selve Erve in de vijftig
gepasseerde jaren na rato heeft gedaan.
Was geapost: In het versoek, bij de requeste gedaan, so als het legd, kan niet worden
getreden, en word het selve dien volgens afgewesen; dog word tot naricht van de Requestrant
verstaan dat wanneer hij de gelibelleerde dijck ten genoegen van de Camenaars van de Stad
behoorlijk sal hebben opgemaakt, en aan hem bij de aanstaande generale verpagtinge der
Stads Erven dit Erve door een ander mogte worden onderhuurd, door de nieuwen huurder, als
dan aan de Requestrant tot vergoedinge der onkosten door hem aan desen dijck te koste
gelegd sal worden gerestitueerd en uitgeteld een summa van een honderd Caroli guldens.

[In marge]: Den 24 Jun(ii) 1751. Hebben de Heren Camenaars in Senatu geraporteerd dat de gelibelleerde dijck tot
haren genoegen opgemaekt is.

423. Eodem [15 Februarii 1751], fol.146.
Op den Requeste van de wede van Herm Beerthuis, verzoekende om ten requeste
geallegeerde redenen in opzigte van haare minderjarige kinderen geauctorizeerd te mogen
worden om haar woonhuis te mogen verbinden voor een somma van vijfhonderd Caroli
guldens als in den jare 1742 en 1747 van de Heer Overste Verhoef met haaren overledenen
eheman op een los handschrift hadde genegotieerd.
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Was geapost: De Remonstrante word geauctorizeerd ten fine als bij Requeste verzogt.

424. Den 17 Febr(uarii) 1751, fol.146vo.
Op de Requeste van Maria Krouwels, weduwe wijlen Hermannus Nunnink, houdende, hoe dat
Zij sig sederdt een geruimen tijd te Elburge hebbende opgehouden, en altoos eerlijke en
ordentelijk aldaer gedragen, blijckelijk uit de attestatie van de Heren van de Magistraat der
Stad Elburg, de Requeste bijgevoegd; daerom versoekende, dat in margine van het gemelte
Requeste moge worden geappostilleerd, dat de Suppliante hunne eigene goederen mag
administreren, en de voogden nadat behoorlijke rekeninge van hunne administratie sullen
gedaan hebben, te mogen bedanken.
Was geapost: Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Broeder Quartier, word
geconsenteerd in het versoek, bij de Requeste gedaan, so als het legd; En word de
Requestrante dienvolgens van de Curatele, waar onder bij onse resolutie en publicatie van den
28 December 1737 gesteld was, mits desen ontheven, en aan deselve weder geconcedeerd de
vrije en volle administratie van hare goederen, met dat effect, dat met haar voortaan validè sal
kunnen en mogen worden gecontracteerd.
En worden desselfs gewesene Curateuren geordonneerd, ende gelast, om aan de Requestrante
ten overstaan van de Heren Hoofdlieden van het Broeder Quartier, van hunne Curatèle en
gehoudene administratie te doen behoorlijke rekeninge, bewijs, en reliquae.

425. Den 20 Februar(ii) 1751, fol.147vo.
Op den Requeste van Jan van Wijhe verzoekende met het gebruik van het Bolwerk buiten de
Hagen-poorte, waarvan de Gemeensman H. Bakker hadde gedesisiteerd, begunstigd te mogen
worden.
Was geapost: De Remonstrant word het gebruik van het gelibelleerde Bolwerk geaccordeerd
tot wederzeggens toe, mits dat dezelve aan de vorige gebruiker Hendrik Bakker zijne
uitgeschotene penningen ter somma van vijftien Caroli guldens voor de brug en het huisjen
van voorschreven Bolwerk restituere.

426. Den 25 Febr(uarii) 1751, fol.147vo.
Op den requeste van Jan Hendrix en Jan Hendrix Breukel verzoekende om ten requeste
geallegeerde redenen in hare qualiteit als curateuren over de minderjarige kinderen van
Berendje Elshoff bij wijlen Teunis Jansen in egte verwekt geauctorizeerd te mogen worden
om op de erffenisse van des pupillen oom Claas Jansen Turk te mogen negotieren vier
honderd Caroli guldens om daar meede te betalen het collateraal en dan nog een legaat van
drie honderd Caroli guldens door wijlen haarer pupillen oom aan de armen tot Zwoll gemaakt.
Was geapost: Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden worden de Remonstranten
geauctorizeerd ten fine als bij de Requeste verzogt.

427. Den 25 Febr(uarii) 1751, fol.148.
Op de Requeste van Jan Valk, en Jannes van Hulst, administrerende voogden over de vier
minderjarige kinderen van Willem Oedekerk, die bij testamente van wijlen haren grootmoeder
Geertjen van Bebberen, wede van Lambert van den Bosch tot hare enige erfgenamen gesteld
sijnde, welke nalatenschap hebbende gerendeerd 1600 guldens die door de Requestrante qqa.
op dese Provincie ten Comptoire van Vollenho belegd sijnde tegens vier percent los-rente op
vier bijsondere obligatien, voor elk kind een obligatie van 400 guldens, waer van tot nog toe
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der kinderen vader de rente getrokken hebbende, so versogten om ten requeste geallegeerde
redenen, dat de interest van de vier obligatien ten profijte van deselve kinderen voor jeders
aendeel tot derselver nutte sal mogen getrokken worden.
Was geapost: Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Buiten Espel word verstaan,
dat in het versoek, bij de requeste gedaan, so als het legd, voor als nog niet kan worden
geconsenteerd, maar dat der kinderen vader Willem Oedekerk bij provisie, en tot nadere
dispositie van Schepenen en Raden bij continuatie sal profiteren de rente van het Capitaal van
sestienhonderd Caroli guldens, bij de requeste gemeld, en aan de vier gelibelleerde kinderen
in ’t gemeen uit wijlen haar grootmoederlijke nalatenschap aangekomen.

428. Den 1 Maert 1751, fol.148vo.
Op de Requeste van Henrik van Dorth, versoekende, om ten requeste geallegeerde redenen,
dat hem tot stellen van ordre op sijne saken alhier, en het betalen van sijne respective
Crediteuren moge worden verleend een uitstel van drie of vier maanden, en dat immiddels tot
daar aen toe de gedreigde executie tegens hem door de Procurator Willem van Harm moge
stille staan.
Was geapost: Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Cellebroeders Espel, word
aan de Requestrant de versogte uitstel geaccordeerd voor de tijd van vier maanden, en sulx tot
den eersten julii deses jaers incluis, tot welken tijd toe de gelibelleerde gedreigde executie in
’s gelijks word gesurcheerd alles ongepraejudicieerd een jeder sijn regt.

429. Den 4 Maart 1751, fol.149.
Op den Requeste van Sophia en Hermina van Dorsten, remonstrerende hoe door wijlen Mev.
Faassen aan haar remonstranten met een warme hand was gegeven een beugeltas met een
zilveren beugel met het geld dat daar in was, als meede een stuk linnen etc. en dat haar van
den boedel nog was competerende een somma van zes en negentig Caroli guldens en negen
stuivers wegens dat dezelve bij haar te huisze hadde geweest en aldaar gestorven, zo voor
oppassinge, kost en het verdere nodige aan haar verstrekt, verzoekende dat E. Moulin en C.
van Zegen als executeurs van opgemelten boedel mogen worden geauctorizeerd opgemelte
donata aan haar uit te reiken, en de gelibelleerde rekening van f.96 - 9 - te voldoen.
Was geapost: Scheepenen ende Raaden hebben op het rapport van de Heren Hoofdlieden
verstaan, dat ten opzigte van het verzoek bij het eerste Lid van het Requeste vervat, niet kan
worden gedisponeerd, wordende dienvolgens het zelven afgeweezen; En ten opzigte van het
verzoek bij het tweede Lid van het Requeste vervat, word verstaan dat de gelibelleerde
rekeninge van zes en negentig Caroli guldens en negen stuivers door de bij Requeste gemelte
executeuren met een somma van een en zeventig Caroli guldens en negen stuivers zal kunnen
en mogen worden voldaan, wordende de overige vijf en twintig Caroli guldens afgesneden.

430. Den 8 Maart 1751, fol.150.
Op den Requeste van Jaque Jean Rambonnet, remonstrerende hoe dat zijn vrouw in den jaare
1746 aan Isak Ogij hadde verhuurd een zeker hofjen op de Vloedijk voor de tijd van zes
jaaren, waar van het laatste jaar zal vervallen op Petri 1752, dat hij remonstrant deze hoff
zelfs willende gebruiken ingevolge den 4 art. van de 22 Rub. van dezer Stads wetten en
willekeuren op den 30 september 1749 tegens Petri 1751 zoude hebben gerigtlijk opgezegt de
hure daarvan, en zou nog meer als een vol jaar te vooren gelijk geblijkt uit de gigte van den
Roedendrager den Requeste annex. Dat den huurder ongenegen zijnde dezelve aan hem voor
als nog in te ruimen, hij Remonstrant waare verzoekende dat Haar Weledele Hoog Agtbaren
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den huurder voornoemd gelieven te ordonneren om den hoff datelijk aan den Remonstrant in
te ruimen.
Was geapost: Op het rapport van de Heren Hoofdlieden van het Cellebroeders Quartier kan
op het verzoek bij Requeste vermeld niet worden gedisponeerd, wordende dienvolgens het
zelve afgeweezen.

431. Den 11 Maert 1751, fol.150vo.
Op de Requeste van Matth. Beck, versoekende tegens Paasschen aanstaande te mogen
aflossen met een Capitaal tegens vier percent twee uitgangen de ene aen de Armen Camer van
vijf Goudguldens jaarlix, en de andere aan de Buiten Kerke van twee en een halve
Goudgulden ’s jaers.
Was geapost: De Requestrant word mits desen toegestaan en geaccordeerd, om de beide
gelibelleerde uitgangen te mogen aflossen tegens Paasschen van het volgende jaar 1752, mits
daar van vooraf tijdige kennisse gevende aan de respective Renthefferen, de Boekhouder van
den Armen, en de Kerkmeesteren van de Buiten Kerke.

432. Den 13 Maart 1751, fol.150vo.
Op den requeste van de voogden ove de drie onmondige kinderen van wijlen Berend de Haan,
remonstrerende dat door der kinderen grootvader aan haar moeder bij testamente zoude zijn
gemaakt alle meubilairen imboedel, dog mondelinge aan de moeder geinjugeerd het zilver
werk voor hare kinderen te bewaaren, verzoekende dienhalven om ten requeste geallegeerde
redenen, dat de moeder met eede verklarende, dat deze zilvere meubilaire door der kinderen
groot-vader alle gemaakt, voor deeze haar kinderen moeten worden bewaard, en niet in de
delinge worden gebragt met der moeder goederen met die van Albert Credier; en dat
vervolgens de moeder daar voor borge of cautie zal hebben te stellen.
Was geapost: Op het verzoek bij Requeste vermeld kan niet worden gedisponeerd, wordende
dienvolgens het zelve afgeweezen.

433. Den 25 Maart 1751, fol.151.
Op den Requeste van Gerrit Smit en Ariaan van Groenouw als voogden over de minderjarige
kinderen van Catharina Palt remonstrerende hoe dat zij ten verzoeke van deeze haare
pleegkinderen ouders gekogt hebbende het huis staande op de hoek van de Hanen-Steeg;
thans wederom door dezer ouders wierden aangezogt, om dat huis te veilen en te verkopen,
met presentatie om al het geen dit huis, minder dan die door de remonstranten daar voor
uitgeschotene penningen renderen mogte, zelfve boven de kosten van die verkopinge ten
voordeele van deeze kinderen te willen suppleren.
Was geapost: Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroeders Quartier
word het verzoek bij Requeste vermeld zo als het legd, geaccordeerd.

434. Den 29 Maert 1751, fol.151vo.
Op de requeste van Gerrit Bartels van Brunnepe als getrouwd aen Jannigjen Peters, enige
erfgenaam van wijlen Caatjen in leven wede van Frans Praag, versoekende dat Gerrit Bruins
de kosten van de Luttherse Kerke, en andere die sig aengematigd hebben desen boedel te
redden, mogen worden gelast, aen de Remonstrant qqa. behoorlijke rekeninge te doen, en aen
hem de effecten over te geven.
Was geapost: Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Broeder Espel word
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Geconsenteerd in het versoek, bij de requeste gedaan, en worden de gelibelleerde boedel
redders mits dien geordonneerd, om van de gementioneerde boedel aan den Remonstrant ten
overstaannvan de Heren Hoofdlieden van het Broeder Quartier te doen behoorlijke rekeninge,
bewijs en reliqua, en aan den selven vervolgens de effecten van dien boedel over te geven.

435. Den 1 April 1751, fol.152.
Op den Requeste van Claas Jacobsen en Hendrik Sollener als voogden over Aaltje Huisman,
nagelaten dogter van Berhardus Huisman, verzoekende ontslagen te worden van haare
voogdijschap om redenen ter Requeste geallegeerd.
Was geapost: Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buiten Quartier word
verstaan, dat, wanneer de Requestranten de goederen van ’s moeders bewijs onder haar nog
berustende, aan de Buitenvader van het Burger Weeshuis, zullen hebben overgegeven,
dezelve van deeze gelibelleerde voogdijschap zullen worden ontslagen, gelijk in dien val daar
van ontslagen worden bij deezen.

436. Den 6 April 1751, fol.152vo.
Op den Requeste van Frederik Baaij en Jan van den Broek als de naaste erfgenamen van de
overledene Stijntje Hendrix nagelatene wede van Hendrik Gerrits de Dragonder, verzoekende
de nalatenschap van opgemelte Stijntje Hendrix onder beneficie van inventaris te mogen
adieren.
Was geapost: Het verzoek bij Requeste vermeld word mits dezen geaccordeerd, en
dienvolgens aan de Supplianten toegestaan om den gelibelleerden boedel onder beneficie van
inventaris te mogen adieren ten fine en effecte als naar regte.

437. Den 8 April 1751, fol.153.
Op den Requeste van de Opzienders en Arm Bezorgers van de Kerke en Armen van
IJsselmuiden, remonstrerende dat wijlen de wede van de Cornet Gerbrand van Vaassen in
articulo mortis de Praedicant en een Arm Bezorger van IJsselmuiden voor haar sterfbedde
heeft laaten halen, en aldaar in praesentie van twee geloof-waardige getuigen met naame
H.W. Stinstra en Jan Berg aan de Kerk van IJsselmuiden twee tafellakens en een zilveren
schotel, en aan den Armen van dien een somma van een honderd Caroli guldens, heeft
gelegateerd, verzoekende dierhalven dat deeze legaten aan haar mogen worden uitgereikt.
Was geapost: Scheepenen ende Raaden hebben na examinatie van den Requestranten
genomen eisch en conclusie als meede van het berigt door de parthije daar tegens ingediend,
verstaan, dat de Requeste in haar genomen eisch en conclusie niet kunnen worden verklaard te
zijn ontvanklijk, en dat de beklaagders daar van behoorden te worden geabsolveerd, gelijk
dezelve daar van worden geabsolveerd mits deezen.

438. Den 22 April 1751, fol.153vo.
Op de requeste van Barthold Vriese, oud in sijn drie en sestigste jaer, en desselfs vrouw
Geertjen Willems, oud in haar seventigste jaer; houdende versoek van approbatie van het
accoord door haar met de Heren Provisoren en Kerkmeesteren van het Heiligen Geesten
Gasthuis, volgens het welke aen hen de kost als kost-kopers in gemelte Gasthuis ware verkoft
met het Camertjen, laatst bewoond bij vrouw Duinkerkers, en sulx voor een summa van
agthonderd guldens.
Was geapost: Word geconsenteerd in het versoek, bij de requeste gedaan, en dienvolgens het
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gemaakte accoord geapprobeerd onder dat mits, en met dien verstande dat de uitgeloofde
kost-koopspenningen van de dag van heden af sullen werden gehouden vervallen te wesen ten
profijte van het Gasthuis; schoon ook de kost-kopers beide, of ene van deselve mogten komen
te overlijden, voor en al eer in hetselve Gasthuis werkelijk getrokken mogten sijn.

439. Den 22 April 1751, fol.154.
Op den Requeste van Gerrit van Veesen en Jan Gerrits genaamd de Doctor als voogden over
Toon Konink versoekende om so veele penningen als tot uitkoop het Weeshuis van noden
hebben te mogen negotieren en daar voor de Slepers-plaatze te mogen verbinden.
Was geapost: Het verzoek bij Requeste vermeld word mits deezen geaccordeerd, en
dienvolgens de Supplianten geauctorizeerd om zo veele penningen als het Weeshuis is
competerende te mogen negotieren op de minste rente, en daar voor de gelibelleerde Slepers
plaatze te mogen verbinden.

440. Den 29 April 1751, fol.154.
Op de Requeste van Joan de Haan nevens E. van Aarsen aengesteld tot arbiters, om den
gemenen boedel van Alb. Credier en desselfs huisvrouw Cath. van Uilenborg finalijk te
scheiden, versoekende dat om derselver discrepantie een derde arbiter mag worden
gequalificeerd.
Was geapost: De Gemeentsman H. Nuis word mits desen tot derde en super arbiter
geauctoriseerd, en aangesteld, ten fine, als bij de requeste vermeld.

441. Den 1 Meij 1751, fol.154vo.
Op den Requeste van Albert en Jan Bijsterbos te kennen gevende hoe dat Aeltien Schut wede
wijlen Roelof Steenbergen overleden sijnde nalatende eene broeder die sedert eenige jaren sig
in Indien heeft onthouden, en also bij de overleedene so veel penningen niet sijn bevonden dat
de onkosten van bergaefnis en verdere dood schulden kunnen worden betaelt, so waren sij
ootmoedelijk versoekende dat sij Remonstranten mogten worden geauctoriseerd om hare
nagelatene meubelties publijk te laten verkopen om daer uit de nodige penningen te kunnen
vinden, en ’t geene daer mogt overschieten in ’t gerigte te consigneeren.
Was geapost: De personen van Albert en Jan Bijsterbos worden geauctoriseerd ten fine als
bij den Requeste vermeld.

442. Den 8 Meij 1751, fol.154vo.
Op den Requeste van Rutger Bondam in qualiteit als Buitenvader der Groot Burger Weesen
als aengestelde Boedel Redder van den insolventen boedel van B. Huisman, hoe bij de
tegenswoordige aengave der schulden bevind dat grotelijks te kort sal komen weshalven
ootmoedig versoekt den een of ander der voornaemste crediteuren tot boedel redder in de
voorschreven boedel aen te stellen om dusdoende met gemeen overleg ten meesten nutte en
voordeel so ras als mogelijk den boedel te expliceren so als Haer Hoog Weledele Hoog
Agtbaren na desselfs goetvinden best sullen oordeelen te behoren.
Was geapost: De persoon van Theunis van Eepe; word met en neffens de Buitenvader
Rutger Bondam bij desen aengestelt tot boedelredder in den boedel bij desen vermeld, en
deselve so dra mogelijk te helpen expliceren so als ten meesten nutte en voordeel sal
bevonden worden te behooren.
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443. Den 13 Meij 1751, fol.155.
Op de Requeste van Gerrit Smit en Paulus Bakker, als voogden over Adriana van Santen,
houdende versoek om redenen ten requeste geallegeerd, dat mogen worden geauctoriseerd,
om des pupils juwelen ten hoogsten prijse te mogen verkopen.
Was geapost: Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Boven Espel worden de
Requestranten in hunne qualiteit mits desen geauctoriseerd, om de gelibelleere juwelen daar
onder een gouden keten, en ander ongemunt goud begrepen, ten hoogsten prijse doenlijk te
verkopen ten fine, als bij de Requeste vermeld.

444. Eodem [[13 Meij 1751], fol.155vo.
Op den Requeste van de Gildebroeders van het Slepers Gilde remonstrerende, hoe dat Toon
Jansen Koning verweigerde het Slepers Gilde te voldoen met de volle jura daar toe staande
aan hun te betalen, verzoekende dat den zelver moge worden geordonneerd, om aan het zelve
gilde te betalen zo veel als daar toe van ouds heeft gestaan.
Was geapost: Scheepenen ende Raaden verstaan dat Toon Jansen de Koning het Slepers
Gilde zal kunnen voldoen met de betalinge van een somma van vijf en twintig Caroli guldens,
boven de zes-schepels rogge zo aan deeze Stads Armen-Camer reets zoude hebben betaald.

445. Den 17 Meij 1751, fol.156.
Op de Requeste van Cornelia A. Sluiter, wede Veelker als voorstanderse van Bethlehems
Vergaderinge, houdende versoek van approbatie van een verkopinge van een huisjen aen
gemelte vergaderinge aangekomen door het versterf van de wede Manschots, staande hetselve
huisjen agter de Nieuwe Muur aan de Stadsmure, bij de brouwerije van E. Schultz, sijnde
hetselve huisjen beswaerd met een jaerlixe thins van 4 goudguldens, door Requestrante
verkoft aen Harmen van Emmeloordt voor een somma van vijf en seventid guldens diehet
voorschreven beswaer van 4 goudguldens jaerlix tot sijnen laste aenneemd aen de Stad te
betalen.
Was geapost: Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Buiten Espel word de
gelibelleerde gedane verkopinge mits desen geapprobeerd; En word de Requestrante in hare
qualiteit wel ernstig gerecommandeerd, ende gelast, om uit dese koop-penningen prompt te
betalen de agterstedige jaren thins en vuirstede gelden, sonder daar van te blijven in gebreke.

446. Den 3 Junii 1751, fol.156vo.
Op den Requeste van de joden Alexander Abrams en Isaacq Jacobs, Slagters alhier,
versoekende, dat de pagteren van het Stads geslacht mogen worden gelast, sig te onthouden
van op hunne Sabbath of andere vier-dagen te gaan peilen.
Was geapost: De Pagters van het Stads geslagt worden hier mede geordonneerd, ende gelast,
sig te onthouden, van op Sabbath of andere vier-dagen van de Supplianten ten hunnen huise te
gaan peilen, sonder daar toe voor af permissie te hebben geobtineerd van de tijdelijke Heer
Praesident Burgermeester deser Stad; en sulx bij provisie, en tot nadere dispositie van
Schepenen ende Raden.

447. Den 7 Junii 1751, fol.156vo.
Op den Requeste van Hendrik Stinstraten en Niklaas Cames als voogden over de persoon van
Wiggertje Boele oud ongeveer drie en twintig jaaren, verzoekende veniam aetatis voor haar
pupille voorschreeven.
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Was geapost: Het verzogte venia aetatis word mits deezen geaccordeerd ten fine en effecte
als naar regte.

448. Eodem [7 Junii 1751], fol.157.
OP den Requeste van Maria de Laa remonstrerende hoe dat met consent en approbatie van
Haar Weledele Hoog Agtbaare in den jaare 1749 heeft verkoft de turfdragers plaatze van haar
absente man Hermannus Lenger voor een somma van zeshonderd en dertien Caroli guldens,
dat daar van tot betalinge der boedel-schulden drie honderd en dertien guldens heeft
ontvangen; dat de resterende drie honderd guldens op de turfdragers plaatze zijn blijven
leggen; Verzoekende zij Remonstranten wegens haar slegte toestand geauctorizeerd te mogen
worden, dat van de nog onbetaalde gehypothequeerde drie honderd Caroli guldens
voorschreven de halfscheid of een honder en vijftig guldens mag opzeggen en ontvangen.
Was geapost: Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Boven Quartier word de
Remonstrante geauctorizeerd ten fine als bij Requeste verzogt.

449. Den 10 Junii 1751, fol.157vo.
Op de requeste van de Burgermeester D. Stennekes, versoekende approbatie van de
verhuiringe van de Stads Stal agter de Nieuwe Mure door de Camenaars aen hem verhuurd
voor drie goudguldens ’s jaers.
Was geapost: Het gebruik van de gelibelleerde Stal word aan de Remonstrant geaccordeerd
tot weder seggens toe, en langer niet; mits voor hetselve gebruik tot een regcognitie aan de
Stads ontfanger qqa. betalende drie goudguldens jaerlix, waar van het eerste jaar sal wesen
verschenen met Paasschen des toekomstigen jaers 1752.

450. Den 10 Junii 1751, fol.158.
Op de requeste van de gesamentlijke Piloten, versoekende, om ten requeste geallegeerde
redenen, dat een sekere rekeninge van wijlen de wede Versmitten wegens geleverd holt tot de
koffe, ter summa van 27 á 28 guldens moge door de Stad betaeld worden uit het open staende
tractament van de sesde Piloten plaatse.
Was geapost: Op het raport van de tijdelijke Camenaers van de Stad word aan de
Supplianten tot een toeslach tot betalinge van de schuld, bij de requeste vermeld, uit
consideratie, voor dese reise, en sonder consequentie toegelegd een summa van een en twintig
Caroli guldens eens; te betalen uit de lopende Stads Camer.

451. Den 10 Junii 1751, fol.158vo.
Op de requeste van Margreta Door, Grootmoeder van de kinderen van Albertus Nicolaas van
den Helm, houdende versoek dat de Kerkmeesteren van het Heilige Geesten Gasthuis mogen
worden gelast, aen haer tot onderhoud van gemelte kinderen uit te tellen het verlopende jaer
rente van een Capitaal van f.367 - 10 - , so door wijlen Maria Sluiters wede van den Helm, in
haer leven bij haer intrede in het voorschreven Gasthuis aen hetselve tegens vier percent op
rente ware gegeven.
Was geapost: Op het raport van de Heren Provisoren van het Heilige Geesten Gasthuis is
goed gevonden, de tijdelijke Kerkmeesteren van het gemelte Gasthuis mits desen te
auctoriseren, om de halfscheid van het verlopene jaar rente van het Capitaal, bij de requeste
vermeld, ten behoeven van de Suppliante qqa. uit te tellen aan handen van Doctor
R. Woltgraaf, om door deselve aen de Suppliante qqa. tot harer klein-kinderen onderhoud van
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tijd tot tijd bij gedeeltens uit te langen.

452. Den 14 Jun(ii) 1751, fol.159.
Op de Requeste van Jan Dijk, wonende op den Oordt, versoekende remissie van desselfs
verschulde pagt-gelden van Buitendijks land, van twee bijsondere summen, de ene van 54 en
de andere van 30 guldens.
Was geapost: De ene verschulde suma van dertig guldens word aan de Suppliant mits desen
gratieuselijk geremitteerd, en word het verdere versoek voor als nog gehouden in advijs, en de
dispositie daer van overgelaten aan de Heren Gecommitteerden tot de saken van de restante
schulden van de pagteren van Stads Landen.

[In marge]: Dit request, en apoinctement op heden door de Roededrager Gunnink aen de Stads ontfanger doen
communniceren, tot desselfs narigt. d. 14 junii 1751.

453. Eodem [14 Junii 1751], fol.159.
Op de requeste van Dirk Havenaer, versoekende, de Leijen te mogen leggen in de Toren,
genaemt de Keiserinne.
Was geapost: Het gebruik van de gelibelleerde Toren word aan de Suppliant mits desen
toegestaan, tot weder seggens toe; mits, dat de Suppliant de gaten en andere defecten in den
Toren reparere, en deselve vorders in een goeden staat houde; en dan nog tot recognitie jaerlix
aan de Stad betale ene goudgulden, aan handen van de Stads ontfanger, waar van het eerste
jaar sal verschenen wesen met Paasschen aenstaende.

[In marge]: Dit requeste, en apoinctement heeft de Roededrager Gunnink heden op mijn ordre aen de Stads ontfanger
gecommuniceerd, tot desselfs narigt. d. 14 junii 1751.

454. Den 14 Jun(ii) 1751, fol.159vo.
Op de requeste van A. Schier, wede wijlen de Procurator W. van Harn, versoekende ontheven
te mogen worden van de administratie van Witten Vergaderinge, bij wijlen haren man
waergenomen geweest, en dat die administratie mogte overgeven aen Dr. R. Woltgraaf.
Was geapost: Wanneer de Requestrante van de gelibelleerde gehoudene administratie van
wijlen haren Eheman aan de Heren Hoofdlieden van het Boven Espel sal hebben gedaan
behoorlijke rekeninge, bewijs, en reliqua; So sal deselve alsdan van deselve administratie
werden ontheven, en die weder gedemandeerd aen Dr. R. Woltgraaf; waar toe wel gemelte
Heren Hoofdlieden worden geauctoriseerd bij desen.

455. Den 14 Junii 1751, fol.160.
Op de Requeste van Mr. Thomas Ernst Stuerman, Agent wegens dese Stad in ’s Hage,
versoekende, dat ordonnantie moge worden geslagen ten sijnen behoeven tot betalinge van
desselfs extra ordinaris verschot ten dienste van de Stad, volgens annexe memorie ter summa
van f.66 - 19 - , alsmede wegens desselfs salaris.
Was geapost: Aan de Remonstrant word voor desselfs gelibelleerde verschot, en voor extra
ordinaris salaris toegelegd een summa van eenhonderd Caroli guldens eens; te betalen door de
ontfanger van de Stads domeinen, voor rekeninge van de lopende Stads Camer.
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456. Den 17 Junii 1751, fol.160.
OP de requeste van G.K. Lemker, geboren Vollenhove, versoekende venia aetatis voor haar
soon Dr. G.A. Herweijer, oud ruim drie en twintig jaren.
Was geapost: De versogte venia aetatis word aan de Remonstrantes soon Gerhard Arnold
Herweijer mits desen geaccordeerd, ten fine en effecte, als na regten.

457. Den 17 Junii 1751, fol.160vo.
Op de requeste van Gerrit Kock, houdende, dat wel genegen soude sijn, om het dode lijck van
een Soldaten jonge, die bij hem enigen tijd in diens ware geweest, en thans overleden, op sijne
kosten te doen begraven, inval daer omtrend voor alle namaninge mogte wesen bevrijd, en ten
sijnen profijte komen ’t geen de overledene bij sig mogte hebben.
Was geapost: Word geconsenteerd in het versoek, bij de requeste gedaan, so als het legd;
mits rekeninge, bewijs, en reliqua doende van het provenue van des overledens nalatenschap.

458. Den 17 Junii 1751, fol.161.
Op de Requeste van Klaas Vos houdende, dat wel genegen ware, om het dode lijck van de
huisvrouw van desselfs broeder Lubbert Willems ter aarden te doen besteden inval wegens de
doodskosten voor alle andere Crediteuren, onder wat naam deselve mogen sijn, mag
gepraefereerd, en voor af die hem gerestitueerd worden.
Was geapost: De Requestrant word hier mede geauctoriseerd, om tot de gelibelleerde
begraeffenisse te mogen impenderen als een gepraefereerde schuld, tot een summa van vijf en
twintig Caroli guldens toe; Sullende de overige kosten, die de Requestrant daer toe mogte
uitschieten; sijn tot sijn pericul, en niet als dood of gepraefereerde schulden geconsidereerd
worden.

459. Den 24 Jun(ii) 1751, fol.161vo.
Op de Requeste van Aleida Schiers, wede van Harn, versoekende ten aensien van hare
minderjarige kinderen de approbatie van de verkopinge van haer hof, leggende in de Nieuwe
Weg, alsmede van enige hof gereedschappen, meubilen, blommen etc. door haer verkoft aen
de Heer Burgermeester van Hemert, te samen voor 425 guldens vrij-geld; En dan nog wijders
autorisatie tot het publijcq opveilen en verkopen van een huis, genaemt de Zwanen
Brouwerije, in de Vene Strate, bij de Swanen Brugge, met sijn Stal daeragter op de Burgwall;
alsmede van de halfscheid van een huis en hof, Boven Poorte, waar van de andere halfscheid
aen de wede Raams is toebehorende.
Was geapost: Word geconsenteerd in het versoek, bij de requeste gedaan, so als het legd, en
dien volgens de gelibelleerde verkopinge van de gementioneerde hof cum annexis
geapprobeerd, en de Requestrante vorders geauctoriseerd, om publijcq, aan de meest biedende
te verkopen het gelibelleerde huis en stal in de Vene Strate, alsmede de halfscheid van het
huis en hoff Boven Poorte, waar van de andere halfscheid toebehoord aen de weduwe Raams.

460. Den 24 Junii 1751, fol.162.
Op de requeste van Henrik Jaspar Nuis, versoekende, om ten requeste geallegeerde redenen,
dat moge worden geauctoriseerd, om tot restitutie van een Capitaal van 400 guldens door hem
en wijlen sijne huisvrouw in den jare 1749 opgenomen onder verband van een kamp lands de
Scholten of Keppels Land, en de Kromme Weijde, gelegen in Wapenvelde onder den Ampte
van Heerde, hetselve land te mogen verkopen, of na bevindinge, over te geven in voldoeninge
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van die schuld.
Was geapost: Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Boven Quartier, word
geconsenteerd in het versoek, bij de requeste gedaan, so als het legd, en de Requestrant dien
volgens geauctoriseerd, ten fine, als bij de requeste vermeld.

461. Den 28 Junii 1751, fol.162vo.
Op de requeste van de Burgermeester Q. Eckelboom, als mede Curator en voogd over de twee
minderjarige kinderen van wijlen Quirinus Sterke, versoekende, om ten requeste geallegeerde
redenen, dat aen hem in sijne qualiteit het effect van het apoinctement van Schepenen en
Raden van den 29 junii 1750 moge geworden.
Was geapost: Nadat hetselve requeste na apoinctemente van den 3 junii 1751 was gesteld in
handen van de beklaagde P.C. van Slangenburg ten fine van bericht.

Na examinatie van het bericht bij voorschreven onse apoinctemente van den 3 deser
gerequireerd, word onder inhaesie van onse vorige apoinctemente van den 29 junii des
voorleden jaars 1750 verstaan dat de Remonstrant in sijne qualiteit bevoegd is, om de
gelibelleerde mole cum annexis gerichtelijk te mogen distraheren; waar toe deselve
geauctoriseerd word mits desen.

462. Den 28 Junii 1751, fol.163.
Op de remonstrantie van de Gemeentsman H. Nuis bij apoinctemente van den 29 april deses
jaers gequalificeerd tot Super Arbiter tot het schiften, scheiden, en deilen van de gemene
boedels Alb. Credier en desselfs vrouw C. Uilenburg, houdende, hoe dat na vergeefs tentamen
van minnelijke vergelijk na examinatie van deselve boedels bevonden hadde, dat de boedel
van de vrouw salvo calculo, meerder soude bedragen, als die van de man, tusschen de drie á
vier duisend guldens, dog dat soude vermeinen, dat deselve boedel in dese tijd niet hoger
soude behoren gebragt te worden als op een Capitaal van drie duisend Caroli guldens waervan
de helft aen Alb. Credier soude moeten worden uitgeteld, en daermede de wedersijdse
gemeenschap komen te cesseren, verhopende dat, dat Schepenen en Raden hiermede, als
gedaen met communicatie van de beide andere Arbiters J. de Haan en E. van Arsen, genoegen
souden nemen, en verstaen, of dese penningen aenstonds sullen moeten worden uitgekeerd,
dan na overlijden van de vrouw etc.
Was geapost: Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Boven Quartier, hebbende
hier over ingenomen de consideratien van de beide andere Arbiters J. de Haan en E. van
Arssen, word verstaan dat de gelibelleerde schiftinge, scheidinge en deilinge van de beide
boedels, bij de requeste vermeld, also behoord te worden geapprobeerd, so als die also
geapprobeerd word mits desen; En dat Catharina Uilenburg de gementioneerde summa van
vijftien honderd Caroli guldens sijnde de halfscheid van de gelibelleerde summa van drie
duisend gelijke guldens, aen haren man Albert Credier sal moeten uitkeren en betalen voor
expiratie van de maand September aenstaande; En dat daarmede als dan de beide respective
boedels van malkanderen finalijk sullen wesen gesepareerd en gescheiden, en vervolgens de
gemeenschap van deselve cesseren.

463. Den 29 junij 1751, fol.164.
Op den Requeste van Harmina Door, wede Albertus Nicolaes van den Helm te kennen
gevende hoe sij aen de kindersiekte is komen te verliesen haer dogter Marquareta out 8 jaren
in egte verwekt bij wijlen haer Eheman A.N. van den Helm, en sig geheel onmagtig bevinden-
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de tot voldoening der kosten van begravinge en wat verder mogte nodig sijn te voldoen, so
was deselve versoekende dat deselve als erfgenaem van haer overleeden dogter, dat aen haer
mogte worden geaccordeert dat van het vierde part van het Capitael wegens een obligatie ten
laste van het Buiten groot f.367 - 10 - de Buitenvaders van geseide Gasthuis mogten worden
geordonneert om van het bovengenoemde verstorven vierde part te mogen en te moeten
aflossen, en te stellen in handen van de Requestrante een summa van dertig guldens ter
voldoening van de begravenis, en verdere aengewende kosten.
Was geapost: Op het Raport van de Heeren Hooftluiden van ’t Boven Espel worden de
Buitenvaders van ’t Buiten Gasthuis bij desen gelast en geauctoriseerd om aen de
Requestrante uit te tellen en te betalen de summa van dertig Caroli guldens, van het
gelibelleerde Capitael van f.367 - 10 - om te strekken ten fine als bij Requeste vermeld.

464. Den 1 Julii 1751, fol.165.
Op de Requeste van Berend van den Noordth, versoekende, om ten requeste geallegeerde
reden, dat de Heren Provisoren van het Boven Gasthuis mogen worden gequalificeerd, om
met hem te repareren, of anders hem te verhuiren, of te verkopen een halve Stal, staende in de
Karper Stege, toebehorende aen de wede van Werven, Kostkoperse in het Boven Gasthuis
waer van de andere helfte hem Requestrant toebehoord.
Was geapost: De Heren Provisoren van het Geertruid en Catharijnen Gasthuis worden
hiermede geauctoriseerd, om de gelibelleerde halve Stal aan de Requestrant te mogen
verkopen, en tegens betalinge der kooppenningen te transporteren.

465. Den 5 Julii 1751, fol.165vo.
Op de Requeste van de Juffr. Wesselstein, versoekende enig onderstand.
Was geapost: De Suppliante worden begunstigd met een summa van twaalf guldens tien
stuivers, te betalen door de ontfanger van de Stad, voor rekeninge van de lopende Stads
Camer. En is goed gevonden, aan de Suppliante vervolgens toe te leggen een summa van vijf
en twintig Caroli guldens, jaarlix, te betalen door de ontfanger van de Stads domeinen bij
halve jaren, op den 1 junuarii en den 1 julii respective, waarvan het eerste halve jaar sal wesen
vervallen op den 1 januarii 1752, met een summa van twaalf guldens tien stuivers.

[In marge]: Hier van een extract gesonden aen de ontfanger van de Stad.

466. Den 8 Julii 1751, fol.165vo.
Op de requeste van Jan Bijsterbos, Kerkmeester van ’t Boven Gasthuis, versoekende dat voor
rekeninge van ’t gemelde Gasthuis moge negotieren een summa van f.780 - 18 - 2 tot
betalinge van het gene aen hem volgens slot van sijne laatste rekeninge van het gemelte
Gasthuis alnog per resto was competerende.
Was geapost: De Requestrant word hier mede geauctoriseerd, om in sijne qualiteit, ten fine,
als bij requeste vermeld, te mogen negocieren een summa van sevenhonderd en tachtig Caroli
guldens, op maand geld, op de minste rente, so bekomen sal sijn, en om weder te worden
afgelost bij de eerste bekwame gelegenheid, en so haast doenlijk.

467. Den 12 Julij 1751, fol.166.
Op den Requeste van de voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Antoni Klinge te
kennen gevende hoe dat verscheide openstaende rekeningen tussen gemelte Antoni Klinge
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wegens verschulde ongelden van Camperveene en de advocaet Nessink wegens verdiend
salaris in verscheide saken so bij ’t leven van wijlen Ant. Klinge als na desselfs overlijden, ten
welken einde de Requestranten in hare qualiteit als mede de meerderjarige erfgenamen waren
te rade geworden om in te gaan een accoord van liquidatie versoekende ten dien fine ten
respecte van de minderjarigen approbatie.
Was geapost: Schepenen en Raden approberen ’t opgerigte geannexeerde accoord ten
respecte van de minderjarige kinderen van wijlen A. Klinge so als ’t legd gelijk ’t selve
geapprobeerd word bij desen.

468. Den 12 Julij 1751, fol.166vo.
Op den Requeste van H.W.A. van Dort versoekende als nog omme ten Requeste geallegeerde
redenen dat hem tot stellen van ordre op sijne saken alhier en het betalen van sijne respective
crediteuren, als nog moge worden verleend een uitstel van drie of vier maanden en dat
inmidels de gedreigde executie tegens hem moge worden gesurcheert.
Was geapost: Schepenen en Raden accordeeren aen de Requestrant weder ’t versogte uitstel
voor de tijd van drie maanden, en sulx tot den 12 october deses jaers 1751 incluis tot welken
tijd toe de gelibelleerde gedreigde executie voor als nog word gesurcheerd alles
ongepraejudicieert een ieder sijn regt.

469. Den 19 Julij 1751, fol.166vo.
Op den Requeste van Catharina Uilenberg te kennen gevende hoe de Heer Dr. Nessink als
gevolmagtigde van sijn soon Willem Jan Nessink volgens nevensgaende insinuatie aen haer
heeft geinterdiceert om aen Albert Credier te betalen sodane summa van 1500 guldens als
haer bij resolutie van den 18 julij is opgelegt, so is de Requestrante tot voorkominge van
dispuiten te rade geworden, en de versoeke en haer Requestrante te declareeren of sij uit
kragte van gemelte beslag de penningen onder haer behouden moet dan hoe sig in desen te
gedragen.
Was geapost: Op het Raport door de Heeren Hoofluiden ter vergadering gedaen word de
Requestrante bij desen geauctoriseerd omme de gelibelleerde summa van vijftienhondert
Caroli guldens uit te tellen en te betalen aen de persoon van Albert Credier, en wel binnen de
tijd van betalinge daer toe gestatueert si velit, en kan op de insinuatie door den Advocaet
Nessink aen de Requestrante gedaen geensints worden gedisponeert.

470. Eodem [19 Julij 1751], fol.167.
Op den Requeste van E. van Arssen Remonstrerende hoe hem van Jacob Korenhuis een half
jaer huishuir is competerende volgens gemaekt akkoort welke penningen reets op den 1 julij
moesten sijn betaelt versoekende derhalven dat so veel van de goederen als staende nog op de
weere en grond van de verhuirder te mogen laten verkopen om also kost en schadeloos sijne
betalinge te bekomen.
Was geapost: De persoon van J. Korenhuis word bij desen gelast en geordonneert om binnen
de tijd van agt dagen de Requestrant in desen sijne praevensie te voldoen ten ware deselve
redenen ter contrarie mogte hebben die denselven als dan ter vergadering van Schepenen en
Raden sal moeten inbrengen op aenstaende maendag des morgens ten tien uiren, wordende bij
non comparitie als dan de Requestrant geauctoriseerd om denselven daer voor paratelijk te
executeeren.
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471. Den 9 Augusti 1751, fol.167vo.
Op den Requeste van Willem Vogel verzoekende dat uit de boedel-penningen van zijne zuster
Lubbigje Bartels wede van Jacob Teunissen de provenieerde penningen van zijne Zwart
spreeuwde koe, die zijne zuster in de melk zoude hebben gehadt, en met de goederen van
zijne zuster verkoft zoude zijn aan hem Remonstrant mogen worden uitgekeerd.
Was geapost: E. Moulin word geauctorizeerd om aan den Remonstrant voor deszelfs
verkofte koe uit de boedel-penningen van Lubbigje Bartels te mogen uit tellen een somma van
honderd Caroli guldens.

472. Den 9 Augusti 1751, fol.168.
Op den Requeste van Jan Berg verzoekende om ten requeste geallegueerde redenen zijn zoon
Jan Berg zig thans tot Amsterdam onthoudende na Oost-Indien te mogen zenden en dat hem
daartoe de behulpzaame hand word geboden.
Was geapost: Op het rapport van de Heren Hoofdlieden van het Broeder Quartier word den
Remonstrant geauctorizeerd om zijnen gemelten zoon na Oost-Indien te mogen zenden, en tot
het ligten van denzelven van de Heer Hoofde Officier tot Amsterdam de behulpzaame hand te
mogen verzoeken.

473. Eodem [9 Augusti 1751], fol.168.
Op den Requeste van Jan Dirk Franke verzoekende om ter requeste geallegueerde redenen dat
het ledigstaande huis van Wijer Lambertink in de Geer-straat aan hem in eigendom moge
worden overgegeven, mits betalende aan den Armen-Camer dezer Stad een jaarlijxe uitgang
van vier goudguldens, beginnende met Paasschen 1742 (1752).
Was geapost: Aan den Remonstrant en desselfs erfgenamen word den eigendom van het
gelibelleerde huis geaccordeerd, mits betalende het verlopene en nog te verlopene
Schoorsteen-geld, en daar en boven aan den Armen-Camer dezer Stad eenen jaarlijxen
uitgang van vier goudguldens beginnen met Paasschen 1752.

474. Den 16 August(i) 1751, fol.168vo.
Op den Requeste van Ass. van Grafhorst verzoekende om ten requeste geallegueerde
reedenen uitstel van betalinge voor de tijd van zes weeken van enige verschuldigde pagt
penningen ter somma van negen en veertig guldens van een Stads mate bij hem in gebruik.
Was geapost: Het verzogte uitstel voor de tijd van zes weeken word mits deezen
geaccordeerd en teffens den Remonstrant gelast en gerecommandeerd om na verloop van die
tijd zijne gelibelleerde verschuldigde pagt-penningen promptelijk te betalen; wordende bij
ontstentenisse van dien den ontvanger gelast hem daar voor paraatlijk te doen executeren.

475. Den 2 Septemb(er) 1751, fol.169.
Op de requeste van de tijdelijke Buitenvaderen van het Arme Weeshuis, versoekende
approbatie van de verkopinge van een huisje, staende op de Burgwal bij de Kalverhekken
weg, aen het gemelte weeshuis aengekomen met de twee kinderen van wijlen Johanna Worst
door Requestranten qqa. verkoft aan Berend van Marle voor een summa van f.160 - : - Caroli
guldens te betalen met f.25 - : - Caroli guldens jaerlix, tot de volle betalinge toe.
Was geapost: Op het raport van de Heren Praesidenten in der tijd, loco de absente Heren
Provisoren van het Arme Weeshuis, so word de gelibelleerde verkopinge geapprobeerd so als
die legd, wordende de Requestranten in hunne qualiteit dan nog wel ernstig
gerecommendeerd, die sorge te dragen, dat de bedongene koop-penningen jaerlix, en alle
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jaren promptelijk bij termijnen van vijf en twintig Caroli guldens telkens worden betaald, tot
de volle afbetalinge toe.

476. Den 2 Septemb(er) 1751, fol.169vo.
Op de requeste van Gerrit Smit en Jacob ten Hove, voogden over Swier Swiersen ten Hove,
versoekende approbatie van een accoord de requeste annex, door haer op approbatie van
Schepenen en Raden ingegaen met des pupils stiefvader Berend Verstege tot schiftinge,
scheidinge en deilinge van den gemenen boedel.
Was geapost: Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Boven Espel, word het
gelibelleerde accoord mits desen geapporobeerd, so als het legd.

477. Den 13 Septemb(er) 1751, fol.170.
Op de requeste van Gerrit Smit en Jacob ten Hoven, als voogden over Swier Swiersen ten
Hoven, versoekende, te mogen worden geauctoriseerd, om een Capitaal van voorschreven hun
pupil van driehonderd en vijftig Caroli guldens te mogen verstrekken aan Berend Verstegen,
op een speciaal onderpand van desselfs halve Koorn-mole buiten de Cellebroers Poorte.
Was geapost: Word geconsenteerd in het versoek, bij de requeste gedaan, en worden de
Remonstranten in hunne qualiteit dien volgens geauctoriseed, ten fine, als bij de requeste
vermeld.

478. Den 13 Septemb(er) 1751, fol.170.
Op de requeste van E. van Arssen en Jan Kressel, voogden over de minderjarige kinderen van
wijlen B.W. de Haan, versoekende tegens de eerste verschijnsdag te mogen aflossen een
uitgank uit een huis van f.8 - 15 - , jaarlix ten behoeven van den Armen, en dan nog van
f.7 - 14 - , jaerlix ten voordele van de Geestelijkheid.
Was geapost: De versogte aflosse word geaccordeerd, mits de Supplianten daar van tijdige
kennisse geven aan de Boekhouder der Armen, en aan de ontfanger van de Geestelijkheid,
welke worden gerecommandeerd, om dese respective Capitalen wederom ten behoeven van
gemelte Corpora te beleggen.

479. Den 16 Septemb(er) 1751, fol.170vo.
Op den Requeste van Herman Ekkelboom als Buitenvader van het Arme Weeshuis,
remonstrerende dat de turfdragers plaatze zo door het overlijden van Arend Nijbrink aan het
zelve huis was vervallen, konden verkopen aan Daniel van Dijk voor f.500 - : - willende
dezelve zig den aantast betalen f.50 - : - en het overige op Meij aanstaande, verzoekende daar
toe te mogen worden gequalificeerd.
Was geapost: Het verzoek bij Requeste vermeld, word zo als het legd geaccordeerd.

480. Den 30 Septemb(er) 1751, fol.171.
Op de requeste van Abraham van Engelen, versoekende, dat de personen van Jan Cressel en
Harmen van den Berg mogen worden geauctoriseerd, om de vaste ouderlijke goederen met
desselfs suster gemeen tusschen hem en sijn suster te verdelen, en vervolgens den boedel
geheel te schiften en te scheiden.
Was geapost: Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Boven Quartier, so worden de
personen van Jan Cressel en Harmen van den Berg mits desen geauctoriseerd, ten fine, als bij
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de requeste vermeld; mits dat de gelibelleerde goederen in twee delen sijnde verdeeld, als dan
daar over ten overstaande van de Heren Hoofdlieden van het Boven Quartier het lot sal
worden geworpen, welke van beide delen aan de Requestrant en welke aan desselfs
minderjarige suster sal toebehoren.

481. Den 11 Octob(er) 1751, fol.171vo.
Op de requeste van Gerhardus Hemsing, houdende, hoe hij door een missive van een Lidt van
de Kerkenraad van Sloten in Vriesland geinformeerd Zij, dat hij aldaer van jemand soude
geblameerd en beschuldigd wesen, dat hij sig alhier in een predikatie dermaten soude hebben
te buiten gegaan in schelden en rasen, dat daer over door Schepenen en Raden soude wesen
ontboden op het Stadhuis; En dewijle dit nu een notoire onwaarheid was, so versogte, dat
mogte worden begunstigd met een certificatie, dat boven gemelde beschuldiginge vals is.
Was geapost: Schepenen ende Raden verklaren hier mede, dat de beschuldiginge, bij de
requeste gemeld, ongegrond, en de waarheid niet conform is.

482. Den 14 Nov(ember) 1751, fol.172.
Op den Requeste van Coenraed Golkeraet te kennen gevende dat al eenige jaren in huire heeft
gehad en bewoond een Stadshuis agter ’t Raadhuis genaemt de Keerslade jaers voor vijftig
guldens versoekende dat voor een jaerlijxe summa van vijftig guldens en het schoorsteengeld
voor de tijd van thijn jaren ingaende met primo Meij 1752 het voorseide woonhuis in huire
mag beholden.
Was geapost: Op het Raport van de Heeren Camenaers van de Stad word aen de Requestrant
het gelibelleerde huis voor de tijd van tijn volgende jaren in huire gecontinueerd ingaande met
primo Meij 1752 mits daer voor jaerlijx promptelijk betalende de summa van vijftig Caroli
guldens boven en behalven ’t schoorsteengeld.

[In marge]: Den 17 Meij 1762. Gecontinueert voor nog tien volgende jaren
Den 20 februarii 1772. De weduwe van Coenraad Galkerat, nog voor tien jaren gecontinueert.

483. Den 29 Novemb(er) 1751, fol.172vo.
Op de requeste van Laurens Erkelens en Rudolph Woltgraaf, enige erfgenamen van wijlen
Dr. Rogier Erkelens versoekende, desselfs boedel onder het beneficium inventarii te mogen
aenvaerden.
Was geapost: Word geconsenteerd in het versoek, bij de requeste gedaan, en dien volgens
aande Supplianten geaccordeerd om de gelibelleerde boedel onder het beneficium inventarii te
aanvaarden.

484. Den 6 Decemb(er) 1751, fol.172vo.
Op den requeste van den Ontvanger van Vollenhoove verzoekende dat zodanige penningen
ter somma van twee honderd twee en zestig Caroli guldens vijftien stuivers en agt penningen,
als wegens drie verkofte huizen van Gerrit Bollink onder de Heer Secretaris Muntz nog zijn
berustende, aan hem remonstrant in zijne qualiteit mogen worden uitgeteld.
Was geapost: De Secretaris Muntz word, mits deezen geauctorizeerd aan den Ontvanger van
Vollenhoove in zijne qualiteit de gelibelleerde penningen ter somma van twee honderd twee
en zestig Caroli guldens vijftien stuivers en agt penningen te moogen uittellen, mits
caverende, ingeval de ander daar toe beregtigd mogte worden, dezelve penningen te zullen
restitueren.
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485. Den 9 Decemb(er) 1751, fol.173.
Op den Requeste van de Gildemeesters van het Tappers-Gilde, verzoekende om ten requeste
geallegueerde redenen dat Haar Weledele Hoog Agtbare geliefden te accorderen, om door
haar gilde knegt geassisteerd met een Roedendrager alle de luden van haar gilde te doen
afvragen, of zij haar praecijze tot het dragen der dooden dan liever tot het betalen van twaalv
stuivers jaarlijx daar voor verbinden willen mitsgaders dat de Remonstranten alsdan mogen
worden gequalificeerd, om het zelve te executeren.
Was geapost: Het verzoek zo als het legd, word mits deezen geaccordeerd.

486. Den 9 Decemb(er) 1751, fol.173vo.
Op de Requeste van de Heer Burgermeester Q. Eckelboom als mede Curator en voogd over
de twee onmundige kinderen van wijlen Quirinus Sterke, versoekende dat aen hem in
voorschreven qualiteit moge worden geaccordeerd, om de geconsigneerde koop-penningen
van de Run-mole van de Scholtus Slangenburg, cum annexis, bij executie verkoft den 14
september deses jaers, na aftrek van de Gerichts-kosten, als de enigste reële uithebber na sig
te mogen nemen in minderinge van de schuld.
Was geapost: De Remonstrant word in sijne gelibelleerde qualiteit mits desen
gequalificeerd, om de geconsigneerde koop-penningen, bij de requeste vermeld, uit de
secretarije te mogen ligten, onder behoorlijke personele cautie de restituendo, in val jemand
daar toe nader beregtigd bevonden mogte worden.

487. Den 13 Decemb(er) 1751, fol.174.
Op de Requeste van de Jonkeren ten Bussche en Bruins versoekende dat de Heren
Hoofdlieden van het Boven Espel mogen worden geauctoriseerd aen haer overdragt te doen
van het huis en where, toebehoord hebbende aan Dr. Chr. Nessink, staende op de Burgwall,
door haer Requestranten bij executie aengekoft den 15 september des voorleden jaers 1750,
waervan de tijd van inlosse vervolgens reeds is vervloten.
Was geapost: De Heren Hoofdlieden van het Boven Quartier worden in hunne qualiteit mits
desen geauctoriseerd, ten fine, als bij de requeste vermeld.

488. Den 13 Dec(ember) 1751, fol.174.
Op de requeste van Anna Isabella Walraven de Mis, Anna Sibilla, Catharina Walraven de
Mis, haar qualificerende volle susters van wijlen Maria Agnes Walraven de Mis, in leven
wede wijlen de Cornet G. van Vaesen, hebbende tot bijlage een document, om te dienen tot
bewijs van gemelte hare susterschap met versoek dat tot de erffenisse van gemelte harer
overledene suster mogen worden geadmitteerd.
Was geapost: Desen sal worden gesteld in handen van de Heren Hoofdlieden van het
Broeder Quartier, welke worden geauctoriseerd, om daar op te disponeren, so, en als na
bevindinge sullen behoren.

489. Den 13 Decemb(er) 1751, fol.174vo.
Op het Request van Catharina Steenhouwers, wede wijlen Abraham Bantjes, houdende hoe
dat dat wijlen haren man ware aengestorven van wijlen desselfs neef, mede Abraham Bantjes
genaemt, gewoond hebbende tot Medenblik, en overleden in den jare 1739, welke summa Zij
Suppliante tot nog toe niet hadde kunnen magtig worden, en waervan nu eigentlijk niet meer
te bekomen soude wesen als f.180 - : - guldens die gesteld was in handen van de Schipper
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Sibrand de Rooij die difficulteerde deselve aen haar Suppliante uit te tellen; versoekende
derhalven, dat Zij moge worden geauctoriseerd, die summa te ontfangen etc.
Was geapost: Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Broeder Espel word de
Suppliante geauctoriseerd, om de gelibelleerde summa van honderd tachtig guldens te
ontfangen uit handen van Sibrand de Rooij, welke word gelast deselve summa aen de
Suppliante over te geven.

490. Den 23 Decemb(er) 1751, fol.175.
Op den Requeste van Johannes Ridder 21 jaaren oud, versoekende veniam aetatis.
Was geapost: Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buiten Quartier word het
verzogte venia aetatis aan den Remonstrant geaccordeerd en sulx ten fine en effecte als naar
regte.

491. Den 24 Decemb(er) 1751, fol.175.
Op de requeste van Geertruide Freno, enige nagelatene erfgename benevens desselfs absente
broeder in Oost indien Carel Freno en wijlen derselver suster de weduwe van wijlen de
Capitain Hempel, gisteren avond alhier overleden, versoekende, dat de Gemeentsman
M. Valencijn moge worden geauctoriseerd met volkomen magt, en bevel van gemelte
absentie Carel Freno in voorschreven wijlen susters boedel te mogen waarnemen, en verrigten
so, en in diersvoegen, of deselve Carel Freno daar selfs tegenwoordig was.
Was geapost: De Heer Burgermeester Bols word benevens de Gemeentsman M. Valencijn
mite desen geauctoriseerd, ten fine, als bij de requeste vermeld.

492. Den 24 Decemb(er) 1751, fol.175vo.
Op de Requeste van de meerderjarige kinderen van wijlen Ephraïm Schultz, versoekende dat
hun respective swager Jan Joachim Arnold van Ongeren en Willem Elberts mogen worden
geauctoriseerd, tot voogden en Curateuren over hunne minderjarige broederen en executeuren
van wijlen hun vaders testament.
Was geapost: De persoon van Willem Elberts word mits desen aen de Heer G. Bruinier als
testamentaire voogd en Curator, toegevoegd in het waarnemen van het interesse van de
minderjarige kinderen, bij de requeste vermeld, in het schiften, scheiden, en deilen van de
gelibelleerde boedel; welke boedel geschift, en gescheiden sijnde, so word dan wijders de
persoon van Jan Joachim Arnold van Ongeren benevens de gemelte Willem Elberts
geauctoriseerd, ten fine, als bij de requeste word versogt.

493. Den 24 Dec(ember) 1751, fol.176.
Op de requeste van Jan de Haan Peters Zoon, versoekende tegens Paasschen aenstaende aan
het Burger Weeshuis te mogen aflossen een uitgank van veertien stuivers jaerlix, gaende uit
sijn hofjen in de Heilen Stege.
Was geapost: De versogte aflosse tegens Paasschen aanstaande word mits desen
geaccordeerd; mits de Suppliant daarvan tijdige kennisse geve aen de tijdelijke Buiten
Vaderen aen welke word gerecommandeerd, dit Capitaaltjen weder, so haast doenlijk ten
profijte van het gemelte huis te beleggen.
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494. Den 3 Jan(uarii) 1752, fol.176vo.
Op de requeste van L. Erkelens, en R. Woltgraaf; verklarende den boedel van wijlen hunnen
respectiven vader en schoonvader Dr. R. Erkelens door hun aengevaerd onder het beneficium
van inventaris te repudieren, met versoek dat Curateuren over gemelte boedel gesteld mogen
worden.
Was geapost: Tot Curateuren over de gerepudieerde boedel, bij de requeste vermeld worden
mits desen aangesteld den Heer Burgermeester Roelink en de persoon van Jan Bundes, in
qualiteit, als Boekhouder ter Armen.

495. Den 10 Jan(uarii) 1752, fol.176vo.
Op de requeste van de voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Ephraïm Schultz,
versoekende, dat aen ene derselselver, met namen Giljam Schultz, oud drie en twintig jaren,
moge worden geaccordeerd venia aetatis.
Was geapost: De versogte venia aetatis word aan der Requestranten pupil Giljam Schultz
mits desen geaccordeerd, ten fine en effecte, als na regten.

496. Den 10 Januarii 1752, fol.177.
Op de requeste van de Burgermeester Lucas Bols en de Gemeentsman Martinus Valencijn, als
aangestelde Curateuren over den boedel van wijlen de weduwe van den Capitein Hempel,
toebehorende aan den uitlandigen, en op Ambona wonende Carel Freno dat sijn aandeel bij
het schiften en scheiden van den gemelden boedel bestaat in diverse obligatien, die reeds
opgesegd of nog dagelijks opgesegd staan te worden, waardoor sij Remonstranten met er tijd
gechargeerd sullen worden met de bewaringe van seer vele contante penningen, en
geconsidereerd, dat het hun pligt Zij, te besorgen, dat die penningen een behoorlijken
interesse doen, en gesteld worden in secure handen; so versogten sij geauctoriseerd te mogen
worden, om voor alle de contante penningen aan te kopen provinciale obligatien en die ter
secretarie te separeren onder de Secretaris Muntz, en de interest van deselve obligatien te
laten accresceren ten profijte van den gemelden Freno tot desselfs herwaards overskompte, of
gerechtelijke ordere, om van hunne gehoudene administratie bewijs en reliqua te eischen.
Was geapost: Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Cellebroeders Espel word
geconsenteerd in het versoek, bij de requeste gedaan, en worden de Remonstranten in hun
gelibellerde qualiteit dien volgende geauctoriseerd, ten fine, als bij de requeste vermeld.

497. Den 20 Jan(uarij) 1752, fol.177vo.
Op den Requeste van Mense Jans Bokhorst versoekende omme ten requeste geallegeerde
redenen tot Meij aenstaende prolongatie van ’t betalen van sodane 12 guldens tien stuivers als
hij alle vierdel jaers op rekening aen den Geestelijkheit voor agterstedige coopspenningen van
desselfs huis is verschuldigt.
Was geapost: Schepenen en Raden accordeeren aen de Remonstrant ’t versogte uitstel tot
Meij aenstaende.

498. Den 27 Januar(ii) 1752, fol.177vo.
Op den Requeste van Helmig Jan Valkenier remonstrerende, dat een obligatie groot
zeshonderd guldens ten laste van het Comptoir van Vollenhove onder hem is berustende,
welke obligatie door Jacobje van der Weerd is gelegateerd aan haar halve zusters dogter
Aaltjen Lijndraier, welke overleden zijnde heeft nagelaten drie kinderen bij Peter Markus in
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egte verwekt; En alzo de vader P. Markus voornoemd als nog in leeven is, nu is des
Remonstrants verzoek om deeze gelibelleerde obligatie in handen van de vader P. Markus te
mogen stellen.
Was geapost: Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroeders Quartier
word den Remonstrant geauctoriseerd ten fine als bij Requeste verzogt.

499. Den 27 Jan(uarii) 1752, fol.178.
Op de requeste van Henrik Groenberg, en Jan Doctor, als voogden over de onmundige soon
van Gerrit van Veesen, versoekende publijcq te mogen verkopen en vervolgens te
transporteren een huis en where met een groote hoff daeragter, staande in de Groene Strate,
thans in huur bij enen Bosch, in gemeen met hun pupils stiefmoeder de nagelatene wede van
Gerrit van Veesen.
Was geapost: De Remonstranten worden in hunne qualiteit mits desen geauctoriseerd, om
het gelibelleerde huis en hoff publijcq, ten overstaan van de Heren Hoofdlieden van het
Cellebroers Espel te verkopen, en daar van aan kopers behoorlijk transport te doen.

500. Den 29 Januar(ii) 1752, fol.178vo.
Op den Requeste van Willem Storm en van Jan van ’t Oever als voogden over het onmondige
kind van Arent van Dragth en Johanna Tangena, verzoekende om ten requeste geallegeerde
redenen geauctorizeerd te mogen worden om ¼ morgen hem in in een gehele morgen met
Marten Storm gemeen te mogen verkoopen en transporteren.
Was geapost: Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broeder Quartier worden
de remonstranten geauctorizeerd ten fine als bij Requeste verzogt.

501. Den 3 Febr(uarii) 1752, fol.179.
Op den Requeste van Giljam Brunier en Willem Elberts als curateuren over den boedel van
wijlen Ephraïm Schultz, verzoekende om de mobile en immobile goederen zo wel in als
buiten deeze Stads jurisdictie gelegen publijcq en aan de meestbiedende more solito te mogen
verkopen.
Was geapost: De Remonstranten worden geauctorizeerd ten fine als bij Requeste verzogt.

502. Den 3 Febr(uarii) 1752, fol.179.
Op de Requeste van H.J. Schultz, E.W. en G.J. Schultz, kinderen van wijlen Ephraïm Schultz,
versoekende, dat de voogden over haren minderjarigen broeder Adam Godtfriedt Schultz
mogen worden geinjungeerd, om denselven haren broeder te laten verblijven in het sterfhuis,
en nergens anders te besteden, voor en al eer de Remonstranten daerover door Schepenen en
Raden gehoord sullen wesen.
Was geapost: Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Cellebroers Quartier word
verstaen dat in het versoek, bij de requeste gedaan niet kan worden getreden, en word hetselve
dien volgens afgewesen. En worden de respective meerderjarige kinderen van wijlen E.
Schultz wel serieus gerecommandeerd en gelast, om de aengestelde voogden en Curateuren
over de minderjarige kinderen in hunne tutele en Curatele ongemoeid te laten.

503. Den 3 Febr(uarii) 1752, fol.179vo.
Op de requeste van de Burgermeester Giljam Bruinier en Willem Elberts, als Curateuren over
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den boedel van wijlen Ephraïm Schultz, houdende hoe de meerderjarige kinderen en
erfgenamen, de enen voor den anderen na boedelpenningen ontfangen, en voor ontfangst op
haar naam quitancien passeren, en aldus tot praejudicie van de Requestranten qqa. handelen
en in hun functie treden, so versogten, dat moge worden verstaan, dat de Requestranten in ’t
voorschrevene volgens de rechten en het annexe testament alleen sullen fungeren, de boeken
bewaren, de penningen ontfangen, quitancien passeren, en alle obligatien onder recepisse na
haar nemen etc: welk laatste Zij des te meer versoeken, omdat men ’t kasjen, waar in de
obligatien gesloten sijn, in absentie der Curateuren heeft sien openstaan nadat de Curateuren
’t selve gesloten hadden.
Was geapost: Wanneer de Requestranten in hunne qualiteit vooraf sullen hebben opgemaakt
een behoorlijke staat en inventaris van de gelibelleerde boedel, en daar van en dubbeld aan de
meerderjarige kinderen van wijlen E. Schultz ter handen gesteld; So worden deselve
Requestranten als dan geauctoriseerd, ten fine, als bij de requeste word versogt.

504. Den 7 Febr(uarii) 1752, fol.180.
Op de requeste van Gerrit Huiskes, versoekende te mogen worden geauctoriseerd, om het
bewijs van ’s moeders goed, bij sijn hertrouwen gedaan, aen sijn voorsoon Clamon, met
kennisse van desselfs voogden te mogen besteden tot betalinge van leergeld, en hetgene
deselve sijn soon verder nodig sal hebben tot het leren van de Chirurgije waertoe deselve
bestedet was tot Zwolle.
Was geapost: Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Broeder Espel is
goedgevonden de Requestrant Gerrit Huiskes mits desen te gelasten, om het gelibelleerde
bewijs, ter summa van tweehonderd Caroli guldens, over te geven in handen van de
aangestelde voogden over sijne onmundige soon Clamon, bij de Requeste vermeld, en de
voorschreven voogden te ordonneren, en deselve mits desen te qualificeren, om de gemelte
summa van twee honderd Caroli guldens te emploijeren, so en als bij de requeste word
versogt.

505. Den 10 Febr(uarii) 1752, fol.180vo.
Op de requeste van de meerderjarige, en van de minderjarige kinderen en erfgenamen van
wijlen Ephraïm Schultz, houdende hoe dat de oudste soon en de oudste dogter, Ephraïm
Schultz en Gesina Juliana Schultz volgens hunne onderlinge conventie onder hunne respective
erf-portien tegens een summa van vijf duisend guldens eeuwiglijk en erfelijk sullen hebben de
Brouwerije agter de Nieuwe Mure, kennelijk staande, waarvan de Lelij in ’t wapen staat, en
sulx met der selver ap-en dependentien, versoekende daer van de approbatie van Schepenen
en Raden.
Was geapost: Word geconsenteerd in het versoek, bij de requeste gedaan, so als het legd.

506. Eodem [10 Februarii 1752], fol.181.
Op den Requeste van de Burgermeester G. Bruinier, en W. Elbers als Executeuren van ’t
testament van wijlen E. Schultz en voogden over de minderjarige, hoe sij met de
meerderjarige kinderen geconvenieert sijnde om de Advocaet Veene te gebruiken tot het
invorderen van eenige schulden des boedels, en waer in een Advocaet sullen nodig hebben,
waer toe sij als executeuren, en voogden van de minderjarige kinderen versogten te mogen
weesen geauctoriseerd.
Was geapost: Schepenen en Raden auctoriseeren bij desen de Requestranten omme de
Advocaet Veene te mogen gebruiken en emploijeeren ten fine als bij den Requeste gemeld.
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507. Eodem [10 Februarii 1752], fol.181vo.
Op den Requeste van Hendrik Jans en Peter van Ham, daar bij te kennen gevende, hoe dat
wegens huishuir die nog aan het Pesthuis verschuldig zijn, door de Heer Burgermeester van
Marle als administrator van het zelve huis met executie worden gedreigd, dat dierhalven
verzoekende waaren dat de huishuir tot 1751 den 1 Meij mogen worden geremitteerd.
Was geapost: Wanneer de supplianten op den 1 Meij aanstaande een jaar van haare
verschuldigde huishuur zullen hebben betaald, zal aan dezelve een jaar worden geremitteerd,
en wanneer op de 1 augusti daar aan volgende weder een jaar zullen hebben betaald, zal aan
dezelve weder een jaar worden geremitteerd, en word de Heer Burgermeester van Marle qqa.
Zo de supplianten aan dezelve termijnen niet mogten voldoen, verzogt om dezelve daar voor
paraatlijk te executeren.

508. Den 14 Febr(uarii) 1752, fol.182.
Op de requeste van Jan Strockel en Jan Bos, versoekende, als de grootste Crediteuren te
mogen worden gequalificeerd tot Curateuren over den boedel van wijlen P.S. D’Ecosbij, en
sulx ad opus jus habentium.
Was geapost: De genomineerde personen van Jan Strockel en Jan Bos worden mits desen
gequalificeerd ten fine als bij de requeste is versogt.

509. Den 18 Febr(uarii) 1752, fol.182.
Op de requeste van Jan Krissel en Harmen van den Berg, voogden over Swaantjen van
Engelen, remonstrerende, hoe dat bij de verdeilinge der vaste goederen tusschen haar
voorschreven pupille en desselfs meerderjarigen broeder Abraham van Engelen nog in
gemeenschap hadden gehouden een hoff in de Heilen Stege welke in ’t geheel hadden verkoft
aen Dirk Wintmers junior voor eeen summa van f.225 - : - Caroli guldens mits de kosten half
en half gedragen wordende; versoekende daar toe de approbatie van de Heren van de
Magistraat.
Was geapost: De verkopinge van den hof, bij de requeste vermeld, word mits desen
geapprobeerd.

510. Den 19 Februar(ii) 1752, fol.182vo.
Op den Requeste van Claas Meiboom, verzoekende in plaatze van Teunis van der Veen, die
overleden is met het Veer van hier op Deventer begunstigd te worden.
Was geapost: Op het rapport van de Heeren Schutmeesters word in het verzoek bij Requeste
gedaan mits deezen geconsenteerd, onder die mits dat zig hier met er woon blijve onthouden
en de Kleine Burgerschap deezer Stad gewinne.

511. Den 21 Febr(uarii) 1752, fol.182vo.
Op den Requeste van Gerrit Gerritsen en Leentje Stoffers, zijnde de eerste stiefvader, en de
tweede eigen moeder, van Rutger Hendrix, remonstrerende hoe dat Rutger Hendrix
voornoemd bij sententie van Haar Weledele Hoog Agtbaren in dato den 28 Meij 1749 in het
provintiale tugthuis voor de tijd van negen jaaren is geconfineerd geworden; Dat hij voor als
nog maar negen en twintig oud, door onnozelheid tot die misslag, waar over gesententieerd is,
zoude zijn gekoomen, verzoekende dierhalven dat Haar Weledele Hoog Agtbaren behagen
mag denzelven uit zijn confinement te ontslaan.
Was geapost: Scheepenen ende Raaden hebben om redenen haar daartoe moverende, de
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persoon van Rutger Hendrix bij sententie van den 28 Maij 1749 in het provintiale tugthuis
geconfineerd, met zijn voornoemde confinement ontslagen, gelijk daar uit ontslagen word
mits deezen. Blijvende denzelven dan nog ingevolge den inhoud van bovengemelte sententie
voor altoos gebannen uit deeze Stad, dezelfs vrijheid, en Veerscheepen, als mede uit de
provintie van Overijsel.

512. Eodem [21 Februarii 1752], fol.183vo.
Op den Requeste van Jannetje Jans wede van Aart Roelofs in leven Meier van eene dezer
Stads Geestelijkheids erven aan de Hooge weg op Camper Veen; van Evert Jansen als voogd
over de drie oudste zoonen van gemelte Aart Roelofs, en dan nog van Jannes Gijsberts, en
Teunis Jansen als voogden over de vier jongste kinderen van opgemelte Aart Roelofs,
remonstrerende hoe dat de boedel goederen voor verschuldigde pagt door ordre van Haar
Weledele Hoog Agtbaren zijn geinventarizeerd worden; En alzo het lijk van Aart Roelofs nog
onbegraven is, zo waren zij, zonder anderen verzoekende, om uit den boedel het lijk ter
aarden te mogen bestellen.
Was geapost: De Remonstranten worden geauctorizeerd om de bestellinge van de
gelibelleerde begraaffenisse op zig te mogen neemen en daar toe te mogen emploieren een
somma van penningen niet excederende de somma van dertig Caroli guldens.

513. Den 24 Febr(uarii) 1752, fol.184.
Op den requeste van Rutger Bondam en Teunis van Eepe als curateuren van den insolventen
boedel van Berend Huisman remonstrerende, dat de boeken van Berend Huisman zodanig
verward vinden, dat vermeinden geene openstaande schulden, als die na het jaar 1744
gemaakt zijn, behoorden of met regt zouden kunnen innen. Dat ook in dezelfde schuldboeken
vinden verscheidene openstaande posten, die niet zijn uitgetrokken, verzoekende dierhalven te
mogen weeten hoe zig omtrent het een en ander te gedragen, als meede dat geauctorizeerd
mogen worden om aan Dr. van Ingen als gevolmagtigde van M. Brinkman uit te tellen
zodanige vastigheden zijn gekoomen waar op deszelfs pricipaale gevestigd is.
Was geapost: Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buiten Quartier worden de
curateuren van den gelibelleerden boedel geauctorizeerd, om de openstaande schulden
alleenlijk die na het jaar 1744 zijn gemaakt, op de beste wijze te innen, en om de openstaande
posten, die niet zijn uitgetrokken, op rekeninge te stellen zo hoog als diergelijke, waar van de
leverantie in het zelve jaar is gedaan, in het schuldboek gedebiteerd vinden, en om de overige
waar van geen diergelijke uitgetrokken of op prijs gesteld vinden, na haar beste wetenschap te
posseren; En worden dezelve dan nog wijders geauctorizeerd om aan Dr. van Ingen in zijne
qualiteit uit te tellen zodanige penningen, als na aftek van de onkosten van de verkofte
vastigheden van denzelven boedel, waar op deszelfs principaal M. Brinkman is gevestigd
geweest, zijn gekoomen.

514. Den 2 Maert 1752, fol.184vo.
OP de requeste van Maria te Laar, wede van Hermanus Lengerink, versoekende, dat tot hare
nodige sustentatie moge ontfangen van Berend Smit sodanige summa van honderd en vijftig
guldens onbetaalde koop-penningen herkomende van haar turfdrages plaats.
Was geapost: Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Boven Espel word de persoon
van Berend Smit hier mede geauctoriseerd, om aan de Suppliante uit de penningen, bij de
requeste vermeld, uit te tellen een summa van een honderd Caroli guldens.
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515. Eodem [2 Maert 1752], fol.185.
Op den Requeste van Evert Moulin als afslager van de vendues, versoekende dat de permissie
en andere vreemde schellingen, so bij de verkopinge heeft ontvangen of nog staat ontvangen,
aan de verkopers weder te mogen geven voor dezelve prijs waar voor dezelve heeft
ontvangen.
Was geapost: De Remonstrant word geauctorizeerd om de permssie en andere vreemde
schellingen, welke met ede kan verklaren dat voor laatstleden zondag voor verkofte boedels
heeft ontvangen, aan de verkopers weder voor zes stuivers te mogen uitgeven aan jeder na
rato van de penningen als aan dezelve nog is verschuldigd, en die geene, die voortaan nog
mogte ontvangen van jeder boedel afzonderlijk te houden, welke meede van die prijs waar
voor dezelve heeft ontvangen, aan de verkopers weder zal moogen uit tellen; kunnende den
Requestrant in het vervolg bij verkopingen condtioneren dat de kopers de uitgeloofde
penningen in goeden gangbaren gelde en geen schellingen zullen moeten betalen.

516. Den 2 Maart 1752, fol.185vo.
Op den Requeste van de Kerkmeesteren van het Buiten Gasthuis als meede van Dr. R.
Woltgraaf, verzoekende dat de laatste moge worden geauctorizeerd om zodanige capitale
somma van drie honderd zeven en zestig guldens en tien stuivers als gemelte Gasthuis aan de
erfgenamen van Lourens van den Helm nog is verschuldigd, te mogen ontvangen en daar van
quiteren.
Was geapost: Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Boven Quartier word Dr.
R. Woltgraaf mits deezen geauctorizeerd om namens de erfgenaamen van Lourens van den
Helm van de Kerkmeesters van het Buiten Gasthuis de gelibelleerde capitale somma met de
verlopene interssen te ontvangen, daar voor te quiteren en voor haar dezelve te bewaren;
wordende hier meede teffens verstaan dat Gerardus van den Helm tot deeze penningen is
beregtigd voor de eene halfscheid, Albertus van den Helm voor een vierde part van de
wederhalfscheid en Hermina Door wede van Albertus Nicolaas van den Helm voor haar zelfs
en als erfgenaam van haar overledene dogter Margrieta van den Helm voor de overige drie
vierde parten.

517. Den 3 Maert 1752, fol.186.
Op de Requeste van de Boekhouder van het Bestiaal J. ter Welberg, versoekende, te mogen
weten hoe buiten sijne schade weder sig sal kwijt maken de summa van f.432 - : - guldens bij
hem ontfangen aen permissie, en andere vreemde schellingen voor het geëmaneerd placaat
van Haar Hoog Mogenden waerbij deselve schellingen sijn gereduceerd van ses tot op vijf en
een halve stuiver.
Was geapost: Word verstaan, dat de Requestrant in sijne qaliteit de gelibelleerde summa van
vierhonderd twee en dertig guldens; bij hem ontfangen aan gereduceerde permissie, en andere
vreemde schellingen, wederom aan de respective ossen-weijders sal mogen uitgeven op elk
honderd guldens dertien van die schellingen, het stuk tot ses stuivers; en dat de respective
osse-weijders vervolgens verpligt sullen wesen, om onder jeder honderd guldens dertien van
opgemelte schellingen te ontfangen, het stuk tot ses stuivers.

[In marge]: Bij dit apoinctement nader gepersisteerd den 27 Maert 1752.

518. Den 6 Maert 1752, fol.186vo.
Op de requeste van Emanuel van Arssen en Jan Krissel, als voogden over de drie onmundige
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kinderen van Berend Willem de Haan, met namen Jacob Abram, Machteld, en Berend Willem
de Haan, versoekende op het lijf van elk van voorschreven drie kinderen op de Stad te mogen
beleggen.
Was geapost: De Requestranten worden hier mede in hunne qualiteit geauctoriseerd, ten
fine, als bij de requeste vermeld.

519. Den 8 Maert 1752, fol.187.
Op de Requeste van Pieter Marcus, houdende, hoe dat van wijlen desselfs huisvrouw hadde
een obligatie van ses honderd guldens Capitaal, ten Comptoire van Vollenho, aen deselve
gelegateerd door wijlen sijn vrouws moeije Jacobjen van der Weerdt, versoekende, te mogen
worden geauctoriseerd, om die obligatie te mogen verkopen, en daer mede te handelen na
goed vinden.
Was geapost: Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Cellebroeders Espel word de
Requestrant mits desen geauctoriseerd, ten fine, als bij de Requeste vermeld.

520. Den 16 Meert 1752, fol.187.
Op den Requeste van Willem Bouwmeister, Stads Meijer op ’t Eiland op de Manties Weerd
hoe getrout sijnde geweest met de wede van Harmen Claessen, de gemelte wede aen de
voorkinderen bij afgoedinge van ’t vaders goed heeft bewesen 1500 guldens en dat van der
kinderen twaelfde jaer gemelte bewijs jaerlijx nog daerenboven zoude worden verrentet met 3
percent en also gemelte kinderen al eenige jaren boven de twaelf sijn en de requestrant van de
voogden voor gedagte rente word aengesproken, so versogte om ten requeste geallegeerde
redenen van de geeiste agterstedige rente te mogen worden gelibereerd tot der kinderen
mondige jaren.
Was geapost: Op het raport van de Heeren Camenaers en Rentmeesters van de Stads Camer
so word den requestrant om redenen ten requeste geallegeerd bij desen gelibereerd en
ontslagen van de restante en agtersteedige jaren rente tot den 10 november 1751 inclusive
sullende ’t eerste jaer rente ten profijte van de onmundigen voor de eerste reise weesen
geëxpireert op den 10 november 1752 en so vervolgens van jaer tot jaer.

521. Den 30 Maert 1752, fol.187vo.
Op de requeste van Cornelis Blom, houdende, hoe dat sijne twee kinderen, bij Anna Reinders
in echte verwekt, voor een derde sijn testamentaire erfgenamen van de wijlen de Luttherse
Predikant Romberg, van welke derde hij Requestrant de opkomsten moet trekken dat hij
vermeind, daerover niet getrokken te kunnen worden het linnen, hetwelke voor sijne kinderen
voor een derde portie mede is verdeild, versoekende om redenen, ten requeste geallegeerd, dat
de Executeuren van het testament van voorschreven wijlen wede Romberg aen hem sullen
mogen betalen de verschenene interessen, volgens inhoud van het testament, alsmede sijn
kinderen portie in het linnen uit te reiken.
Was geapost: Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Broeder Espel word verstaan,
dat de Executeuren van het gelibelleerde testament behoren te worden geauctoriseerd, so als
die geauctoriseerd worden mits desen, om aan de Suppliant qqa. in minderinge, en op
rekeninge van de verschenene renten, bij de requeste gemeld uit te tellen een summa van een
honderd Caroli guldens als mede aan hem uit te reiken de halfscheid van de portie van het
linnen, bij testamente van wijlen de weduwe van de Lutherse Predikant Romberg aan sijne
twee kinderen gemaakt.
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522. Den 4 April 1752, fol.188vo.
Op de Requeste van Hester Decosbi, vesoekende, dat aan haar, so als aen hare suster reeds
gedaan is uit wijlen haar vaders boedel moge worden toegelegd, so tot goedmakinge van de
vrouw als tot hare nodige subsistentie een summa van twintig Caroli guldens.
Was geapost: Op het raport van de Heren hoofdlieden van het Buiten Quartier, so worden de
Curateuren over den boedel van wijlen des Suppliantes vader mits desen geauctoriseerd, om
aan de Suppliante ten fine, als bij de requeste vermeld, de versogte summa van twintig Caroli
guldens uit te tellen.

523. Den 10 April 1752, fol.189.
Op den Requeste van Berendina Westendorp, verzoekende dat, ter oorzaake dat in het Arme
Weeshuis alhier is opgevoed, de Buitenvaders van het zelve huis mogen worden
geauctorizeerd, om haar den uitkoop voor zeventig Caroli guldens te accorderen.
Was geapost: Op het rapport van de Heeren Provisoren worden de Buitenvaders van het
Arme Weeshuis geauctorizeerd om den gelibelleerden uitkoop voor een somma van zeventig
Caroli guldens aan de Requestrante te accorderen.

524. Den 13 April 1752, fol.189.
Op den Requeste van Niklaas Kroeze in houwelijk hebbende Willemina de Reuze,
remomstrerende hoe dat deszelfs zwager Jan de Reuze zig in de Indien is onthoudende, en
daar omme deszelfs persoon door andere behoorde gerepresenteerd te worden bij de
explicatie van de boedel van derzelver vader die op gisteren overleden is.
Was geapost: De persoonen bij Requeste vermeld worden geauctorizeerd ten fine als daar bij
verzogt.

525. Den 15 April 1752, fol.189vo.
Op den Requeste van Maria Susanna de Koning wede van Jan de Reuze, verzoekende om ten
requeste geallegueerde redenen, dat de persoon van Martinus Valencijn moge worden
geauctorizeerd om in plaatze en uit naame van de suppliante ten sterfhuize van haare
overledene man met deszelfs kinderen de begraaffenisse is helpen reguleren, en alles te
vereffenen en ten einde te brengen als of de suppliante zelfs praesent was, als meede dat voor
de uitlandige zoon van haar overledene man een persoon moge worden gequalificeerd, om
zijn interesse bij het vereffenen van den boedel waar te neemen.
Was geapost: De persoon van M. Valencijn word mits deezen geauctorizeerd ten fine als bij
Requeste verzogt, ongepraejudicieerd nogtans aan jeders regt; Wordende het laatste verzoek
bij Requeste vermeld gepasseerd, als zijnde daar op reets gedisponeerd.

526. Den 17 April 1752, fol.190.
Op de Requeste van de Kerkmeesters van het Boven Gasthuis, versoekende te mogen worden
gequalificeerd, om twee huisjes, staande het ene op de Burgwall, voor bij de Kalverhekken
Brugge; en het andere in de Heren Smits Stege, het gemelte Gasthuis aengekomen van de
wede van Let, publijcq te mogen verkopen.
Was geapost: De Requestranten in hunne qualiteit worden hier mede gequalificeerd om de
beide gelibelleerde huisjes ten overstaan van de Heren Provisoren van het Geertruid en
Catharinen Gasthuis publijcq te verkopen, en vervolgens aan koperen te transporteren.



Pagina 121 van 178

527. Eodem [17 April 1752], fol.190vo.
Op den Requeste van Philip Kling cum suis als de naaste erfgenaamen van wijlen haar
grootmoeder de wede van Adriaan ten Toorn verzoekende om de boedel van haar
grootmoeder voornoemd onder beneficie van inventaris te mogen adieren.
Was geapost: Remonstranten worden geauctorizeerd om de gelibelleerde boedel onder
beneficie ven inventaris te mogen adieren ten fine en effecte als naar regte.

528. Den 24 April 1752, fol.191.
Op den Requeste van de Gemeensman Laurens de Pool verzoekende om ten requeste
geallegueerde redenen dat de verzegelde goederen van den Heer van Dorth mogen worden
ontzegeld.
Was geapost: De persoonen van Laurens de Pool en Jan de Haan A.Z. worden mits deezen
aangesteld tot executeurs van den gelibelleerden boedel, welke zig over de ontzegelinge van
de respective Heeren Hoofdlieden kunnen addresseren.

529. Den 24 April 1752, fol.191.
Op den Requeste van Gerhardina Zegers, en Willem Denekamp de jonge te kennen gevende
dat Willem Denekamp de oude sijnde komen te overlijden en also deselve swarigheid maken
om haer voor erfgenaem te verklaren, so versogten sij te mogen worden geauctoriseerd om
gemelte boedel onder beneficie van inventaris te mogen aentasten.
Was geapost: Schepenen en Raden auctoriseren de Requestranten om de gelibelleerde
boedel van Willem Denekamp de oude onder beneficie van inventaris te mogen aenvaerden
ten fine en effecte als na regten, en word de persoon van Gerrit Vriese bij desen
geauctoriseerd als executeur in gemelte boedel ten welkers overstaen de voorschreven
inventarisatie sal moeten geschieden.

530. Den 24 Augusti (April ?) 1752, fol.191vo.
Op de requeste van Dr. P. van Ingen, als bediende van de koopman Esterwegen versoekende
nevens de persoon van Jan Valk te mogen worden aengesteld tot Curateuren over den boedel
van Jacob Kuen.
Was geapost: De Requestrant word namens sijn principaal Esterwegen, en buiten kosten van
de gelibelleerde boedel, nevens de persoon van Jan Valk gequalificeerd en aangesteld tot
Curateuren over de gemelte boedel.

531. Den 29 April 1752, fol.192.
Op de Requeste van Henrik Willem Aloijsius van Dorth, versoekende, om ten requeste
geallegeerde redenen, dat met de executie van sijne effecten alhier nog moge worden
gesupersedeerd voor de tijd van een maand onder belofte, van sijne Crediteuren na behoren en
ten genoegen te sullen voldoen.
Was geapost: De versogte surseance van executie word alnog, en voor de laatste maal
geaccordeerd, en sulx tot den eersten junii aanstaande; en worden de aangestelde Curateuren
gelast, met de distractie der effecten tot den 1 junii voorschreven toe te supersederen.

532. Den 1 Meij 1752, fol.192.
Op de Requeste van Egbert Balk en Lambert van der Oord, als voogden over de onmundige
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Kinderen van wijlen de Collecteur Lambertus Morre; versoekende, te mogen worden
geauctoriseerd, om te mogen ontfangen een legaat van drie honderd guldens aen sijne pupille
gemaekt door wijlen den selven moeije Swaantjen Willinkhuisen, in Holland overleden.
Was geapost: Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Broeder Quartier word
geconsenteerd in het versoek, bij de requeste gedaan, so als het legd, ende worden de
Requestranten dien volgens gequalificeerd, om in hunne gelibelleerde qualiteit het
gementioneerde legaat te ontfangen.

533. Den 4 Meij 1752, fol.192vo.
Op den Requeste van Clamon Vriese en Herm Ekkelboom als voogden van de onmondige
zoon van Gerrit Huiskes met naam Clamon Huiskes, verzoekende om ten requeste
geallegueerde redenen om geauctorizeerd te worden om de twee gebeterde melk koien die aan
hem voor ’s moeders goed zijn beweezen, aan zijn vader in de melk te laten.
Was geapost: De Remonstranten worden geauctorizeerd ten fine als bij requeste verzogt.

534. Den 15 Meij 1752, fol.193.
Op den Requeste van Dng. Theodoris Hogenberg versoekende om redenen ten voorschreven
Requeste geallegeert een proponent voor eenige tijd te mogen stellen en aennemen om voor
hem den predikbeurt waer te neemen.
Was geapost: Schepenen en Raden aen den Requestrant om op sijn eigen kosten een
proponent te mogen aenstellen op approbatie van Schepenen en Raden, en sal den Requestrant
eerst en vooraf gehouden sijn kennis te geven wanneer sodanige alhier sal sijn gearriveert om
sig te laten horen.

535. Den 12 Junij 1752, fol.193.
Op den Requeste van Jan Banties te kennen gevende dat hij in ’t gemeen heeft met Juffrou
van Werven, Kostkoperse in het Boven Gasthuis bij hem selfs bewoont sonder daer van ooijt
eenige betalinge te hebben gedaen, of oijt eenige afrekening wegens reparatie aen gemelte
huis gedaen te hebben gehouden, en nu weder genootsaekt word het dak en de bovenste gevel
te vernieuwen en andere nootsakelijkheeden te repareeren, so was versoekende dat Juffrou
van Werven mag worden gelast met hem finale afrekening te houden en sij verschot te
restitueeren ofte dat bij onverhoopte ontstentenis van dien mogen setkopen of een ander
accoord getroffen worden.
Was geapost: Op het Raport van de Heeren Provisoren van het Boven Gasthuis word
verstaen dat de Requestrant voor de halfscheid van het huis door hem bewoont aen Juffrou
van Werven sal betalen eens vijftig Caroli guldens vrij geld boven sodane summa van
f. 204 - 7 - 8 als gemelte Juffrou van Werven aen de Requestrant in desen schuldig is, wegens
door hem aengewende onkosten, en gedane reparatien aen geseide woonhuis wanneer den
eigendom van dien aen hem sal worden gecedeert, en daer mede alle praetensien welke de
Requestrant in desen wegens voorschreven halve woonhuis soude sustineren te competeren
sullen wesen gesesseert en te niete gedaen.

536. Den 17 Julij 1752, fol.193vo.
Op den Requeste van de gezamentlijke erfgenaamen en kinderen van Jan de Reuze de oude
als meede van de aangestelde curateuren van de uitlandige zoon van opgemelte Jan de Reuze,
verzoekende dat de verkopinge van het huis zo aan Frans van Dijk hebben verkoft voor een
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somma van drie honderd Caroli guldens, door Haar Weledele Hoog Agtbaren mogen worden
geapprobeerd.
Was geapost: De verkopinge van het gelibelleerde huis word mits dezen geapprobeerd.

537. Eodem [17 Julij 1752], fol.194.
Op den Requeste van Jan ter Welberg als boekhouder van het Bestiaal over deeze Stad,
verzoekende om ten Requeste geallegueerde redenen, van hetzelve ampt ontslagen te worden,
als meede dat deszelfs gestelde borgtogt mag worden opgeheven.
Was geapost: De verzogte dimissie word mits deezen geaccordeerd, en word de borgtogt, zo
den Remonstrant voor deszelfs administratie heeft gesteld, mits dezen opgeheven.

538. Den 24 Julij 1752, fol.194vo.
Op den Requeste van Johanna van Diesbach wede van wijlen Hendrik Smit in leeven
Pestmeester van den Beld; Verzoekende om redenen dat zij met een jaar tractement waar inne
haaren eheman is overleden mag worden begunstigd.
Was geapost: Op het verzoek zo als het legd, kan niet worden gedisponeerd, wordende
dienvolgens afgewezen; maar word de Heer Burgermeester van Marle als administrator van
den Beld geauctorizeerd om aan de Remonstrante te betalen een quartaal ter somma van zes
en dertig Caroli guldens en tien stuivers, waar inne deszelfs eheman is gestorven.

539. Den 27 Julij 1752, fol.194vo.
Op den Requeste van Alb. Johannes Schultz, verzoekende afschrijvinge van een uitgang van
een huis op de hoek van de Mark-Steeg ten voordeele van deze Stads Geestlijkheid van
veertien Caroli guldens jaarlijx en zulx voor de tijd van vijftien agter een volgende jaaren.
Was geapost: Op het rapport van de Camenaar van de Geestlijkheid word aan den suppliant
geremitteerd vier jaaren van den gelibelleerden uitgang, te beginnen met Paasschen laatsleden
tot Paasschen 1756 incluis, mits dat den suppliant het zelve huis behoorlijk optimmere en
bewoonbaar maake, en na expiratie van deeze vier jaaren den gemelten uitgang koome afte
lossen tegens vier percent.

540. Den 31 Julij 1752, fol.195.
Op den Requeste van Peter Gerrits en Dirk Jacobs, Veerlieden van het Seveninger Veer,
verzoekende om redenen, dat zedert, dat de ziekte onder het Rund vhee heeft gegrasseerd,
zeer weinig met het Veer hebben verdiend, een jaarlijx tractament.
Was geapost: Op het verzoek bij Requeste vermeld kan niet worden gedisponeerd, maar
word aan jeder van de remonstranten om redenen bij Requeste vermeld toegelegd een somma
van vijftien goudguldens, en zulx eens zonder consequentie, te betalen door den ontvanger
dezer Stads domeinen voor rekening van deeze lopende Stads Camer.

541. Den 5 Augusti 1752, fol.195vo.
Op de requeste van Warnar ten Boecop, als lasthebbende van vrouw Douariere van wijlen
Arend van Wijnbergen, versoekende, dat haer gepermitteerd Zij om den boedel en
nalatenschap van wijlen haar schoonsuster Louise van Wijnbergen onder het beneficium
inventarii te aenvaarden.
Was geapost: Word aan de Remomstrant in sijne gelibelleerde qualiteit mits desen
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geaccordeerd, om de gementioneerde boedel onder het beneficium inventarii te aenvaerden.

542. Den 14 Augusti 1752, fvol.195vo.
Op de Requeste van D. Scriverius, Ontfanger van Zalland, houdende, hoe dat bij resolutie van
de Heren ordinaris gedepputeerden van den 4 deser maand gelast sijnde, om voor een restant
van den impost op de brandewijn en gebrande wateren, midsgaders van de wijnen en tabak
van Camperveen en onderhorige districten over den jare 1751 ter summa van f.497 - 14 - 12
bij executie te doen distraheren het huis van Gerrit Huiskes in de Boven Nieuw Strate, het
Huurpaard genaamt; deshalven versogte, dat Schepenen en Raden mogten permitteren om
voornoemde executie te mogen laten doen.
Was geapost: De versogte executie word geaccordeerd.

543. Den 21 August(i) 1752, fvol.196.
Op den requeste van Gerrit Pastoor als onder majoor dezer Stad, verzoekende zijne demissie
van de groot majoor plaatze.
Was geapost: Scheepenen ende Raaden hebben aan de Suppliant de verzogte dimissie
geaccordeerd, gelijk dezelve aan hem geaccordeerd word mits deezen.

544. Den 4 Septemb(er) 1752, fol.196vo.
Op den requeste van de kinderen en erfgenaamen van Jan de Reuze de oude nevens de
aangestelde curateuren over de uitlandige meede erfgenaam Jan de Reuze de jonge,
verzoekende dat de verkopinge van het huis staande alhier op de Vloedijk aan Egbert van
Campen voor een somma van vier honderd Caroli guldens, door Scheepenen ende Raaden
moge worden geapprobeerd.
Was geapost: Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buiten Quartier word de
gelibelleerde verkopinge mits deezen geapprobeerd.

545. Den 14 Septemb(er) 1752, fol.197.
Op den requeste van Hendrik van Dorth verzoekende om ten requeste geallegeerde redenen
surcheance van de verkregene executie op zijne goederen tot aan 1 januarii 1753.
Was geapost: Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroeders Quartier
word de verzogte surcheance van executie tot den 1 januarii 1753 nog eens en voor de laatste
maal geaccordeerd; En ingeval den Remonstrant in gebreke mogte blijven voor verloop van
voorschreven tijd zijne crediteuren te voldoen zo worden de executeuren van deszelfs boedel
geauctorizeerd om met de gelibelleerde executie voort te varen.

546. Den 5 Octob(er) 1752, fol.197.
Op de Requeste van Jan van Reenen en Bernhard ten Hove, voogden van Jan Smith,
nagelatene minderjarige soon van wijlen Henrik Smith en Aleida Pannebacker, in leven
Ehelieden, versoekende auctorisatie om ten behoeven van hun pupil tot desselfs nodig behoef
te mogen negocieren een Capitale summa van honderd en vijftig Caroli guldens en daervoor
speciaal te verbinden de pupils Mate; leggende alhier aan de Cingel, tusschen de Cellebroers
en Veen Poorte.
Was geapost: De Requestranten worden in hunne qualiteit mits desen geauctoriseerd om de
gelibelleerde summa van honderd en vijftig Caroli guldens, onder speciaal verband van de
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gementioneerde mate Lands, te moge negocieren. Ten fine, als bij de Requeste vermeld.

547. Den 12 Octob(er) 1752, fol.197vo.
Op den Requeste van de Opzienders van de Diaconie te Hasselt, verzoekende om ten requeste
geallegeerde redenen, dat Haar Weledele Hoog Agtbaren aan de wede van Herman Slinger of
zijne erfgenaamen gelieven te injungeren om aan de Remonstranten te laten volgen dat deel,
dat haar in de nalatenschap van Herman Slinger voornoemd na regte bevoorde zal worden te
competeren.
Was geapost: Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buiten Quartier hebben
Scheepenen ende Raaden verstaan, dat de Supplianten in hunne gelibelleerde qualiteit
bevoegd zijn om te mogen en te kunnen eisschen het geen zij mogten vermeinen haar in de
nalatenschap van de overledene Heman Slinger te competeren.

548. Den 24 Octob(er) 1752, fol.198.
Op den Requeste van Egbert van Zuithem broeder van de oveledene Arend van Zuithem
remonstrerende dat uit den boedel van gemelte Arend de onkosten van de begraaffenisse niet
kunnen worden voldaan dierhalven verzoekende dat de Heer Dr. Bols als voogd over de
minderjarige zoon van opgemelte Arend van Zuithem moge worden geauctorizeerd in zijne
qualiteit de penningen ter somma van negen en twintig Caroli guldens vier stuivers en twaalv
penningen, welke tot betalinge de onkosten van de gegraaffenisse nog onbetaeld zijn, te
mogen betalen als meede de onkosten van het regt.
Was geapost: De Heer Burgermeester Bols word in zijne qualiteit mits deezen
geauctorizeerd ten fine als bij Requeste verzogt.

549. Den 9 Novemb(er) 1752, fol.198vo.
Op den Requeste van R. Veen, Scholtis van IJsselmuiden verzoekende om ten requeste
geallegueerde redenen dat hem vergunder aarde binnen deeze Stad worde geaccordeerd.
Was geapost: De verzogte vergunder aarde word mits deezen geaccordeerd en toe gestaan,
dog niet anders als ten aanzien van het passeren van reële gerigt acten va transporten,
hypothecatien en gerigtlijke bekentenissen en geene andere, welke acten anderzints onder de
jurisdictie en op de grond van het gerigte, waaronder de verkofte ofte de verbondene goederen
gelegen zijn, zouden moeten worden gepasseerd; En voorts om in cas van nood en in zaken
geen uitstel kunnen lijden alhier in de jurisdictie van de Stad, banke te mogen spaaren tot
contentieuze dog niet tot voluntaire zaaken.

550. Den 13 Novemb(er) 1752, fol.199.
Op den requeste van Hendrik van Marle, verzoekende dat het verlatene huisjen van de wede
van Mastrich aan hem moge worden in eigendom overgegeven, onder aanneminge van den
jaarlijxen uitgang aan deezer Stad van eenen goudgulden ten zijnen laste, met verder verzoek
dat het jaar van 1753 tot 1759 hem moge worden geremitteerd.
Was geapost: Den eigendom van het gelibelleerde huis word aan den Remonstrant
geaccordeerd en toegestaan, mits dat het zelve behoorlijk koome op te timmeren en te
repareren, en dat den uitgang aan de Stad van eenen goudgulden jaarlijx tot zijnen laste neme
beginnend te lopen met Paasschen 1754, en word het jaar 1753 dat op Paasschen 1754 staat te
verschijnen aan den Requestrant geremitteerd.



Pagina 126 van 178

551. Den 15 Novemb(er) 1752, fol.199vo.
Op den Requeste van Niklaas Beerthuis oud 23 jaaren verzoekende om ten requeste
geallegeerde redenen venia aetatis.
Was geapost: De verzogte venia aetatis word aan den Suppliant geaccordeerd ten fine en
effecte als naar regten.

552. Den 25 Novemb(er) 1752, fol.199vo.
Op den Requeste van Dng. David Lotzen namens de Kerken-raad van de Nederduitsche
gemeente alhier gepraesenteerd, voordragende dat dezelve Kerkenraad op gisteren hadde
goedgevonden dat de beide beroepene Praedicanten op den 14 December eerstkomende
zouden worden bevestigd; dat op den 10 December daar te vooren dezelve alsdan twee
voorstellingen behoorden te hebben om dat beroepene Praedicant Hubert voor den 6den

December van het Classis niet zoude kunnen worden gedemitteerd. Dat de beroepen
Praedicant J.M. van den Upwick op woensdag zijnde den 20ste December zijn intrede in dat
geval zoude moeten doen., verzoekende daar toe de approbatie van Scheepenen ende Raaden.
Was geapost: Scheepenen ende Raaden hebben om ten Requeste geallegueerde redenen de
gelibelleerde propositie zig voor deeze keer laten welgevallen.

553. Den 27 Novemb(er) 1752, fol.200.
Op de requeste van Alb. Hulleman, Pagter van de IJsselbrugge, versoekende, dat de Buiten
Lieden, welke in een jaerlix acoord wegens het Brugge-geld staan, het verschulde Brugge-
geld sullen moeten betalen voor een geheel jaer, wanneer daer van drie vierde delen jaers
sullen wesen verschenen.
Was geapost: Word verstaan, dat de Buiten Lieden, welke in een jaarlix verdink staan over
het Brugge-geld, in gevolge de ordonnantie verpligt, ende gehouden sijn om het uitgeloofde
Brugge-geld jaarlix, en alle jaren te betalen op Michaëli.

554. Den 28 Nov(ember) 1752, fol.200vo.
Op de Requeste van Klaasje ter Wel, alhier opgevoed in het Kinderhuis, versoekende,
hetselve huis te mogen afkopen, en dat de Buiten Vaders daertoe mogten worden
gequalificeerd.
Was geapost: De versogte afkoop word mits desen geaccordeerd, en worden vervolgens de
tijdelijke Buiten Vaders van het Kinderhuis geauctoriseerd, ten fine, als bij de requeste
vermeld.

555. Den 11 Dec(ember) 1752, fol.200vo.
Op den Requeste van de wede van Henrik Gijsberts te kennen gevende hoe sij wegens
landpagt van 1 ½ Mate lands gelegen in ‘t Cuijnre wegie verscheenen St. Marten 1751 aen de
Geestelijkheid deser stad schuldig is een summa van ses Caroli guldens versoekende om haer
bekende armoede daer van remissie.
Was geapost: Schepenen en Raden remitteeren aen de Requestrante de verschulde summa
van ses Caroli guldens verscheenen op St. Marten 1751 bij requeste versogt.

556. Den 11 Decemb(er) 1752, fol.201.
Op de Requeste van de Bedienaren der Armen, versoekende approbatie van een verkopinge
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van twee huisjes staande in de Heilen Stege, door haar verkoft aan Philippus van Camen voor
agt en twintig guldens.
Was geapost: De gelibelleerde gedane verkopinge word mits desen geapprobeerd.

557. Eodem [11 December 1752], fol.201.
Op den Requeste van Teune Jans wede van Arent Gerrits wonagtig te Brunnepe versoekende
remissie wegens eenige uitgangen so deselve aen de Geestelijkheit is verschuldigt, jaers
gaende uit een klein huisien en een stukien lands leggende tot Brunnepe jaers te samen ter
summa van f.3 - 3 - en sulx over de jaren 1749 tot 1753.
Was geapost: Op het raport van de Heeren Gecommitteerden van de Geestelijkheid word aen
de Requestrante de agtersteedige uitgangen tot Paessen 1783 gratieuselijk geremitteert.

558. Den 14 Decemb(er) 1752, fol.201vo.
Op de requeste van Jacobus Tintink houdende, hoe hij aan de Erfgenamen van wijlen Ephraïm
Schultz schuldig is een Capitaal van elf honderd Caroli guldens wegens onbetaalde koop-
penningen van de halve Koorn-mole, staande buiten de Cellebroers Poorte, waervan de
wederhelfte toebehoord aan Berend ter Steege; en dat tot kortinge van dit Capitaal onder
verband van deselve halve mole gaerne wilde negocieren, en vervolgens emploijeren sodane
twee honderd Caroli guldens als sijne voorkinderen, Maria en Egbertina Tintink, bij wijlen
Hillichjen Nieuwenhuis in echte geprocreëerd, hebben aangeërfd van wijlen Gerrit
Cornelissen, en thans berustende is onder der kinderen voogd Peter de Wit, so versogte daar
toe permissie.
Was geapost: Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Cellebroeders Espel, word
Peter de Wit in sijne gelibelleerde qualiteit, mits desen geauctoriseerd, om de gementioneerde
summa van twee honderd Caroli guldens aan de requestrant, ten fine, als bij de requeste
vermeld, op te schieten, onder gerichtelijk speciaal hypotheecq van desselfs halve Koren-
mole.

559. Den 28 Decemb(er) 1752, fol.202.
Op de requeste van Griete Derks, wede van Berend Aarts versoekende, om ten requeste
geallegeerde redenen, dat aen haer het Erve so bij de laatste tien jarige verpagtinge van de
Stad uit haren name gepagt was, voor f.550 - : - jaerlix mogte worden aengeschreven voor
vijfhonderd guldens.
Was geapost: In het versoek, bij de requeste gedaan, kan niet worden getreden, en word
hetselve dien volgens afgewesen.

560. Eodem [28 December 1752], fol.202.
Op den requeste van de Nederduitsche Schoolmeesters verzoekende te moge jouisseren van
de wekelijxe vacantien van Kerstijd, Paasschen en Kermis, zo als in Deventer en Swol
gebruikelijk.
Was geapost: Op het rapport van de Heeren Scholarchen word het verzoek bij Requeste
gedaan, geaccordeerd en toegestaan.

561. Den 15 Januar(ii) 1753, fol.202vo.
Op den requeste van Dirk van den Noorth en Aaltjen Jans Eheluiden, stiefvader en
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stiefmoeder over Klaasjen van Eé, verzoekende om ten requeste geallegueerde redenen
veniam aetatis voor haare stiefdogter voornoemd.
Was geapost: Het verzogte venia aetatis word mits deezen toegestaan ten fine en effecte als
naar regten.

562. Eodem [15 Januarii 1753], (ongedateerd), fol.202vo.
Op den Requeste van de boedelredders van den insolventen boedel van Berend Huisman, als
R. Bondam en T. van Eepe verzoekende om ten requeste geallegueerde redenen de nog
uitstaande schulden die omtrend honderd guldens zouden belopen en met geen mogelijkheid
voor hun te innen zijn, aan de crediteuren te mogen overgeven, alsmeede om de rekeninge
voor de Heeren Hoofdlieden van haare gehoudene administratie te mogen doen.
Was geapost: Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buiten Quartier; die de
respective crediteuren, over den inhoud van het Request hebben gehoord, word in het verzoek
daar bij vermeld geconsenteerd.

563. Den 18 Jan(uarii) 1753, fol.203.
Op de requeste van vrouw Judith Agnis Mulert; Douariere Mulert, vrouw van Keppel
versoekende, om ten requeste geallegeerde redenen, namens haren dogter te mogen
repudieren den boedel en erffenisse van wijlen Derk Mulerdt toe den Bakkenhagen, overleden
den 27 December laatstleden.
Was geapost: De Remonstrante word hier mede geauctoriseerd, om de gelibelleerde boedel
en haerediteit namens haren dogter te mogen repudieren.

564. Den 18 Jan(uarii) 1753, fol.203.
Op de requeste van Frans Wijssenbach en Jan Kroese, voogden van de twee onmundige
kinderen van wijlen Zise van Berkum bij Johanna . . . . . , in echte verwekt, versoekende, dat
Jan van ’t Eeck, met der kinderen moeder weder getrouwd moge worden gelast, om der
kinderen bewesene vaders goed en penningen, onder gemelte Jan van Eek gerustende,
benevens sekere summa van veertien guldens aen de Requestranten qqa. uit te reiken.
Was geapost: De persoon van Jan van ’t Eek word hier mede geordonneerd, ende gelast om
de gelibelleerde bewesene penningen, benevens de gementioneerde summa van veertien
guldens, aan de Requestranten in hunne qualiteit uit te tellen binnen de tijd van agt dagen,
sonder daar van te blijven in gebreke, bij poene van onse nadere, en nadrukkelijke dispositie
tot sijnen lasten.

565. Den 1 Febr(uarii) 1753, fol.203vo.
Op de requeste van Jan Hendriks Breukel en Jan Hendriks als voogden over de kinderen van
Berendjen Elshof, bij Teunis Jansen in echte verwekt, versoekende, om ten requeste
geallegeerde redenen met de overige eigenaren van een Cater-plaatsjen, gelegen in
’t Boerschap Harculo, aen Andries Reinders, als huirman van hetselve, te mogen remitteren
wier jaren pagt, door deselve verschuld.
Was geapost: Op het raport van de Heren Hoofdlieden van Brunnepe worden de
Requestranten in hunne qualiteit hier mede geauctoriseerd, om in de gelibelleerde remissie te
consenteren.
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566. Den 8 Febr(uarii) 1753, fol.204.
Op de Requeste van Sibrand de Rooij, Veerschipper van hier op Hoorn, versoekende, dat
wanneer in de tijd, dat de beesten nog op stal staen, sijn beurte kwam te versuimen, hij over
versuim van sodane beurten niet geboetet mogte worden.
Was geapost: In het versoek, bij de Requeste gedaan so als het legd, kan niet worden
geconsenteerd, en word het selve dien volgende afgewesen, en de Remonstrant
gerecommendeerd ende gelast, sig exact te gedragen na het Reglement, hierop door
Schepenen ende Raden gearresteerd.

567. Den 19 Febr(uarii) 1753, fol.204vo.
Op de Requeste van Teunis Sarris, thans nog Stadsmeijer op het Erve den Brink, versoekende
remissie van sestig guldens door hem op sijn pagt per resto alnog verschuld.
Was geapost: Wanneer de Suppliant sijn huis cum annexis op aanstaande Petri aan desselfs
opvolger op het Erve in een behoorlijken staat sal hebben overgeleverd; so sal als dan aan
hem de versogte remissie van de gelibellerde summa van sestig guldens werden geaccordeerd,
so als die in val voorschreven geaccordeerd word mits desen.

568. Den 21 Febr(uarii) 1753, fol.204vo.
Op de requeste van Jacques Arnaud, Predikant in de Waalse Gemeente, versoekende, wegens
het transport sijner goederen van Leijden na hier te mogen worden gedefroijeerd.
Was geapost: Aan de Requestranten word voor het gelibelleerde transport sijner goederen
mits desen toegelegd een summa van vijf en twintig Caroli guldens, eens; te betalen door de
Ontfanger van de Stads domeinen, voor rekeninge van de Stads Camer d’ao: 1752.

569. Den 1 Meert 1753, fol.205.
Op den Requeste van Jan Gerrits te kennen gevende hoe de Suppliant bij sijn overleden vrou
Lubbeque Renkhouwers, in egte heeft gewonnen twee kinderen met name Gerrigie en
Klaesien versoekende om ten requeste geallegeerde redenen eenige goud of silver aen
voorschreven pupillen bewesen tot derselver kledingen te mogen verkopen als van sig selfs
daer toe sijnde onmagtig.
Was geapost: Op het Raport van de Heeren Hooftluiden van ’t Buiten Quartier worden de
Requestrant neffens de voogden over de gemelde onmundige kinderen bij desen
geauctoriseerd om tot kledinge van voorschreven pupillen uit hare bewesene goederen ten
meesten prijse te mogen verkopen ’t silver getuigie neffens ’t goude ringchen.

570. Den 3 Meert 1753, fol.205vo.
Op den Requeste van Jan Henrik Flegtman, versoekende omme ten Requeste geallegeerde
redenen te mogen weesen ontlast van de jaerlijxe uitgang van seven guldens ten profijte van
dese Stad gaende uit desselfs woninge.
Was geapost: Wanneer de Requestrant ten genoege van de Heeren Hooftluiden van ’t Buiten
Quartier sijn gelibelleerde woninge sal hebben opgetimmert ofte gerepareert so sal de
gementioneerde uitgank van seven Caroli guldens jaerlijx als dan worden vermindert op de
halfscheid ad drie guldens tien stuivers.

[In marge]: Op het Raport van de Hooftluiden van ’t Buiten Quartier sijnde gebleeken dat de Requestrante hebbe
voldaen den inhoude van den appoinctemente van Schepenen en
Raden van den 3 Meert 1753 so word de gelibelleerde uitgank van 7 guldens jaerlijx vermindert tot op de halfscheid
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ad f.3 - 10 - ingaende met Paessen 1753.

Den 5 Nov(ember) 1753. So nader verstaen dat de vier agtersteedige jaren uitgank van 1750 tot 1753 incluis op de
halfscheit sullen worden geremitteert.

571. Den 12 Maart 1753, fol.205vo.
Op den requeste van Laurens de Pool en P.C. van Slangenburg als voogden over Catharina
Eduarda, en Clara van Slangenburg, remonstrerende dat aan de twede requestrant bij slot van
rekeninge aan zijne pupillen is competerende geworden wegens eene meerdere uitgave een
somma van vijfhonderd vijf en zeventig Caroli guldens 6 stuivers 4 penningen met verzoek
dat aan hem Comparantes daar voor in minderinge van voorschreven somma moge worden in
eigendom overgegeven een obligatie van zijn pupillen groot vier honderd guldens staande op
naam van Jan Kruger ten laste van de Generaliteit geregistreerd f 91541 no. 113, verzoekende
daar toe gequalificeerd te worden.
Was geapost: Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broeder Quartier worden
de requestranten geauctorizeerd ten fine als bij Requeste verzogt.

572. Den 19 Maart 1753, fol.206.
Op den Requeste van Femmigjen Arentz wede van Gerrit Nijenbrink remonstreerd dat met
haaren overleden eheman van de gemeensman Herman Ekkelboom heeft genegotieerd een
somma van drie honderd en vijftig Caroli guldens, en dat van dezelve nog wel wilde
negotieren een somma van vijftig Caroli guldens tot reddinge hares zaaken; verzoekende daar
voor gerigtlijk te mogen verbinden haare turfdragers plaatze en een huisjen op de Vloedijk.
Was geapost: Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broeder Quartier word de
suppliante geauctorizeerd ten fine als bij requeste verzogt.

573. Den 2 April 1753, fol.206vo.
Op den Requeste van de Heer Rudolf van Dorth verzoekende om ten requeste geallegueerde
redenen dat de curateuren van den insolventen boedel van de Heer Hend. Al. van Dorth
mogen worden geauctorizeerd om de twee kisten met familie papieren zo in denzelven boedel
zijn gevonden aan hem Remonstrant op deszelfs ordre te mogen overgegven.
Was geapost: Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Celle-broeders Quartier
word het verzoek zo als het legd geaccordeerd.

574. Den 2 April 1753, fol.207.
Op de requeste van Albert Kruidt, Schoolmeester op het Camper Eiland, versoekende, om
wegens sijn ampt voortaan jaarlix op Sevelingen te mogen slaan twee melkte- in plaats van
twee guste-koenen.
Was geapost: Word aan de Suppliant geaccordeerd, om wegens sijn ampt jaarlix op
Seveningen te mogen weiden twee melkte koenen, en sulx tot onsen kennelijken weder
seggens toe.

575. Eodem [2 April 1753], fol.207.
Op den Requeste van Evert Hillebrink verzoekende om ten requeste geallegueerde redenen,
dat van de plaatze waar op een stal agter zijn woonhuis heeft gestaan, als meede van een
ledige plaatze daar naast leggende, aan Ass. van Grafhorst hebbende toebehoord, dog door
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hem verlaten, een hoff te mogen maaken, en dezelve met een muur te omringen.
Was geapost: Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het BuitenQuartier word het
verzoek zo als het legd mits deezen geaccordeerd.

576. Den 19 April 1753, fol.207vo.
Op den Requeste van Laurens de Pool en Jan de Haan als curateuren over den desolaten
boedel van de Hoogwelgeboren Heer van Dorth, Remonstrerende dat de schulden uit de
goederen binnen de Stads jurisdictie gelegen niet kunnen worden betaald, verzoekende daar
omme gequalificeerd te mogen worden om den hoff leggende in het gerigte van IJsselmuiden
en aan voorschreven Heer toebehorende mede te mogen verkoopen, en dat ten dien einde aan
Remonstranten verleenen een requizitoriale brief aan de Scholtus van IJsselmuiden zo als zulx
na Landregte zoude worden vereischt.
Was geapost: Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroeders Quartier
worden de curateuren geauctorizeerd de gelibelleerde verzogte verkopinge te mogen doen, en
de Scholtus van IJsselmuiden verzogt de gemelte executie ingevolge Landregte te willen
derigeren.

577. Den 24 April 1753, fol.208.
Op den Requeste van Lodewijk Henrik de Lussanet de La Sablonniere versoekende om ten
Requeste geallegeerde redenen om te mogen worden geadmitteert als procurator voor dese
Stads Regtbanken.
Was geapost: Op ’t versoek bij den Requeste gedaen word den requestrant voor dese Stads
regtbanken geadmitteert om als procurator ad lites te mogen fungeren.

578. Eodem [24 April 1753], fol.208.
Op den Requeste van de wede van Hendrik Vincent verzoekende voldoeninge van twee
rekeningen zo van aardbeids loon als gedane leverantie de eene van den jaare 1710 en de
andere van 1714.
Was geapost: Op het verzoek bij Requeste gedaan kan niet worden gedisponeerd; wordende
dienvolgens het zelve afgeweezen.

579. Den 28 April 1753, fol.208vo.
Op de requeste van Aaltjen Coming wede wijlen de Roededrager Christopher Mei,
versoekende venia aetatis voor hare dogter Aleida Meij, oud in haer twintigste jaren.
Was geapost: De versogte venia aetatis word mits dezen geaccordeerd ten fine, en effecte,
als na regten.

580. Den 7 Meij 1753, fol.209.
Op de requeste van de Gildemeesters van ’t Drapeniers Gilde, versoekende, om ten requsete
geallegeerde redenen, dat aen haar mogte worden geaccordeerd, dat de B: K: duffels in de
paerde-vulle mole mogen doen, en dat in plaats van 43 stuivers voor vulloon van elken duffel
niet meer mogten geven als 34 stuivers.
Was geapost: Word verstaan, dat de B: K: duffels geduirende de tijd van ses
agtereenvolgende weken, en langer niet, sullen mogen worden gevuld in de Stads paerden-
vulle-mole; mits voor elken duffel betaald wordende voor vul-loon vier en dertig stuivers,
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in plaats van drie en veertig stuivers, daer toe andersins staande.

581. Den 10 Meij 1753, fol.209.
Op de Requeste van Anna Sitters, weduwe van Henrick Paalman, versoekende approbatie van
een verkopinge van drie huisjes, staande in de Buiten Nieuwstrate, tegens over de Buiten
Kerke; door haar verkoft aan Michiel Nieuwenburg voor een summa van veertig Caroli
guldens vrijgeld.
Was geapost: Op het raport van de heren Hoofdlieden van het Cellebroers Quartier, word het
versoek, bij de requeste gedaan, afgewesen, en word dien-volgens de gelibelleerde verkopinge
van de drie huisjes verklaard voor nul, en van genen waarden.

582. Eodem [10 Meij 1753], fol.209vo.
Op den Requeste van Derk Navis verzoekende geauctorizeerd te mogen worden, om het werk
als Leermeester te mogen oeffenen om bij de huizen te gaan opzeggen.
Was geapost: Op het rapport van de Heren Scholarchen word den suppliant geauctorizeerd
ten fine als bij Requeste verzogt.

583. Eodem [10 Meij 1753], fol.209vo.
Op den Requeste van Gezina Ekkelboom huisvrouw van Assuerus van Grafhorst
remonstrerende hoe dat haren Eheman op den 17 April 1752 van hier is vertrokken en haar en
haare kinderen verlaten worden dat zederd die tijd enige taal of teken van hem heeft
ontvangen, verzoekende, dat Haar Weledele Hoog Agtbaren gelieven goed te vinden om twee
executeuren aan te stellen die den boedel nomine marito mogten waarnemen en finaal afdoen.
Was geapost: Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroeders Quartier
worden de persoonen van Jan Valk en Jan Kressel geauctorizeerd ten fine als bij Requeste
verzogt.

584. Den 14 Meij 1753, fol.210.
Op den Requeste van den Ontvanger van deze Stads Domeinen, verzoekende dat de koop-
penningen van het bij executie verkofte huis van Wolter Engelblik, onder de Heer Secretaris
C. Muntz geconsigneerd, aan hem mogen worden uitgeteld.
Was geapost: De Secretaris Muntz word mits deezen geauctorizeerd om de resterende
penningen na aftrek van de gerigte kosten en verdere gepraefereerde aan den Suppliant uit te
tellen.

585. Den 19 Meij 1753, fol.210vo.
Op den Requeste van Philip Klinge so voor hem selfs als voor sijn susters, te samen kints
kinderen van wijlen haer grootmoeder de wede van Adriaen ten Toorn Remonstreerende hoe
sij in geseide nagelatene boedel bevinden een een rekening ter summa van f.772 –11 –op en
ten lasten van wijlen de Secretaris Eekholt, dat bij nadere ondersoeking des boedels van
Secretaris Eekholt ontwaer sijnde geworden dat die boedel onder Curateuren staet, en daer
van nooijt rekening is gedaen versoekende dat de Curateuren van gemelte boedel binnen
sekeren tijd mogten worden geordonneert te doen behoorlijke rekening des gemelten boedels.
Was geapost: De respective Heeren Hooftluiden van ’t Cellebroers Quartier worden bij
desen geauctoriseerd om de Curateuren over de nagelatene boedel van wijlen de Secretaris
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Eekhout voor sig te ontbieden en deselve te houden om binnen sekeren tijd te doen
behoorlijke rekening, bewijs en reliqua des gemelten boedels, en binnen de tijd van agt dagen
daer van ter vergadering te raporteeren.

586. Den 28 Meij 1753, fol.211.
Op de Requeste van de tijdelijke Kerkmeesters van ’t Heiligen Geest Gasthuis versoekende
approbatie van de verkopinge van een huis te Brunnepe; door haer verkoft aan Willem
Petersen Bos voor 175 guldens, sijnde getselve huis beswaart met 30 guldens.
Was geapost: De gedane verkopinge van het gelibelleerde huis word geapprobeerd.

587. Den 1 Junii 1753, fol.211.
Op de requeste van Marie te Laar, wede Hermanus Lengerink, versoekende de summa van
vijftig Caroli guldens sijnde het restant van de verkofte dragers plaatse aan Berend Smit, en
onder deselve berustende, te mogen opbeuren.
Was geapost: Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Boven Quartier word
geconsenteerd in het versoek bij de requeste gedaan, en word de Suppliante dien volgens
geauctoriseerd, om de gelibelleerde summa van vijftig Caroli guldnes te mogen opbeuren en
ontfangen.

588. Eodem Die [1 Junii 1753], fol.211vo.
Op den Requeste van de ontfanger van Vollenho, Remonstrerende dat de ontfanger van
Salland voor verschulde pagten heeft doen verkopen het huis van Gerrit Huiskes, dat
voorschreven ontfanger ontfangende hebbende sodane summa van penningen waervoor de
executie was geschied en na voor af betalinge van andere gepraefereerde Crediteuren van dese
kooppenningen alhier nog overig is blijven berustende de summa van f.70 - 17 - 12; En de
Remonstranten uit hoofde van restante pagtpenningen een merkelijke summa was
competerende en reets daer voor lange parate executie tegens voorschreven Gerrit Huijskes
heeft geobtineert so versoekt deselve dat de Secretaris Muntz mag worden geauctoriseerd de
gelibelleerde summa van f.70 - 17 - 12 aen de Remonstranten te mogen uit tellen.
Was geapost: De Secretaris Muntz word bij desen geauctoriseerd om aen de Remonstranten
onder behoorlijke quitantie uit te tellen de gelibelleerde summa van f.70 - 17 - 12, so onder
sijn Edele alhier ter Secretaire berustende.

589. Den 4 Junij 1753, fol.212.
Op den Requeste van Niklaas van Berkum, remonstrerende dat Gerrit Smit is begunstigd
geweest om de huiden van beesten, die op de Stads weiden koomen te sterven, en waar van de
eigenaars zig niet opdoen, na zig te neemen, dat Gerrit Smit in de Loierij niet meer doende, en
dezelve huiden derhalven niet meer kunnende na zig nemen hij Remonstrant was verzoekende
dat met die qualificatie weder moge worden begunstigd.
Was geapost: Den Remonstrant word met die bij Requeste verzogte qualificatie begunstigd,
mits dat aan de oppassers van de weiden van jeder huid betaale zes stuivers.

590. Den 25 Junii 1753, fol.212vo.
Op de Requeste van Johanna van den Berg, versoekende om ten requeste geallegeerde
redenen, dat het bewijs door haar gedaan aan hare twee minderjarige kinderen, bij wijlen
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Gribertus Oedekerk in echte verwekt moge worden verminderd met vijftig Caroli guldens.
Was geapost: Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Buiten Quartier word
geconsenteerd in het versoek, bij de requeste gedaen, en sal het gelibelleerde bewijs dien ten
gevolge ten prothocollo worden verminderd met een summa van vijftig Caroli guldens.

591. Den 25 Junij 1753, fol.213.
Op den Requeste van Jan Krijns Stigt te kennen gevende hoe hij als besitter van twee huisen
sijnde geworden dewelke beswaert sijn met een jaerlijkse uitgank ten profijte van de Stads
Geestelijkheit en wel ’t eerste staende fol.81 op naem van Egbert Clasen ad 7 guldens jaers,
en ’t tweede op fol.21 op naem van Jan Jansen ad f.8 - 2 - versoekende de gemelte twee
uitgangen te mogen aflossen.
Was geapost: De aflosse van de twee gelibelleerde uitgangen bij requeste versogt word bij
desen geaccordeert op Paessen aenstaende tegens 3 percento.

592. Den 28 Junij 1753, fol.213.
Op den Requeste van Gerhardus Nieuwenhuis, verzoekende met de Stads Zadelmakers
plaatze ende vrije woninge daar toe staande te mogen worden begunstigd in plaatze van
deszelfs overleden vader, onder belofte van zijn moeder zo lang dezelve in leven is, te willen
helpen adsisteren.
Was geapost: Den Remonstrant word met de Stads Zadelmakers plaatze en de vrije woninge
daar toe staande begunstigd op de conditie bij Requeste vermeld.

593. Den 5 Julij 1753, fol.213vo.
Op den Requeste van de Kerkmeesters van Geertruid en Catharina Gasthuis verzoekende het
huis van Slot de Kuiper die in in het zelve huis word verpleegd, publijq te mogen verkopen.
Was geapost: De Remonstranten worden geauctorizeerd om het gelibelleerde huis publijq te
mogen verkopen.

594. Den 8 Julij 1753, fol.214.
Op den Requeste van Dng. Lotten, de Burgermeester Ass. Bannier en H. Nuis als vader en
voogden respective van de minderjarige kinderen van den eersten Remonstrant bij wijlen
E.M. van den Berg in egte verwekt verzoekende om ten Requeste geallegeerde redenen
geauctorizeerd te mogen worden om publijq te mogen verkopen een huis staande tot
Amsterdam op de Brouwers graft, om uit de koop-penningen voor den eersten Remonstrant te
kunnen ontvangen eene somma van tien duizend Caroli guldens, welke in gevolge houwelijxe
voorwaarden aan hem daar uit zouden competeren, en aan de overige penningen onder de
directie van de supplianten op de provintie van Overijsel te beleggen voor de minderjarige
kinderen.
Was geapost: Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Celle-broeders Quartier
worden de Remonstranten geauctorizeerd ten fine als bij Requeste versogt.

595. Den 12 Julij 1753, fol.214vo.
Op den Requeste van Jan Waier, meier op het Eijland verzoekende uitstel van betalinge van
de resterende penningen ter somma van een honderd Caroli guldens van de uitgeloofde koop-
penningen van het huis en verder getimmerte, voor de tijd van een jaar.
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Was geapost: Het verzogte uitstel word tot St. Jan 1754 mits dezen geaccordeerd.

596. Den 26 Julij 1753, fol.215.
Op den Requeste van Batjen Karsten wede van Jan Vriese verzoekende remissie van
verschuldigde landpagt ter somma van tien Caroli guldens aan de Geestelijkheid dezer Stad.
Was geapost: Op het rapport van de Camenaar van de Geestelijkheid word aan de
Remonstrante de gelibelleerde somma van tien Caroli guldens geremitteerd.

597. Den 9 Augusti 1753, fol.215.
Op den Requeste van Berend Selbrink verzoekende, alzo zijne vrouw Aaltjen Strulo om
gepleegde egtbreuk bij sententie van Scheepenen ende Raaden dezer Stad is gebannen,
deszelfs houwelijk moge worden gedissolveerd.
Was geapost: Scheepenen ende Raaden hebben om ten requeste geallegueerde redenen het
gelibelleerde houwlijk verklaard gedissolveerd te weezen, en dienvolgens aan den Suppliant
gepermitteerd om een ander te mogen trouwen.

598. Den 6 Septemb(er) 1753, fol.215vo.
Op den Requeste van Jan de Haan A.Z. en L. de Pool als aangestelde curateuren van den
boedel van de Heer van Dorth verzoekende om ten requeste geallegueerde redenen
geauctorizeerd te mogen worden alle crediteuren van denzelven boedel publijq bij affixie te
mogen citeren om haare praetensien behoorlijk aan te geven tegens zekere te bepalen dag bij
poene van verstek alsmeede om der Heer van Dorth tegens denzelve dag te citeren per edicta
ad valvas, om op de aagegevene rekeninge zijn legger te hebben, en dat bij non comparitie op
zijn legger niet zal worden gereflecteerd.
Was geapost: Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Celle-broeders Quartier
worden de Remonstranten geauctorizeerd om alle crediteuren van den gemelten boedel
publijq, en bij affixie tegens zekeren te bepalen dag te mogen citeren om haare schulden aan
te geven en behoorlijk te verifieren bij poene van verstek als meede om den Heer van Dorth
per edicta ad valvas tegens denzelven dag te mogen eisschen en laden ten fine als bij
Requeste vermeld.

599. Den 7 Septemb(er) 1753, fol.216vo.
Op den Requeste van Teunis van Eepe en Jacob van Dijk als voogden over Catharina Berks
nagelatene dogter van Jan Berk verzoekende om ten requeste geallegueerde redenen
geauctorizeerd te mogen worden om het geheele huis van Jan Berk aan dezelver pupillen
stiefmoeder voor een somma van driehonderd en tagtig Caroli guldens.
Was geapost: Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broeder Quartier worden
de Remonstranten geauctorizeerd ten fine als bij Requeste verzogt.

600. Den 7 Septemb(er) 1753, fol.217.
Op den Requeste van Joh. Roldanus Praedikant binnen deze Stad verzoekende om ten
Requeste geallegueerde redenen emeritus te mogen worden verklaard salvis honoribus ac
stipendiis, of gequalificeerd te mogen worden om sijnen dienst door een bequaam proponent
te mogen laten waarnemen en dat Scheepenen ende Raaden hem daartoe weder gelieven toe te
leggen het douceur hetwelk voormaals heeft genoten.
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Was geapost: Op het verzoek bij het eerste lidt van den Requeste gedaan kan niet worden
gedisponeerd, wordende dienvolgens hetselve afgeweezen; dog het verzoek bij het tweede lidt
van den Requeste gedaan word mits dezen geaccordeerd, wordende dienvolgens den
Remonstrant geauctorizeerd om zijnen dienst door eenen bequaamen proponent te mogen
laten waarnemen, waar voor tot dedommagement van zijne extraordinaris te doene onkosten
aan den Suppliant word toegelegd een somma van drie honderd Caroli guldens, welke zal
beginnen te loopen en aanvang nemen a dato dezes en bij quartalen door den ontvanger dezer
Stads domeinen te betalen; zullende den Suppliant nogtans gehouden zijn om den aan te
stellen proponent ter approbatie van Scheepenen ende Raaden voor af te moeten presenteren.

[In marge]: Den 16 September 1753. Is de Proponent David Niklaas van Nes op de voorstellinge van Dr. J. Roldanus
geapprobeerd ten fine als bij deze nevenstaande apostille verzogt.

601. Eodem [7 September 1753], fol.217vo.
Op den Requeste van J. Roldanus Praedicant binnen deze Stad verzoekende dat den ontvanger
dezer Stads domeinen moge worden geauctorizeerd om aan hem het douceur, hetgeen hem is
toegelgd, voor de tusschen tijd dat van een vasten proponent is beroofd geweest moge worden
betaald.
Was geapost: Den Ontvanger dezer Stads domeinen word mits dezen geauctorizeerd om aan
den Suppliant het gelibelleerde geaccordeerde douceur van drie honderd Caroli guldens, mede
over gemelte tusschen tijd dat van een vasten proponent is beroofd geweest, voor rekeninge
van deze lopende Stads Camer te betalen.

602. Den 13 Septemb(er) 1753, fol.218.
Op de requeste van Jaspar Croese en Frans van Dijck, remonstrerende, hoe dat bij het
overlijden van Jan de Reuse de oude sijn aangesteld, om voor desselfs nagelatene uitlandig en
na Oost-indien vertrokkene soon Jan de Reuse, het belang in de nagelatene boedel waar te
nemen, sij sulx hadden verrigt, tot dat de voorschreven boedel verdeild was, en dat onder haer
was berustende, het gene gemelte Jan de Reuse was competerende, edoch, vermids volgens de
requeste annexe certificaat van de Bewindhebberen van de Oost-indise Compagnie geblijkt,
dat gemelte Jan de Reuse de jonge reeds is overleden op den 19 October 1751, nalatende een
mnderjarig dogtertjen, op welke vervolgens het aandeel van haren overleden vader in de
nalatenschap van desselfs grootvader was vervallen, en het gemelte dogtertjen reeds enigen
tijd verpleegd en gealimenteerd was bij haren oom Maternel Gerrit Meijerink, woonagtig te
Heino die wel genegen was het gemelte dogtertjen bij continuatie te alimenteren, en van
behoorlijk onderhoud te voorsien, met geruststellinge dat voornoemde kind nimmer tot lasten
van de Stad sal komen te vervallen, mits, dat aen hem werde overgegeven de erf-portie, in de
nalatenschap van de pupils wijlen groot-vader Jan de Reuse de oude, nu op haer gedevolveerd
door het overlijden van haren vader; so versogten sij Remonstranten te mogen worden
geauctoriseerd, om van hun bewind te mogen doen rekeninge, en het overschot van hun
ontslag te mogen overgeven aen gemelte Gerrit Meijerink, ten fine als boven vermeld.
Was geapost: Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Broeder Quartier word
geconsenteerd in het versoek, bij de requeste gedaan, so als het legd; en worden de
Requestranten in hunne qualiteit dienvolgens geauctiriseerd, om het gene na gedane rekeninge
voor wel gemelte Heeren Hoofdlieden sal geblijcken over te schieten van de erf-portie, aan
het minderjarige nagelatene dogtertjen van wijlen Jan de Reuse de jonge competerende in de
nalatenschap van wijlen desselfs groot-vader, Jan de Reuse de oude, te mogen overgeven aan
desselfs oom maternel; mits praesterende, en stellende sufficiente cautie, ten fine, als bij de
requeste vermeld.
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[In marge]: Siet het prothocoll van momboir rekeningen van het Broeder Quartier, in dato den 14 September 1753.

603. Den 20 Sept(ember) 1753, fol.219vo.
Op de requeste van Willem van IJsveld en Evert Moulijn, geauctoriseerd, om het lijck van
wijlen Anna Bos, wede wijlen Claas Bleker, op den 11 deser ten huise van de eerste
Requestrant alhier overleden ter aarden te doen bestellen bij absentie van de respective
Erfgenamen van mans en vrouwen zijde, versoekende, om op morgen tot betalinge van de
begraeffenis kosten te mogen verkopen de mobilia van dien boedel.
Was geapost: De Requestrant word hier mede geauctoriseerd, om de mobilia van de
gelibelleerde boedel te mogen verkopen.

604. Den 24 Septemb(er) 1753, fol.219vo.
Op de Requeste van Arend Louws, Jan Valk, en Hendrik Gerrits, voogden over de drie
onmundige kinderen van wijlen Femmetjen Asjes bij Louw Arents in echte verwekt,
versoekende, om ten requeste geallegeerde redenen te mogen worden geauctoriseerd om het
bewijs van den pupillen wijlen moeders goed, ten summa van een duisend Caroli guldens bij
openbare verkopinge uit den boedel van den pupillen vader te mogen ligten, tot voorkominge
van de apparente schade hunner pupillen; of dat Schepenen ende Raden sodanig anders
mogen ordonneren, als sullen oordelen best te sijn.
Was geapost: Op het versoek, bij de requeste gedaan, so als het legd, kan voor alsnog niet
finaal worden gedisponeerd, en word hetselve dien volgens gehouden in advijs. En worden de
Supplianten dies onverminderd in hunne gelibelleerde qualiteit verklaard voor diligent, en
teffens gerecommendeerd, om voor het belang van hunne pupillen allesins te vigileren.

605. Den 27 Septemb(er) 1753, fol.220.
Op de requeste van de venduemeester Evert Moulijn alnog wegens de verkofte meubilen van
wijlen juffrouw van den Berg onder hem hebbende een summa van 464 guldens 13 stuivers,
en 8 penningen: versoekende om die penningen souden praejudicie te mogen over senden tot
Amsterdam aan Coenraad Guillot qqa.
Was geapost: Wanneer en na Stads rechte behoorlijke cautie sal wesen gesteld voor de
betalinge van de respective boedels schulden, die sig alhier binnen jaar en dag souden mogen
komen op te doen, so sal als dan op het versoek, bij de requeste gedaan, nader worden
gedisponeerd, en word het gemelte versoek tot daar aan toe gehouden in advijs.

606. Den 4 Oct(ober) 1753, fol.220vo.
Op den Requeste van de Gemeensman Willem Storm en Jan van ’t Oever als voogden over
Arent van Dragt te kennen gevende dat de wede van Jan van ’t Oever de oude sijnde geweest
mede voogd over haer pupil hebbende gedaen rekening van haer pupils goederen bevonden is
dat deselve meerder uit gegeven als ontfangen hadde een summa van f.264 - 5 - 6 dat de
Remonstrant geen gereede penningen van haer pupil onder haer hebben en die meerder
uitgave aen gemelte wede te kunnen restitueren, maer dat onder haer nog is berustende een
obligatie groot 791 guldens haer pupil toebehorende so waren deselve versoekende om te
mogen worden geauctoriseerd om op gemelte obligatie te mogen negotieeren een summa van
drie hondert Caroli guldens om daer uit bovenstaende f.264 - 5 - 6 aen de wede van Jan van ’t
Oever te betalen.
Was geapost: Op het raport van de Heeren Hooftluiden van ’t Broeder Quartier worden de
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Remonstranten in hare qualiteit bij desen geauctoriseerd om op de gelibelleerde obligatie van
791 guldens te mogen negotieren een summa van drie hondert Caroli guldens, om te strekken
ten fine als bij den Requeste gemeld.

607. Den 8 Oct(ober) 1753, fol.221.
Op de requeste van Helmich Jan Valckenier, versoekende, om ten requeste geallegeerde
redenen een gote te mogen leggen op de Plantagie langs de muur na de Hofstrate, tot het
lossen van sijn water.
Was geapost: Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Broeder Espel word
geconsenteerd in het versoek, bij de requeste gedaan, en de Suppliant dien volgens
geaccordeerd, om een gote op de Plantage langs de mure na de Hofstrate te mogen leggen, ten
fine, als bij de requeste vermeld; en sulx alles bij provisie en tot kennelijken wederseggens
toe.

608. Den 11 Octob(er) 1753, fol.221vo.
Op de requeste van Willem van der Horst, Mr. Chirurgijn, versoekende, dat aen hem voor het
genesen van een seker persoon van Gerrit Duimstok, door hem op ordre van de tijdelijke Heer
Praesident Burgermeester G. Bruinier onderarmen, so veel gelieve te mogen toe te leggen, als
na merite den sake sullen oordelen te bekomen.
Was geapost: Word aan de Suppliant toegelegd een douceur van vijf goude ducaten, te
betalen door de ontfanger van de Stads domeinen, voor rekeninge van de lopende Stads
Camer.

609. Den 11 Octob(er) 1753, fol.222.
Op de requeste van J. Dresselius, houdende, hoewel genegen was, om met jemand te
Amsterdam woonagtig in maatschappije op te rigten alhier en te setten een Spaanse Zeep-
Ziederije; versoekende om ten requeste geallegeerde redenen, dat aan hem mogte worden
vergund, vrijdom van accijs van alle sodane losse graauwe turf, als tot het stoken van gemelte
Zeep vereischt word, als mede toegestaen om die turf door sijn eigen werk-volk op te doen,
sonder gehouden te sijn, het Turfdraagers Gilde daer in te kennen.
Was geapost: Word verstaan, dat de Suppliant bevrijd sal wesen van de accijs van alle
sodane losse graauwe turf, als tot het stoken van de gelibelleerde Zeep sal gebruicken, in te
gaan met Petri aanstaande; mits deselve van ene last turf voor sijn eigen Haert-brand de
ordinaris accijs betale; en word de Suppliant vorders geaccordeerd, om de voorschreven turf,
tot de stokerije van de Zeep gerequireerd, te mogen doen lossen en opdoen door sijne eigen
werk-volk; mits daer voor aen het Turfdragers Gilde tot een recognitie betalende een summa
van ses Caroli guldens jaerlix; in te gaen met Petri voorschreven.

610. Eodem [11 October 1753], fol.222vo.
Op den Requeste van Theune Jans wede van Arend Gerrits te Brunnepe te kennen gevende
dat haer huisien seer is beschadigt en wegens haer armoede niet in staet om ’t selve te
repareeren versoekende dat aen haer tot voorschreven reparatie iets mog worden toegelegt.
Was geapost: De Heer Burgermeester Knut word bij desen geauctoriseerd om uit sodanige
penningen als onder sijn Edele sijn berustende aen de Requestrante uit te tellen en te betalen,
een summa van tien goudguldens eens, om te strekken tot reparatie van des Requestranten
woonhuisien.
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611. Den 25 Octob(er) 1753, fol.223.
Op den Requeste van de Burgermeester H.J. Roelinck en de Post-meester J. Lemker van
Breda als voogden van de nagelatene vijf onmondige kinderen van wijlen Gillis Antoni Gallé,
verzoekende om ten Requeste geallegueerde redenen geauctorizeerd te worden om derselver
vaders boedel onder beneficie van inventaris te mogen aanvaarden.
Was geapost: De Remonstranten worden geauctorizeerd om den boedel bij Requeste
vermeld, onder beneficie van inventaris te mogen adieren, ten fine en effecte als na regte.

612. Den 29 Oct(ober) 1753, fol.223.
OP den Requeste van de Bedienaren der Armen deser Stad versoekende om ten requeste
geallegeerde redenen approbatie van een huisie bij haer verkogt staende op de Burgwal bij de
Blauwe Brug aen de persoon van Willem Elbers.
Was geapost: Schepenen en Raden approberen de gedane verkopinge bij Requeste versogt
prout jacet.

613. Den 5 Nov(ember) 1753, fol.223vo.
Op den Requeste van Anna Visscher, te kennen gevende dat omtrent vijftien jaren geleeden
met haer man Gerhardus La *Scue een scheidinge van tafel en bedde heeft gehouden sonder
hope van vereeniging of weder bij malkander te sullen komen wonen, versoekende dat een
wettelijke separatio thori et mensae gelieve te geschieden.
Was geapost: Schepenen en Raden accorderen aen de Requestranten de versogte separatio
thori et mensae alles ingevolge Stadsregte.

614. Den 5 Novemb(er) 1753, fol.223vo.
Op den Requeste van Dr. C. Nessink verzoekende om ten Requeste geallegueerde redenen dat
E. Moulin moge worden geauctorizeerd om de geprovenieerde penningen van den verkofte
boedel aan den remonstrant van verschuldigde huishuur te mogen uit tellen.
Was geapost: De Roedendrager E. Moulin word op het rapport van de Heren Hooflieden van
Brunnepe geauctorizeerd om de geprovenieerde penningen van den verkoften boedel van Jan
R. van Zwoll onder hem nog berustende aan den Suppliant uit te tellen.

615. Den 11 Nov(ember) 1753, fol.224.
Op den Requeste van A.J. Schalk, als eigenaer van ’t huis op de hoek van de Markt Steege
door G. Huijskes bewoond, te kennen gevende hoe desselfs huirders meubilen sijnde op sijn
weerde voor restante pagtpenningen sijn verkogt daer de Remonstrant competeert een jaer
huire tot 1 november 1753 waer mede vermeint na regten te sijn gepraefereert versoekende
dat de Roedendrager Moulijn mag worden geauctoriseerd, om gemelte jaer huishuir ter
summa van 55 guldens aen de Remonstrant te voldoen.
Was geapost: De Roedendrager Evert Moulijn word bij desen geauctoriseerd om uit de
penningen so onder hem van de verkogte meubilen van Gerrit Huijskens sijn berustende aen
de Requestrant te voldoen ’t jaer huishuir van den 1 november 1752 tot den 1 november 1753
verscheenen ter summa van 55 guldens.

616. Den 12 Nov(ember) 1753, fol.224vo.
Op den Requeste van Lucas Schouwenberg geboren en woonagtig te Hasselt versoekende
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te mogen worden begunstigd met ’t Veer van hier op Enkhuisen et vice versa.
Was geapost: Wanneer de Requestrant van een ordentelijk vaartuig ten genoege van
Schepenen en Raden sig sal hebben voorsien, so word deselve met ’t Veer van hier op
Enkhuisen et vice versa begunstigt, en sulx op sodane voet en Reglement als daer op door
Schepenen en Raden nader sal worden gereguleert.

617. Den 22 Nov(ember) 1753, fol.224vo.
Op den Requeste van Harmen Aertsen te kennen gevende hoe dat nog is verschuldigt aen sijn
suster en broeder wegens een gedane uitkoop van derselver ouderlijke boedel de summa van
350 Caroli guldens, versoekende dat tot uitkopinge van gedagte summa consent en approbatie
om desselfs huis en hof te Brunnepe thans bij de Requestrant wordende bewoont te cederen en
over te geven voor 250 guldens en de overige hondert guldens mogen worden voldaan uit de
geprovenieerde penningen van des Suppliants verkogte boedel.
Was geapost: Op het raport van de Heeren Camenaers van de Stad word aen de Requestrant
wegens ’t versoek bij requeste gedaen so als ’t leid geapprobeerd.

618. Den 3 Dec(ember) 1753, fol.225.
Op den Requeste van Nicolaas Gille en Catrina Margreta Vossen Ehelieden versoekende
omme haere bekende armoede en verdere ten requeste geallegeerde redenen met eenige
onderstand te mogen worden begunstigd.
Was geapost: De Requestranten worden bij desen begunstigt met een summa van tien
Goudguldes eens te betalen door de ontfanger van de Stads Domeinen uit de lopende Camer
1753.

619. Den 13 Decemb(er) 1753, fol.225.
Op den Requeste van de kinderen van de wede Velkers, verzoekende om ten requeste
geallegueerde redenen geauctorizeerd te mogen worden, om haar moeders nalatenschap onder
beneficie van inventaris te mogen adieren.
Was geapost: De Remonstranten worden geauctorizeerd om den gelibelleerden boedel onder
beneficie van inventaris te mogen aanvaarden en zulx ten fine en effecte als naar regte.

620. Den 20 Decemb(er) 1753, fol.225vo.
OP den Requeste van Jan Valk en Jannes van Hulst als voogden over Pieter Oedekerk
verzoekende om ten requeste geallegueerde redenen geauctorizeerd te mogen worden om voor
haar pupil te mogen negotieren een somma van een honderd Caroli guldens op een obligatie
groot vier honderd guldens op Vollenho zijnde haar pupil aangekomen uit de erffenisse van
zijn groot moeder.
Was geapost: Op het rapport van de Heeren hoofdlieden worden de Remonstranten
geauctorizeerd ten fine als bij Requeste verzogt.

621. Den 20 Decemb(er) 1753, fol.226.
Op den Requeste van Jan Bandjes verzoekende om ten requeste geallegueerde reden de beide
huizen van Pieter van Jagen zo hem gerigtlijk zijn verbonden bij acte van hijpothecatie van
den 6 December 1742 publijq te mogen verkoopen, zonder dat gehouden is eerst de meubilen,
die niet toereikende zijn, te moeten verkoopen.
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Was geapost: Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buiten Quartier en meede
goed vonden van Pieter van Ingen word de Remonstrant geauctorizeerd om de beide
gelibelleerde huizen publijq ten overstaan van de Heeren Hoofdlieden ad opus jus habentium
te mogen verkopen.

622. Den 23 Decemb(er) 1753, fol.226vo.
Op den Requeste van Jan van ’t Eek verzoekende om ten requeste geallegueerde redenen een
scheidinge van tafel en bedde met zijn huisvrouw Janna Janz.
Was geapost: Op het rapport van de Heeren Praesidenten die den Suppliant en deszelfs
vrouw over den inhoud ven den Requeste hebben gehoord, word de verzogte scheidinge van
tafel en bedde geaccordeerd ten fine en effecte als naar regte, en dienvolgens verstaan dat de
gemeenschap van goederen voortaan zal cesseren en dat de een voor des anders na dato
deezes gemaakte schulden niet aanspraakelijk zal weezen.

623. Den 31 Decemb(er) 1753, fol.226vo.
Op de requeste van Maria Bakker, dogter van wijlen Christiaan Bakker, versoekende, om
redenen ten requeste geallegeerd, dat aan haar mogte worden geaccordeerd, dat sij het huis,
het smits gereedschap, met de weinige meubilen van wijlen haren vader voor het bewijs van
wijlen haar moeders goed en moge aantasten, en in eigendom na haar nemen.
Was geapost: Op hetraport van de Heren Provisoren van het kinderhuis word geconsenteerd
in het versoek; bij de requeste gedaan, so als het legd.

624. Den 22 Dec(ember) 1753, fol.227.
Op den Requeste van Maria van Gogh laest wede van Gerrit Kuijper hoe sij niet langer
wegens haren hogen ouderdom in staet is om haer winkelneeringe en huishouding langer waer
te neemen, so hadde sij tot reddinge van haren boedel en voor handen sijnde goederen te doen
verkoepen en uit het provenue van dien haere crediteuren so veel doenlijk te voldoen, versogt
Dr. C. Nessink versoekende daer toe approbatie.
Was geapost: Op het Raport van de Heeren Hooftluiden van ’t Boven Quartier worden de
personen van N. van Groningen en Marten Rijgen bij desen geauctoriseerd en aengestelt tot
curateuren in desen genomineert, en ten fine als daer bij vermeld.



Pagina 142 van 178

Index van Campen en haar Jurisdictie.

Deel 26O.

Index op persoonsnamen.

Aarsen, E. van 440.
Aarts, Berend 80, 102, 559.
Aarts, Gerrit 190.
Aartsen, Gerbrant 199.
Abrahams, Aart 107.
Abrams, de jode Alexander 446.
Aertsen, Harmen 617.
Alberts, Femmegien 250.
Alberts, Pouwel 406.
Alfsen, Elsijn 31.
Alofsen, Elsjen 208.
Anthonij, Evert 180, 350
Antoni, Derk 91.
Antoni, Evert 142.
Antwerpen D.Z., Wiilem van 328.
Antwerpen, Willem Daniels van 206.
Antwerpen, Willem van 206, 328.
Arens, Barteld 90.
Arents, Louw 604.
Arentsen, Rutger 37.
Arentz, Femmigjen 572.
Arnaud, Jacques 568.
Arssen, Emanuel van 50, 147, 462, 470, 478, 518.
Asjes, Femmetjen 604.
Avink, Annegien 57, 274.
Avink, Arend 57, 274, 317.
Baaij, Frederik 436.
Baarlink, Rutger 327.
Backer, Henrik 280, 418.
Backer, Paulus 368.
Bakker, Aart 237.
Bakker, Christiaan 297, 623.
Bakker, Hendrik 324, 425.
Bakker, Maria 623.
Bakker, Paulus 443.
Balk, Egbert 532.
Bannier, Burgermr. Ass. 21, 32, 93, 119, 187, 271, 594.
Bantjes, Abraham 489.
Bantjes, Jan 52, 535, 621.
Barré, Adriana 265.



Pagina 143 van 178

Barré, Jan 265.
Bartelink, A. Magdalena 254.
Bartelink. Agnes 254.
Bartels, Albert 244.
Bartels, Gerrit 434.
Bartels, Lubbigje 471.
Bartols, Jan 361.
Bavinck, Jan 142.
Bavink, Gerrit 343.
Bavink, Weduwe 169.
Bebberen, Geertjen van 427.
Beck, Matth. 431.
Beek, Jan Hubert van der 32, 338.
Beek, Judith van der 386.
Beerthuis, de Heer 118.
Beerthuis, Harmen 135.
Beerthuis, Herm 423.
Beerthuis, Niklaas 551.
Beije, H.T. van 27.
Bek, Capt. Lt. Matheus 361.
Beks, Gosen 73, 375.
Beks, Weduwe 224.
Beldt, Albertjen van den 57.
Beldt, Wessel van den 57.
Belt, Albertien Fransen van den 274.
Belt, Frans van den 274.
Belt, Wessel Fransen van den 274.
Benthuis, Heer van 43, 182.
Berends, Jan 192.
Berg jr., Jan 472.
Berg, E.M. van den 594.
Berg, Harmen van den 219, 480, 509.
Berg, Henrik van den 219.
Berg, Jan van den 371.
Berg, Jan 437, 472.
Berg, Johanna van den 590.
Berg, Juffr. van den 605.
Berg, Margreta van den 219.
Berg, Marrigjen van den 284.
Berge, Swaantjen ten 312.
Bergen, Gerrit ten 403, 413.
Berk, Jan 599.
Berks, Catharina 599.
Berkum, Aleida van 384.
Berkum, Berend Henrik van 335, 384, 366.
Berkum, Gemeensman van 344.
Berkum, Niklas van 589.
Berkum, Zise van 564.
Bettink, Rijk 362.
Beuninck, Aegidius 365, 381.



Pagina 144 van 178

Beunink, Arent 224.
Beunink, Egidia Clara 224.
Beunink, Egidius 224.
Beunink, Elisabet 224.
Bijleveld, Adolf 67.
Bijleveld, Rudolph van 357.
Bijsterbos, Albert 441.
Bijsterbos, Derk 39, 228.
Bijsterbos, Jan 441, 466.
Bijsterbos, Jannetie 116.
Bijsterbos, Jannichjen 124, 157, 166.
Bijsterbos, Jurjan 205.
Bijsterbos, Jurrien 307, 365.
Bijsterbos, Toon 296.
Birkenfeld, Heere Prince van 387.
Bitter, Lisabeth 61.
Blanche, Pieter du 84.
Blanckvoordt tot Anhem, Daniel Alardt 215.
Blanke, Jan 65.
Blankert, Jan 153, 154.
Blankvoord toe den Pothof, E.M. 173, 174.
Blankvoordt toe Aenhem, de Heer 218.
Blankvoordt toe Benthuis, Willem Fredrik 218.
Blankvoordt tot Benthuis, Heer 161.
Blankvoordt tot den Pothoff, Freulin E.M. 417.
Blankvoordt, Jan Gerrit 215.
Blankvoort, Joan 386.
Bleker, Claas 603.
Blijdenstein, Weduwe 60.
Blom, Cornelis 521.
Boecop, Warnar ten 541.
Boele, Wiggertje 447.
Bogart, Agnieta 66.
Boke, Jan H. van der 21.
Bokhorst, Hendrik 250, 393.
Bokhorst, Mense Jansen 383, 497.
Bollinck, - 44.
Bollink, Emmerink 49.
Bollink, Gerrit 484.
Bols, Burgermr. Lucas 324, 491, 496, 548.
Bols, Charles Christoffel 2, 83.
Bols, Cornelia Petronella 2.
Bols, Dr. 23.
Bols, Lucas 2, 13, 15, 18.
Bols, Sara Sophia 2.
Bols, Sophia Dorothea 18.
Bolte, Hendrik 22.
Bommeneë, Willem 290.
Bondam, Catharina 235.
Bondam, Rutger 68, 220, 227, 308, 442, 513, 562.



Pagina 145 van 178

Bongaard, Leenderd 52.
Bonkate, Gerrit 277.
Bos, Anna 603.
Bos, Gerrit van den 105.
Bos, Herman 270.
Bos, Jan 70, 238, 241, 249, 508.
Bos, Lambert 79.
Bos, Willem Petersen 586.
Bosch, - 499.
Bosch, Herman van den 253.
Bosch, Lambert van den 427.
Bouwmeester, Willem 361.
Bouwmeister, Willem 520.
Brandenburg, Josua 358.
Breukel, Jan Hendriks 353, 426, 565.
Brink, Andries van den 336.
Brinkman, M. 513.
Broek, Jan van den 436.
Broekhuisen, Lubbert 110, 361.
Broekhuisen, P. 44.
Broekmans, Gesina 67.
Bronkhorst, Wijnand 322.
Brouwer, Albert Jansen 152.
Bruin, Gerrit 421.
Bruinier, Arend 371.
Bruinier, Bernhardus 160, 335, 366, 384.
Bruinier, Burgermr. G. 160, 194, 330, 492, 608.
Bruinier, Hester 335, 366, 384.
Bruinier, Jannes 335, 366, 384.
Bruins, de Jonker 392, 487.
Bruins, Egbert 57.
Bruins, Gerrit 1, 30, 59, 274, 313, 402, 434.
Bruins, Jr. F. 64.
Bruins, Magteld 60.
Brummel, Lubbert 296.
Brunier, Burgermr. Giljam 501, 503, 506.
Brunier, Jannes 176.
Brunnepe, Berend Egbersen van 28.
Bundes, Jan 494.
Bussche, de Jonker ten 392, 487.
Bussche, Egbert Anthonij ten 7, 9.
Calkar, Aaltjen 22.
Calkar, Jan van 17, 22.
Cameling, Lodewijck 257.
Camen, Philippus van 300, 304, 308, 556.
Cames, Niklaas 447.
Campen, Broer Jansen van 26.
Campen, Egbert van 544.
Casparman, - 62.
Castagne, Herbert 248.



Pagina 146 van 178

Castaing, de Weduwe 409.
Castanie, Herbert 264.
Castela, Susanna 270.
Cate, Gerrit Harmsen ten 69.
Cate, Gerrit ten 33.
Cate, Henrick ten 69.
Claasen, Cornelis 285.
Claassen, Adolph 99.
Claassen, Cornelis 114, 148.
Claassen, Marrigjen 143.
Claessen, Harmen 520.
Clasen, Egbert 591.
Cloecke, de Weduwe 369.
Clooster, Gabriel ten 245.
Coenderink, Hans Gerritsen 207.
Coertsen, Lambert 337.
Coeverden, Jan van 204.
Coming, Aaltjen 579.
Cornelis, Volkert 331, 356.
Cornelissen, Gerrit 558.
Cramer, Jan 252.
Credier, Albert 391, 404, 405, 407, 432, 440, 462, 469.
Credier, Matthijs 206.
Credier, Wessel 205.
Cressel, Jan 480.
Crissel, J. 319.
Croese, Jaspar 602.
Croeuger, C. 51.
Cuillot, Coenraad 605.
Cuiper, Gerhard 135. 195.
Cuiper, Gerrit 208.
Cuiper, Lambert 197.
Cuper, Gr. 118.
D’Ecosbij, P.S. 508.
Dalen, Jan van 144, 181.
Decosbi, Hester 522.
Dekker, Jacob 237, 279, 306.
Dekker, Jan 279, 379, 406.
Dekosbij, Frans Mr. 274.
Denekamp de jonge, Willem 49, 89, 380, 529.
Denekamp de oude, Willem 529.
Derks, Griete 559.
Derks, Jan 256.
Detten, Henr. van 388.
Diesbach, Johanna van 538.
Diezemer, Peter 169.
Dijck, Frans van 602.
Dijk, Albertus van 253, 270.
Dijk, Burgermr. G. van 286.
Dijk, Cornelis van 286.



Pagina 147 van 178

Dijk, D. van 38.
Dijk, Daniel van 479.
Dijk, Derk van 86, 300, 304.
Dijk, Frans van 536.
Dijk, G. van 210.
Dijk, Gerh. van 136.
Dijk, Jacob Teunis van 98.
Dijk, Jacob van 599.
Dijk, Jan Gerritsen 19.
Dijk, Jan 452.
Dijk, Jannigjen Jansen 81.
Dijk, Margareta van 216, 221.
Dijk, Willem Bartels van 244.
Dijk, Wolter van 213.
Dingsté, Jan 34.
Dinxteen, Henrikjen 396.
Dirks, Anna 76.
Dirks, Harmen 148.
Dirks, Jan 148.
Dirksen, Dirk 148.
Dirx, Henrikien 349.
Doctor, Jan 499.
Doijer, Adriaen 347.
Door, Harmina 463, 516.
Door, Margreta 451.
Doorn, Jannes van 287.
Dop, M. 8.
Dorsel, Jan Willem 333.
Dorsel, Tieleman 333.
Dorsten, Hermina van 429.
Dorsten, Sophia van 429.
Dort, H.W.A. van 468.
Dorth, Heer van 528, 576, 598.
Dorth, Henrick van 149, 420, 428, 545.
Dorth, Henrik Willem Aloijsius van 531, 573.
Dorth, Rudolf van 573.
Dragonder, Hendrik Gerrits de 436.
Dragt, Arend van 325, 327, 500, 606.
Draiers, Cornelia 265.
Dresselius, Johannes 268, 307, 609.
Driesen, Clamon 357.
Driesen, Cornelisjen 45.
Dubbels, Johanna 72.
Duimstok, Gerrit 608.
Duinkerkers, Vrouw 438.
Eckelboom, Burgermr. Q. 13, 18, 51, 92, 461, 486.
Eckelboom, Harmen 79, 286, 350.
Eckelboom, Jan 414.
Eckhout, H. 364.
Eckringa, Paulus 84.



Pagina 148 van 178

Eé, Klaasjen van 561.
Eeck, Jan van ‘t 564, 622.
Eekholt, Secret. 585.
Eekhoud W. 140.
Eekhoud, Hendrik 54, 379.
Eepe, Theunis van 27, 186, 251, 282, 329, 442, 513, 562, 599.
Egbersen, Berend 28.
Egberts, Evertjen 201.
Egberts, Henrik 123, 331, 356.
Egberts, Jan 416, 422.
Egede, Bartha van 127.
Egede, Magteld van 127.
Ekkelboom, Gezina 583.
Ekkelboom, Herman 20, 479, 533, 572.
Ekkelboom, Pieter 65.
Elbers, Willem 380, 612.
Elberts, Willem 492, 501, 503, 506.
Elferink, H. 118.
Elsenbroek, Franciscus van 145.
Elseneur, Egbert 10, 140, 162, 280, 418.
Elshoff, Berentjen 353, 426, 565.
Emmeloordt, Harmen van 445.
Engbrink, Berend van 224.
Engelblik, Jan 402.
Engelblik, Matheus 402.
Engelblik, Wolter 402, 584.
Engelen, Abraham van 480, 509.
Engelen, Swaantjen van 509.
Erhard, Theodora 51.
Erkelens, Dr. Rogier 483, 494.
Erkelens, Femmigjen 348.
Erkelens, Gosen 348.
Erkelens, Laurens 483, 494.
Esterwegen, de Koopman 530.
Eune, Jan van 55.
Evers, Jan 74.
Faassen, Mev. 429.
Fiolet, Lucas 194.
Fiolet, Weduwe 194.
Flegtman, Jan Henrik 570.
Fokkema, Aleida Susanna 344.
Fopsen, Jan 275.
Franke, Hendrik 295, 305, 327.
Franke, Jan Dirk 473.
Freno, Carel 491, 496.
Freno, Geertruide 491.
Galkerat, Weduwe 482.
Gallé, Gillis Antoni 611.
Gansneb Tengnagel tot Olthuis, R.A. 21.
Gansneb, gent. Tengnagel, Allard Joan 93.



Pagina 149 van 178

Garner, Jacob 261.
Gasser, Christiaan 257.
Gast, C.H. de 53.
Gast, Charlotta Henrietta de 14.
Gast, Claas 233, 388.
Geertsen, Jan 76.
Gelder Aeltjen van 60.
Gelder, Derk van 60, 117.
Gelder, Gerrit van 389.
Gerrits de Doctor, Jan 439.
Gerrits, Arend 557, 610.
Gerrits, Femmigjen 351, 361.
Gerrits, Geertjen 382.
Gerrits, Harmen 45.
Gerrits, Hendrik 604.
Gerrits, Jan 569.
Gerrits, Peter 540.
Gerrits, Willem 184.
Gerritsen, Barthold 76.
Gerritsen, Gerrit 511.
Gijsberts, Henrik 555.
Gijsberts, Jannes 512.
Gille, Nicolaas 618.
Gogh, Maria van 624.
Golkeraet, Coenraed 482.
Goutum, B. van 9, 87, 346.
Graffenriedt, Hr. Overste 295.
Grafhorst, Assuerus van 394, 474, 575, 583.
Greven, Weduwe 3.
Groenberg, Henrik 499.
Groenouw, Ariaan 433.
Groningen, N. van 624.
Gunnick, J.D. 311.
Gunnink, de Roededr. 181.
Gunnink, Jan David 144.
Gunnink, Roededr. 452, 453.
Haan A.Z., Jan de 528, 576, 598.
Haan jr., Berend Willem de 518.
Haan P.Z., J. de 213.
Haan Peters Zoon, Jan de 493.
Haan, A. de 44.
Haan, Berend de 432.
Haan, Berend Willem de 405, 478, 518.
Haan, Collecteur de 204.
Haan, Gerrit de 312.
Haan, Hendrik de 376.
Haan, J. de 462.
Haan, Jacob Abram de 518.
Haan, Joan de 217, 440.
Haan, Machteld de 518.



Pagina 150 van 178

Hagen, Claas 134.
Hagen, Henrik 273.
Hagewolt, Berend 279.
Ham, Peter van 507.
Hardenberg, Peter 417.
Harm, Wilhelm van 217.
Harm, Willem van 428.
Harms, Bruin 275.
Harms, Gerrit 275.
Harms, Jan 133.
Harms, Johanna 371.
Harms, Marrichjen 331, 356.
Harn, P.W. van 420.
Harn, W. van 454.
Harn, Weduwe van 459.
Hartman, Berend 56.
Hartman, IJbo 69.
Hartman, Jacobus 56.
Hattum, Janna van 260.
Havenaer, Derk 4, 324, 453.
Heerde, Eva van 362.
Heerde, Janneke van 322.
Helm, Albertus Nicolaas van den 451, 463, 516.
Helm, Albertus van den 516.
Helm, Gerardus van den 516.
Helm, Lourens van den 516.
Helm, Margrieta van den 516.
Helm, Marquareta van den 463.
Helm, Weduwe van den 451.
Helms, Willem 382.
Hemert toe den Krijtenberg, de Heer 218.
Hemert, Burgermr. van 459.
Hemert, van 174.
Hempel, Capitain 491, 496.
Hemsing, Gerhardus 481.
Hendriks, Helmich 81.
Hendriks, Jan 565.
Hendrix, Helmich 19.
Hendrix, Jan 146, 426.
Hendrix, Rutger 511.
Hendrix, Stijntje 436.
Hendrix, Tomas 283.
Henriks, Bruin 275.
Henriks, Derk 139.
Henriks, Jan 353.
Henriks, Rutger 182, 337.
Henriksen, Gerrit 95.
Herdenberg, Peter 203.
Herweijer, Dr. Gerhard Arnold 456.
Herxsen, Jan Egberts van 422.



Pagina 151 van 178

Hes, Rutger 340.
Hillebrink, Evert 575.
Hogenberg, Dng. Theodoris 534.
Hogewolt, Berend 306.
Holtman, Herman 66.
Horst, de Weduwe ter 281.
Horst, Grietien van der 49.
Horst, Meintjen van der 235.
Horst, Pieter van der 38, 144, 243.
Horst, Willem van der 235, 300, 304, 308, 608.
Houten, Adriaan van 42, 75.
Hove, Bernhardus ten 112, 395, 398, 410, 546.
Hove, David ten 224, 365.
Hove, Harmen ten 49.
Hove, Jacob ten 476, 477.
Hove, Swier Swiersen ten 476, 477.
Hubert, de Praedic. 552.
Hubert, de Weduwe 253.
Huberts, Gerharda 253, 270.
Huberts, Judith Antonia 253, 270.
Huijskes, Gerrit 615.
Huiskes, Clamer 20.
Huiskes, Clamon 504, 533.
Huiskes, Gerrit 129, 295, 504, 533, 542, 588.
Huisman, Aaltje 435.
Huisman, B. 442.
Huisman, Ber(n)hardus 435.
Huisman, Berend 5, 513, 562.
Huistede, Jacob ter 262, 329.
Hulleman, Albertus 387, 553.
Hulst, Jannes van 427, 620.
Hulst, Johannes van 191.
IJmeker, J. 213.
IJssenbijters, Anna 203.
IJsveld, Willem van 603.
Ingen, Dr. Pilgrom van 21, 32, 513, 530.
Ingen, François van 93.
Ingen, Frans van 21, 88, 115, 122, 164, 188.
Ingen, J.O. van 21.
Ingen, Jonkhr. Frans van 32.
Ingen, Judith van 338.
Ingen, Pieter van 233, 621.
Jacobs, Berend 120.
Jacobs, de jode Isaacq 446.
Jacobs, Dirk 540.
Jacobs, Jannigjen 81.
Jacobsen, Claas 435.
Jagen, Pieter van 621.
Jans, Aaltjen 561.
Jans, Claas 19.



Pagina 152 van 178

Jans, Egbert 331, 356.
Jans, Engbert 385.
Jans, Geesien 339.
Jans, Gerrigie 569.
Jans, Gerrit 103.
Jans, Hendrik 507.
Jans, Jannegien 19.
Jans, Jannetje 512.
Jans, Jannigjen 231.
Jans, Klaesien 569.
Jans, Peter 109.
Jans, Theune 557, 610.
Jans, Zijtien 183.
Jans, Zwier 30.
Jansen, Aart 352.
Jansen, Claas 81.
Jansen, Eimbert 373.
Jansen, Evert 512.
Jansen, Gerrit 361.
Jansen, Jan 591.
Jansen, Lambert 244.
Jansen, Teunis 353, 426, 512, 565.
Jansz, Pieter Marcus 27.
Janz, Gijsbert 80.
Janz, Janna 622.
Janz, Jannegien 178.
Jensink, Pieter 342.
Jonker, Gerrit 70.
Joode, Jack de 305.
Kagelholt, Femmina 86.
Karsten, Batjen 596.
Katis, Albertien 168.
Keiser, Berend Willem 82.
Kenting, Jacobus 277.
Keppel, Vrouw van 563.
Ketelaar, Anthonij 246.
Ketelaar, Jaspar 246.
Klaveren, Pieter van 227.
Kleijbrink, Henrik 414.
Klinge, Anthonij 21, 23, 38, 300, 308, 400, 401, 467.
Klinge, Bartje 401.
Klinge, Hendrik 300, 304, 401.
Klinge, Philip 527, 585.
Klomp, Jan 367.
Klomp, Johanna Gerhardina 367.
Klooster, Gabriel ten 67.
Klopman, Jan 238, 241, 249.
Knoch, Willem 167.
Knog, Bart 221.
Knog, Gijsbert 216.



Pagina 153 van 178

Knog, Willem 216.
Knol, Gerrit 106.
Knollenberg, Aaltjen 393.
Knollenberg, Krisjen 393.
Knollenberg, Thijs 393.
Knuth, Adam Servier van 47.
Knuth, Burgermr. W.F. van 173, 182, 218.
Knuth, C.F. 47.
Knuth, Daniel Johannes van 47.
Knuth, Willem Fredrik van 215.
Kock, Gerrit 457.
Koers, Gerrit 262.
Koers, Jan Koen 240.
Koning, Maria Susanna de 525.
Konink, Toon Jansen 439, 444.
Koops, Gerrit 331, 356.
Korenhuis, Jacob 470.
Kreps, Hans 94, 257.
Kressel, Jan 265, 368, 478, 583.
Krips, Peter 101.
Krissel, Jan 234, 389, 509, 518.
Kroese, Henrik 213.
Kroese, Jan 564.
Kroeuger, Paulus 51.
Kroeze, Niklaas 524.
Krouwels, Maria 424.
Kruger, Jan 571.
Kruidt, Albert 574.
Kuen, Jacob 530.
Kuijper, Gerrit 624.
Kuiper, Gerh. 217.
Kuiper, Slot de 593.
Laá, Maria ter 332, 448.
Laar, Maria te 514, 587.
Lambertink, Wijer 473.
Lamberts, Aart 182.
Langen, Henrik van 170.
Lankhorst, Berent 319.
Lankhorst, Jan 234, 262, 319.
Lankhorst, Laurens 234.
Leeuw, Gerrit Petersen de 316, 343, 354, 378, 419.
Lemker van Breda, A.P. 50, 198.
Lemker van Breda, J. 611.
Lemker, G.K. 456.
Lemmers, Jan Henriks 175.
Lenger, Hermannus 332, 448.
Lengerink, Hermanus 514, 587.
Lensink, Peter 52.
Let, Weduwe van 526.
Leusink, Assuerus 377.



Pagina 154 van 178

Leussen, Wilhelmus 270.
Leuwen, Gijsbert van 40.
Leverman, Berend 217.
Levi, Aron 342.
Lijndraeijer, Harmen 8, 27, 186.
Lijndraeijers, Everdina 186.
Lijndraeijers, Johanna 186.
Lijndraier, Aaltjen 498.
Linde, Burgermr. G. van der 121.
Loo, Allard van 128, 137.
Loon, Alard van 127.
Loon, Hermina van 127.
Lotten, Dng. 594.
Lotzen, Dng. David 552.
Louws, Arend 604.
Louws, Lubbert 36.
Louwsen, Lambert 113.
Louwsen, Lubbert 97.
Lulofs, M. 3.
Lulofs, W. 3.
Lussanet de La Sabloniere,

Lodewijk Hendrik de 577.
Maatschoen, Gerhardus 225.
Manschots, Weduwe 445.
Marcus, Pieter 186, 498, 519.
Marle, Berend van 475.
Marle, Heer Burgermr. van 29, 186, 196, 507, 538.
Marle, Helmich van 344.
Marle, Hendrik van 550.
Marle, Vrouw van 367.
Masman, Arendt 61.
Mastrich, Weduwe van 550.
Maurick, Antoni Cornelis 24.
Maurik, Jan 24.
Maurink, Henrik 373.
Maurits, Hendrik Jan 240.
Maurits, Johanna 240.
Mechorius, Aaltjen 42.
Mechorius, Gerrit 42.
Meer, Claas ter 238, 241, 249.
Meer, Evert ter 317.
Mei, Christopher 579.
Meiboom, Claas 510.
Meier, Burgermr. Gerh. 222.
Meier, Gerrit 33.
Meierink, Agnieta 165.
Meij, Aleida 579.
Meij, Christoffel 232.
Meijer, de Weduwe 409.
Meijer, Jan 116, 124, 155, 157, 166, 290.



Pagina 155 van 178

Meijerink, Maternel Gerrit 602.
Meulebelt, Gerrit Jansen 299.
Meze, H. 118.
Mol, Gerrit 296.
Morre, Lambertus 532.
Moulijn, Roededr. 124, 145, 221, 284, 336, 356, 371, 377, 388, 390,

408, 603, 605, 615.
Moulin, Evert 33, 305, 310, 370, 429, 471, 515. 614.
Mulerdt toe den Bakkenhagen, Derk 563.
Mulert, Douariere 563.
Mulert, Judith Agnis 563.
Munnen, Harmen van 224, 381.
Muntz, de Secret. C. 16, 49, 258, 484, 496, 584, 588.
Muntz, G. 371.
Naeijer, Derk 148.
Nagelhout, Femmina 400.
Navis, Derk 582.
Neiraks, Weduwe 170.
Nes, David Niklaas van 600.
Nessink, Dr. Christopher 236, 392, 397, 467, 469, 487, 614, 624.
Nessink, Willem Jan 397, 469.
Nielandt, Jan 284.
Nieuwenbrink, Arend 351.
Nieuwenburg, H. 271.
Nieuwenburg, Michiel 412, 581.
Nieuwenhuis, Benjamin 39.
Nieuwenhuis, Dng. 225.
Nieuwenhuis, Gerhardus 592.
Nieuwenhuis, Hillichjen 558.
Nieuwhuis, Gerrit Cornelissen 277, 287.
Nijbrink, Arend 479.
Nijenborg, A. 187.
Nijenbrink, Gerrit 572.
Nijenburg, A. 119.
Nissink, Advoc. 33.
Noord, Hendrik van de 118.
Noordt, Abraham ten 276.
Noordth, Assuerus van de 301.
Noordth, Berend van den 464.
Noordth, Henrik van der 135.
Noort, Abraham ten 252.
Noorth, Dirk van den 561.
Norenberg, Wijndeld 130.
Nuis, Henrik Jaspar 460.
Nuis, Herman 67, 119, 121, 127, 128, 137, 185, 187, 245, 254,

267, 292, 341, 440, 462, 594.
Nunnink, Hermannus 424.
Nunninks, de Weduwe 262.
Oedekerk, Gr. 135.
Oedekerk, Gribertus 590.



Pagina 156 van 178

Oedekerk, Grubbertus 371.
Oedekerk, Jacob 1.
Oedekerk, Pieter 1, 620.
Oedekerk, Willem 79, 191, 427.
Oedekerk, Winand 288.
Oenen, Hermanus van 124.
Oever de oude, Jan van ‘t 606.
Oever, Aleida van ‘t 347.
Oever, Jan van ‘t 370, 500, 606. (zie ook Toever)
Ogij, Isak 430.
Oiers, Egbert 187.
Ongeren, Jan Joachim Arnold van 254, 492.
Oord, Lambert van der 532.
Ordel, Marrigjen van den 363.
Overkamp, Jan 234.
Paalman, Hendrik 329, 581.
Palt, Catharina 433.
Palthe, Jan 10, 183.
Palthe, Sijsien 162.
Pannebacker, Aleida 546.
Pannebacker, Margareta 27.
Pastoor, Gerrit 212, 224, 365.
Pastoor, Laurens 34, 175, 307, 349, 396.
Pereboom, Henrik Harms 371.
Peters, J. 196.
Peters, Jan 298.
Peters, Jannigjen 434.
Pieters, Pietertje 230.
Pilgrom, François van 25.
Polleman, Arent 265.
Pompers, Evertje 213.
Pool, Derk de 340.
Pool, Laurens de 11, 18, 30, 51, 92, 151, 258, 528, 571, 576, 598.
Praag, Caatjen, Weduwe 434.
Praag, Frans 434.
Prach, de Weduwe 421.
Querre, Louis la 247.
Raam, Binjamin 167.
Raams, Weduwe 459.
Rambonnet, Jaque Jean 430.
Rande, Cornelia van 364.
Ratkul, Johan Anton van 50.
Rechteren, de Weduwe van 289.
Reé, Jan van de 197.
Reenen, Jan van 546.
Rees, B. van 411.
Reggerink, Trijntien 226.
Reijnders, Jochum 80.
Rein, Wolter 177.
Reinders, Andries 565.



Pagina 157 van 178

Reinders, Anna 521.
Renkhouwers, Lubbeque 569.
Reuse de jonge, Jan de 602.
Reuze de jonge, Jan de 536, 544.
Reuze de oude, Jan de 536, 544, 602.
Reuze, Jan de 524, 425.
Reuze, Willemina de 524.
Rheene, Lieutn. 41.
Richars, Cornelia 334.
Richen, Marten 261.
Ridder, Anna Agata 126, 321.
Ridder, Burgermr. J.H. 119, 121, 187, 247, 255, 321.
Ridder, Catharina 292.
Ridder, D. 185, 242.
Ridder, de Scholtus Derk 121, 193, 292.
Ridder, de Weduwe 292, 309.
Ridder, Derk 341, 359.
Ridder, J. 126.
Ridder, J.H. 126.
Ridder, Jacob 119.
Ridder, Johannes 490.
Ridder, Lt. Coll. 255, 271.
Ridder, Overst. Lt. 321.
Ridder, R. 341.
Ridder, Scholtes Derk 255, 266, 267.
Ridder, Weintjen 309.
Rigen, Marten 214.
Rijgen, Marten 624.
Ril, Paulus 421.
Roeij, Siebrand de 159.
Roelinck, Burgermr. H.J. 494, 611.
Roelofs, Aart 512.
Roelofs, Johanna 393.
Roij, Sijbrand de 269.
Roldanus, Burgermr. Rutger 161, 356.
Roldanus, Dr. J. 600.
Roldanus, J. 601.
Roldanus, Joh. 600.
Roldanus, Rutger 43.
Romberg, de Predic. 521.
Romberg, de Weduwe 340.
Romberg, Dina 340.
Romberg, Predikant 340.
Romunde, Willem van 194.
Rooij, Sibrand de 489, 566.
Roos, Andries de 343.
Rouse, de Greffier 84.
Rouse, Thomas 357.
Rouze, Tomas 67.
Ruil, Jan Joosten 197.



Pagina 158 van 178

Sabé, Burgermr. R. 31, 119, 141.
Santen, Adriana van 443.
Santen, Ariaantje van 368.
Santen, Hermannus van 265.
Sarris, Teunis 567.
Schaep, Jan 216.
Schalk, A.J. 615.
Scharp, Magteld 224.
Schellinkman, Henrik 396.
Scheper, Hermannus 216.
Scherp, Magteld 365.
Schier, A. 454.
Schierholt, Teunis Jacobs 81.
Schiers, Aleida 459.
Schilder, Jan Henrik 374.
Schillinkman, Henrik 349.
Schimmelpennink, Abraham 288.
Schimmelpennink, Hendrik 225, 288.
Schmitten, Maria Aleida ter 84.
Schols, Judith 322.
Schols, Nicolaas 322.
Scholte, Henrik 171.
Scholte, J. 196.
Scholten, Henrik 144.
Scholtens, Henrik 181.
Schoonheden, Berend van 59.
Schoonheten, Berend van 279, 306, 313.
Schouwenberg, Lucas 616.
Schrijver, Tobias 336.
Schultz Jr. Ephraïm 505.
Schultz, Adam Godtfriedt 502.
Schultz, Alb. Johannes 539.
Schultz, E. 445.
Schultz, E.W. 502.
Schultz, Ephraïm 40, 44, 492, 495, 501, 502, 503, 505, 506, 558.
Schultz, G.J. 502.
Schultz, Gesina Juliana 505.
Schultz, Giljam 495.
Schultz, H.J. 502.
Schut, Aaltjen 166, 441.
Schut, Jan 166.
Schwartsenburg, Ltn. Gen. 84.
Scriverius, D. 542.
Scue, Gerhardus La (ook de Lassu, Laseu) 613.
Sedes, Hendrik 176.
Seije, Henrik 228.
Sein, Weduwe 156.
Sein, Wolter 202, 229.
Selbrink, Berend 597.
Sickterman, Jan 24.



Pagina 159 van 178

Simonsen, Lucas 76.
Sitters, Anna 581.
Sjaak, Jacobus 238, 241, 249.
’S Jaek, Cobus 249.
Slangenburg, Catharina Eduarda van 571.
Slangenburg, Clara van 571.
Slangenburg, de Scholtus 486.
Slangenburg, Paulus Croeuger van 92, 461, 571.
Slangenburgh, Catharina Eduarda van 51.
Slangenburgh, Clara van 51.
Slangenburgh, Do. E.J. van 51.
Slangenburgh, Do. Johannes van 51.
Slinger, Herman 547.
Sluis, Hans van der 16.
Sluis, Teunis van der 139.
Sluiter, Cornelia A. 445.
Sluiter, Weduwe 127.
Sluiters, Jacomina 281.
Sluiters, Maria 451.
Smit, Berend 332, 514, 587.
Smit, Gerrit 100, 368, 389, 433, 443, 476, 477, 589.
Smit, Henrik Roelofs 104.
Smit, Henrik 27, 330.
Smith, Hendrik 538, 546.
Smith, Jan 546.
Smits, Cornera 237.
Smitters, Anna 329.
Snel, Simon 48.
Snijder, Jurrien 58.
Sollener, Hendrik 435.
Sorg, Blasius 22, 257.
Sorg, Lodewijk 257.
Soubath, Jan 334.
Spelder, Jannes 245.
Steege, Berend ter 558.
Steenbergen, Burgermr. J.B. 158, 163, 274, 284.
Steenbergen, Joan 3, 15.
Steenbergen, Roelof 441.
Steenhouwer, Hendrik 52.
Steenhouwers, Catharina 489.
Steenmet, Hendrina Adams 145.
Steenmet, Jan Adams 145.
Steenmet, Magdalena Adams 145.
Stennekes, Burgermr. D. 449.
Sterke, Jan 147.
Sterke, Quirinus 461, 486.
Stigt, Jan Krijns 591.
Stikking, Albert 339.
Stil, Gerrit 143.
Stinstra, H.W. 437.



Pagina 160 van 178

Stinstraten, Hendrik 447.
Stoffers, Leentje 511.
Stoop, Hendrik 167, 233.
Storm, Egbert 303.
Storm, Marten 325, 327, 500.
Storm, Willem. 10, 24, 141, 162, 325, 500, 606.
Straten, Lambert van der 243.
Straten, Sara Geertruid van der 397.
Strockel, Jan 121, 185, 292, 508.
Strockel, Weduwe 3.
Strokel, Jan 341.
Strokkel, de Heer 267.
Strokkel, J. 187.
Strulo, Aaltjen 597.
Stuerman, Mr. Thomas Ernst 78, 455.
Stuermans, Weduwe 77.
Stuurman, Willem 318.
Suren, Margareta van 336.
Take, Thijs 70.
Tambols, Jan 234.
Tambols, Jannegien 234.
Tangena, Johanna 500.
Tengnagel tot Olthuis, R.A.G.G. 32.
Tengnagel, R.A.G.G. 93.
Tessel, Anna van 413.
Teune, Abraham 214.
Teune, Peter Peterz 261.
Teune, Peter 214.
Teune, Willem Abraham 261.
Teunis, Aeltien 183.
Teunissen, Jacob 471.
Texel, Anna van 403.
Theunis, Aeltien 207.
Theunis, Willem 111.
Tielemans, Jacomina 288.
Tielemans, Tieleman 288.
Tintink, Egbertina 558.
Tintink, Jacobus 558.
Tintink, Maria 558.
Toever, Jan van 8, 377. (zie ook Oever)
Tongeren, Winold van 86.
Tonneman, Dirk 342.
Toorn, Adriaen ten 527, 585.
Toren, Benjamin ten 245.
Turk, Claas Jansen 353, 426.
Turk, Maria 194.
Twickel, Freulin Gesina Margareta van 149.
Uilenberg, Catharina 391, 404, 405, 440, 462, 469.
Uiterwijk, Jan 387.
Ulft, Jannes van 79.



Pagina 161 van 178

Ulhoorn, de Weduwe 307.
Upwick, de Praedic. J.M. van den 552.
Vaassen, Gerbrand 437.
Vaesen, G. van 488.
Valckenier, Helmich Jan 284, 607.
Valencijn, Martinus 166, 491, 496, 525.
Valk, Aaltjen 46.
Valk, Dr. Evert 209.
Valk, Gerrit 46.
Valk, Jan 46, 79, 179, 191, 209, 427, 530, 583, 604, 620.
Valkenier, Helmig Jan 498.
Vasen, Gerbrand van 408, 409.
Veelker, Weduwe 445.
Veen, R. 50, 549.
Veen, Teunis van der 510.
Veene, de Advoc. 506.
Veer, Abraham ter 131.
Veesen, Gerrit van 439, 499.
Velkers, de Weduwe 619.
Velsen, Steven van 313.
Velsink, Berend 263.
Velthuis, Agnieta 153, 154.
Velthuis, Albert 142.
Velthuis, Albertjen 153.
Veneman, Isebrant 250.
Verhoef, de Overste 423.
Versmitten, Weduwe 450.
Verspagen, Anthonij 246.
Verstege, Berend 277, 476, 477.
Vestrink, Burgermr. 299.
Vincent, Hendrik 578.
Virulij, Aleida 265.
Visscher, Anna 613.
Visser, Peter 108.
Vlegman, Jan Henrik 355.
Vlek, Bastiaan 403, 412.
Vlek, Hans Jurriaan 403, 412.
Voerman, Thijs Gerritsen 96.
Voet, Matthijs 225, 257.
Voet, Thijs 69.
Vogel, Willem 471.
Vogel, Wolter 80.
Vogels, Anna 62.
Vogels, Truij 30.
Vollenhoo, Erfgen. van 40.
Vos, Claas 262.
Vos, Harmen 127, 128, 137, 301, 354, 419.
Vos, Herbert Gerritsen 244.
Vos, Jan Gerritsen 244.
Vos, Klaas 458.



Pagina 162 van 178

Vossen, Catrina Margreta 618.
Vries, Idsard de 388, 390.
Vries, Idsert de 369.
Vriese, Arnoldus 108.
Vriese, Barthold 384, 438.
Vriese, Clamer 66, 67.
Vriese, Clamon 533.
Vriese, Gerhard 223.
Vriese, Gerrit 529.
Vriese, Jan 596.
Vrijdag, Weduwe 16.
Vrize, Clamer 20.
Waier, Jan 595.
Walraven de Mis, Anna Isabella 488.
Walraven de Mis, Anna Sibilla 488.
Walraven de Mis, Maria Agnes 488.
Walraven de Misch, Catharina 409.
Walraven de Misch, Isabella 409.
Walraven de Misch, Anna Sibilla 409.
Walraven, Maria 409.
Walters, Jochem 175.
Weerd, Jacobje van der 498.
Weerdt, de Weduwe van der 284.
Weerdt, Jacobjen van der 519.
Weijman, Pieter 206, 328.
Wel, Klaasje ter 554.
Welberg, Jan ter 517, 537.
Welsum, Steven van 59.
Wende, F. van der 292, 309.
Werds, Cristina 273.
Werf, Anna Christina van der 369.
Werven, Juffr. van 535.
Werven, Thijs van 223.
Werven, Weduwe van 464.
Wesselsteijn, Matta 6, 150.
Wesselsteijn, Pieternella Geertruit 6, 150.
Wesselsteijn, Sara 6.
Wesselstein, Juffr. 465.
Wesselstein, M. 132.
Wesselstein, Matta 415.
Wesselstein, P.G. 132.
Wesselstein, Pieternella Geertruit 189, 200, 415.
Wesselstein, Sara 189, 200.
Westendorp, Berendina 523.
Westhoven, Henrik van 317.
Weteringe Jr., Jan van de 259.
Weteringe Sr., Jan van de 259.
Weteringe, Claas van de 301.
Weteringe, Geertrui van de 395.
Weteringe, Gemeensman van de 344.



Pagina 163 van 178

Weteringe, Henrik van de 398.
Weteringe, Jan van de 395, 398.
Weteringe, Lt. Jan van de 410.
Weteringe, Lt. Rudolph Ditmar van de 398, 410.
Wijhe, Jan van 425.
Wijk, Eva van 278.
Wijna, IJsak 294.
Wijnbergen, Arend van 541.
Wijnbergen, Louise van 541.
Wijnvoorden, Alida van 121.
Wijssenbach, Frans 564.
Willems, Geertjen 438.
Willems, Jacobje 139.
Willems, Lubbert 458.
Willinkhuisen, Swaantjen 532.
Wilmink, Steven 138.
Winkelman, Hendrik 421.
Winshemius, H.E, 321.
Wintmers Jr., Dirk 509.
Wishemius, Henricus Egberts 126.
Wissink, Harmen 240.
Wit, Peter de 558.
Wolt, Jan van ‘t 75.
Wolters, Berend 351.
Woltgraaf, Doctor R. 417, 451, 454, 483, 494, 516.
Workum, Douwe van 38.
Worst, Johanna 475.
Zeemans, Catharina 134.
Zegen, C. van 429.
Zegen, Roededr. van 408.
Zegers, Gerhardina 529.
Zuithem, Arend van 548.
Zuithem, Egbert van 548.
Zuithem, L. van 324.
Zwoll, Jan R. van 614.

Index op topografische namen en zaken.

Agter de Nieuwe Muur 325, 327, 362, 445, 449, 505.
Ambona 496.
Amsterdam 186, 225, 294, 360, 394, 401, 409, 472, 594, 605, 609.
Arnhem 248.
Barel 63.
Benthem, Graafschap 409.
Benthuis, de Havezate 215.
Bergen op den Zoom 62.
Blaauwhands Poorte 325, 346.



Pagina 164 van 178

Blankenham 267, 292, 341.
Blauwe Brug, de 612.
Boerschap Baarloo 63.
Bolwerk, het 140, 141, 227, 280, 299, 418, 425.
Botervats Poorte 141.
Botervats Stege 8.
Boven Haven, de 264.
Boven Nieuwstrate 301, 542.
Boven Poorte 459.
Brigitten Kerkhof 236.
Broeder Brugge 286.
Broederpoort 180, 330.
Broerweg 11, 79.
Brouwers Graft 594.
Brouwers land, het 172.
Brunnepe 28, 72, 76, 224, 258, 275, 352, 434, 557, 586, 610, 614,

617.
Buiten Hofstrate 379.
Buiten Nieuwstraat 54, 170, 224, 581.
Burgwal 274, 286, 306, 411, 459, 475, 487, 526, 612.
Camp, de Grote 91.
Camper Diep, ‘t 293.
Camper Eiland, ‘t 45, 91, 103, 104, 326, 371, 520, 574, 595.
Camperveen 74, 81, 95, 107, 111, 467, 512.
Carper-Steeg 130.
Cellebroers-Poorte 277, 287, 314, 477, 546, 558.
Cingel, de 546.
Cuindere, de 386.
Cuijnre wegie, ‘t 555.
Delden 139.
Delft 70, 268.
Deutekom 234.
Deventer 70, 291, 414, 510, 560.
Dieser-poort 263.
Dijck-kamp, de 99.
Doeve Berendsland 19.
Dorenland, het 103.
Dorstens Slag, van 224.
Dove sloot, de 101.
Dronter-land 164, 224.
Elburg 112, 338, 424.
Enkhuisen 616.
Erve de Hoge Es 283.
Erve den Brink 567.
Erve het Haatland No: 52 94.
Erve No: 43 113.
Erve van de Wander 96.
Friesland 84, 93.
Gansediep, het 152.
Geer-straat 473.
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Gemaal, het 314.
Genemuiden 371.
Gouda 227.
Groene Strate 100, 222, 224, 499.
Haag, den 70.
Haarlem 70, 286.
Haatland, het 36, 94, 98, 99, 101, 102, 109, 114, 285, 416, 422.
Haatlander Kampjen 28.
Hage, ‘s 78, 387, 455.
Hagen-poort 140, 220, 280, 418, 425.
Halve Kamp, de 103.
Hanen-Steeg 433.
Hannover 382.
Harculo, ’t Boerschap 565.
Hasselt 547, 616.
Heerde, Ampte van 460.
Heilen Steege 49, 205, 493, 509, 556.
Heino 602.
Heren Smits Stege 526.
Hofstrate 289, 607.
Holland 293, 532.
Hooge weg 512.
Hoorn 269, 566.
Huir Paerd, het 295, 542.
IJssel, de 224, 387.
IJsselbrugge, de 243, 354, 419, 553.
IJsseldijk, de 115.
IJsselmuiden 382, 437, 549, 576.
Indien 441, 524.
Ingensen Boesem, de 32, 115.
Ingenze Bijster, het 21.
Jagten 293.
Kalverhekken Brugge 526.
Kalverhekkenweg 100, 105, 475.
Karper Poorte 135.
Karper Stege 355, 464.
Katerstede 19.
Kattenweerd, de 106.
Keerslade, de 482.
Keiser Straat 131, 197.
Keiserinne, Toren de 453.
Keppels Land 460.
Klaverkampjen, het 96.
Knollenberg, de 97, 99.
Koekamp, de 101.
Koffen 293.
Koldenoven Stege 369.
Kromme Weijde, de 460.
Kruidt Toren, de 299.
Leiden 70, 568.
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Louwen Poorte 4, 179.
Mandjes Weerdt 361, 520.
Marcelis Slag, het 172.
Markt Steege 539.
Mastebroek 23, 182, 224, 399.
Mechelen 145.
Medenblik 489.
Melk-poort 142.
Meulen-belt, de 227, 299.
Middelblok, het 15.
Morren Stege 55.
Naaldenland, het 107.
Nateers, het 223.
Nes Kamp, de 104.
Nieuw Strate 59, 128, 224.
Nieuwe Weg, de 459.
Nieuwemarkt 89, 380.
Olij-Slagers Stege 362.
Omloper tiende, de 367.
Oordt, den 452.
Oosterholt 168.
Oostermate 184.
Oosterwolde 112, 117, 262.
Oostindien 166, 268, 319, 332, 472, 491, 602.
Ossekamp 19.
Oude Strate 135, 329, 369.
Ovelgunne, de 120, 133.
Overijsel 7, 511, 594.
Paasloo 218.
Pannejans Steeg 206, 252, 276.
Pelle-mole 17.
Pijper, de 110.
Plantagie, de 607.
Praam 293.
Raadhuis, het 372, 482.
Riet kampjen, het 106.
Rize Kamp, de 283.
Roose, de 55.
Rotterdam 70.
Ruitenburgs Slag 224.
Sak, de 224.
Salland 115, 224.
Schapen Steeg 364, 379.
Scholten, de 460.
Sloten 481.
Sluis, de 293, 299.
Snaterrijs, de 102.
Speldemakers Stege 317.
Staaltjen, het 102.
Stadhuis, het 481.
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Stads gemaal, het 243.
Stads Stal 449.
Stadsmure 4, 376, 445.
Stadswage 17.
Steendijk, de 220.
Swanen Brugge 459.
Swarte Sluis 90.
Tjalk, een 240.
Tolhekke, het 107.
Trekvaart 15.
Twente 224.
Uiterwijk 256.
Veecaten 115.
Veenpoorte 195, 227, 243, 248, 299, 314, 337, 546.
Veer, het Hoornse 159.
Veerschip 16.
Vene Strate 459.
Vis-Brugge, de 372.
Vloetdijck 29, 79, 105, 430, 544, 572.
Vollenho 49, 215, 218, 224, 427, 456, 484, 498, 519, 588, 620.
Vriesland 481.
Wapenvelde 460.
Weeme, de 275.
Weerden, de 298.
Welle, de 110, 298.
Wijhe, het Dorp 367, 414.
Wilgen, de 218.
Wilsem 81.
Wismar 25.
Zalland 542, 588.
Zallik 9, 77, 81.
Zeedijk, de 120, 133.
Zuider Diep, het 298.
Zutphen 387.
Zwanen Brouwerije, de 459.
Zwol 65, 263, 288, 291, 299, 353, 426, 504, 560.

Index op instellingen.

Arme Weeshuis 44, 350, 475, 479, 523.
Armen Camer 431, 444, 473.
Armen tot Zwoll 426.
Armen van IJsselmuiden 537.
Banke, de Lage 295.
Bedienaren der Armen 29, 55, 170, 249, 612.
Beld, de 538.
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Bestiaal, het 517, 537.
Beurtman 159.
Bovenkerk 39, 41, 136, 138, 206, 252, 276, 312, 324.
Broederkerk 312.
Brouwerije in de Vene Strate 459.
Brouwerije, de Lelij 445, 505.
Brouwerije, de oude 89, 380.
Brugge-geld, het 553.
Buiten Kerke 87, 431, 581.
Burger Weesen 11, 151, 260, 442.
Burger Weeshuis, Groot 68, 148, 151, 220, 258, 260, 286, 435, 493.
Busse, Trijpwevers 323.
Canifas Spinderije 228, 380.
Classis, de 552.
Compagnie Invalites 247.
Diaconie te Hasselt 547.
Dragers plaats 587.
Fabrijcq van Duffels 158.
Fabrique, Spaarnsche zeep 25, 609.
Franse Kerke 134.
Franse Kostschool 14, 53.
Gasthuis, Boven 48, 137, 171, 307, 464, 466, 526, 535.
Gasthuis, Buiten 463, 516.
Gasthuis, Geertruid en Catharinen 72, 119, 144, 175, 181, 464, 526, 593.
Gasthuis, Heilige Geesten 61, 89, 438, 451, 586.
Gasthuis, het 134.
Geslagt, ’t Stads 374, 446.
Gilde, Bakkers 243, 294.
Gilde, Drappeniers 158, 580.
Gilde, Schippers 360.
Gilde, Slepers 444.
Gilde, St. Crispinus 71.
Gilde, St. Jacobs 399.
Gilde, St. Lucas 345.
Gilde, St. Nicolaas 35, 320.
Gilde, St. Wilbers 211.
Gilde, Tappers 152, 485.
Gilde, Timmermans 12.
Gilde, Turfdraagers 609.
Groot Burgerschap 20, 318.
Grutmole 135.
Grutterie 118.
Hennepspinderije 39, 89.
Hove van Friesland 93.
Impost op brandewijn etc. 315, 542.
Kerk van IJsselmuiden 437.
Kinderhuis, het 45, 554, 623.
Kleine Burgerschap 294, 510.
Kost-koper 144, 171, 175, 438.
Kost-koperse 464.
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Latijnse Schole 318.
Lijnbaan 299.
Looijerije 100, 105, 589.
Luiterse Gemeente 333.
Lutterse Weeshuis 286.
Luttherse Kerke 434.
Mastebroek, Comptoir van 224.
Mastgeld 90.
Matten garen spinnerije 227.
Mennonieten Gemeente 239.
Mestgeld, het 16.
Mole, C. Jacobs 158.
Mole, Grut 388.
Mole, Koorn 337, 477, 558.
Mole, Molt 277, 287.
Mole, Run 486.
Mole, Stadspaerden vulle 196, 580.
Mole, Wind 158.
Nederduitsche Gemeente 552.
Oost-indise Compagnie 602.
Pesthuis, het 507.
Piqueur-baan 251.
Provinciale Tugthuis 334.
Regiment van Ltn. Gen. Swartsenburg 84.
Salland, Comptoir van 224.
Schole, de 39.
Schoorsteeengeld 236, 281, 473, 482.
Slepers-plaatze 439.
Stads Armen 95.
Stads IJssel tol 387.
Stads Regtbanken 577.
Stads Stal de Weeme 275.
Stads uurwerkers plaatze 176.
Stads Zadelmakers 592.
Stadswage, de 212.
Tabak, impos op de 129, 272
Touwslagers winckel 299.
Tugthuis, Provintiale 511.
Turf, Mastenbroeker 399.
Turfaccijs 316, 378.
Turfdragers plaets 250, 332, 406, 448, 479, 514, 572.
Twente, Comptoir van 224.
Veer van hier op Amsterdam 360.
Veer van hier op Deventer 414, 510.
Veer van hier op Enkhuisen 616.
Veer van hier op Hoorn 269, 566.
Veer van hier op Swarte Sluis 90.
Veer van Seveningen 540.
Vergaderinge, Bethlehems 379, 445.
Vergaderinge, Boecops en Voorens 64.
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Vergaderinge, Brands 174.
Vergaderinge, Derk Neefjes 173.
Vergaderinge, Hille Rijks 3, 15.
Vergaderinge, Uiterwijks 7, 9.
Vergaderinge, Witten 454.
Vollenhove, Comptoir van 224.
Vuirstedegeld 445.
Waalse Gemeente 125, 568.
Weeshuis, het 363, 439.
Zallik, Heerlijkheid 9.
Zeep Ziederije, Spaanse 25, 609.

In dit deel voorkomende beroepen en functiën.

Administrateur 24, 173, 174, 196, 340, 507, 538.
Advocaat 33, 467, 469, 506.
Afslager 515.
Agent 78, 455.
Arbiter 440, 462.
Arm Bezorgers 437.
Assaaijmeester 147.
Bakker 294, 313.
Bedienaren 556, 612.
Bediende 33, 249.
Bierdragers 326.
Boekhouder 431, 478, 494, 517, 537.
Boeren 354.
Broodwegers 294, 399.
Buiten Lieden 553.
Buitenvader 11, 44, 68, 151, 220, 258, 350, 435, 442, 463, 475, 479,

493, 523, 554.
Burgermeester 3, 13, 18, 21, 24, 29, 31, 32, 51, 119, 136, 141, 158, 161,

163, 173, 182, 187, 194, 196, 218, 222, 247, 255, 274,
321, 324, 330, 446, 449, 459, 461, 486, 491, 494, 496,
503, 506, 507, 538, 548, 594, 608, 611.

Camenaer 227 e.v.
Capitain Lieutenant 361.
Captain 21, 247, 491, 496.
Chirurgijn 504, 608.
Collecteur 75, 204, 243, 532.
Conrector 281.
Cornet 408, 409, 437, 488.
Curator 79, e.v.
Daghuurder 180.
Dienaren 239.
Dijkgraaf 115.
Doctor 209, 451, 454.
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Douariere 541.
Dragers 399.
Duitse Schoolmeester 139.
Executeur 24 e.v.
Franse Kostschoolhoudster 14.
Franse Meester 274.
Gemeentsman 9, 18, 34, 51, 67, 119, 140, 147, 166, 174, 217, 234, 280,

308, 344, 377, 425, 440, 462, 491, 496, 528, 572, 606.
Gildebroeder 12, 71, 360, 444.
Gildeknecht 485.
Gildemeester 12, 35, 71, 158, 211, 294, 320, 345, 360, 399, 485, 580.
Greffier 84.
Groot Majoor 543.
Grutters 390.
Hoofde Officier 472.
Hoofdman 186.
Imposmeester 129.
Inmaner 290.
Jonkheer 32.
Kerkmeester 72, 119, 127, 171, 175, 181, 252, 276, 307, 324, 431,

438, 451, 466, 516, 526, 586, 593.
Kostkoper 144, 171, 175.
Kostkoperse 535.
Leermeester 582.
Leijendekker 324.
Lieutenant Collonel 193, 242, 255.
Lieutenant Generaal 84.
Lieutenant 41, 83, 84, 259, 410.
Magistraat 136, 376, 424, 509.
Makers 184.
Meester van de Sweep 312.
Meester 26, 180.
Meier 74, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 111, 146, 152, 164, 172, 182,

256, 262, 283, 512, 595.
Meijerse 168.
Meters 399.
Notaris 84.
Onder Majoor 543.
Ontfanger 4. e.v.
Oppasser 589.
Opperman 134.
Opsiender 180, 437, 547.
Orgel-treder 138.
Ossenweijder 517.
Overste Lieutenant 119, 126, 321.
Overste 295, 423.
Pagters 212, 243, 269, 272, 315, 316, 354, 374, 378, 387, 419,

446, 452, 553.
Pestmeester 538.
Piloot 108, 293, 450.
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Piqueur 251.
Postmeester 611.
Praeceptor 318.
Praesidenten 249, 446, 475, 608, 622.
Predikant 333, 340, 437, 521, 552, 568, 601.
Procurator 428, 454, 577.
Provenierster 307.
Provisor 72 e.v.
Rekenmeester 12.
Rentmeester 308, 390, 520.
Roedendrager 33, 124, 144, 145, 181, 221, 284, 336, 356, 377, 388,

390, 408, 430, 452, 453, 485, 579, 614, 615.
Ruiter 62, 251.
Scherprichter 58.
Schipper 360, 387, 489.
Scholarchen 560, 581.
Scholtus 185, 193, 242, 255, 321, 486, 549, 576.
Schoolmeester 371, 560, 574.
Schutmeester 147, 195, 414, 510.
Secretaris 16, 49, 258, 371, 584, 588.
Slagter 446.
Soldaat 323, 382, 457.
Stadsmeijer 36, 45, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 110, 113, 114, 214,

285, 298, 416, 422, 520, 567.
Stadsmeijerse 109.
Stadsmetselaarsbaas 286.
Steenhouwer 224.
Successeur 418.
Tabaksverkoper 75, 291.
Taxateur 374.
Trijpwever 413.
Trijpweversbaas 323.
Trijpweversknegt 323.
Turfdrager 609.
Uurwerker 176.
Vaandrig 24.
Vast Bender 303.
Veerluiden 360, 540.
Veerman 65, 70, 269, 510, 616.
Veerschipper 414, 566.
Venduemeester 605.
Visser 275.
Voorstanderse 445.
Vroedvrouw 201.
Vulsters 399.
Wagemeester 243, 302, 314.
Wit-werker 85.
Zadelmakers 592.
Zegelaar 158.
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Verklarende woorden en termenlijst.

Ab intestato - Zonder testament.
Accresceren - Aangroeien, toenemen, aanwassen.
Ad hunc actum - Voor deze acte.
Ad lites - Volgens de letter.
Ad opus jus habentium - Ten behoeve van de rechthebbende.
Adieren - Aanvaarden (een erfenis), zich wenden tot.
Admitteren - Toelaten, toegang verlenen.
Aequitable - Naar billijkheid.
Affixie - Genegenheid, gunst.
Amploijeren - Besteden, aanleggen, bezigen, aanwenden.
Annex - Aanhangsels, bijlagen.
Apparente - Waarschijnlijkheid.
Ap-en dependentien - Al het aan-en bijbehorende.
Appoinctement - Beschikking, overeenkomst.
Approbatie - Vergunning.
Approprieren - Geschikt maken, toeeigenen.
Articulo mortis - Op het ogenblik van het sterven.
Assaaijmeester - Keurmeester, rijkscontroleur van het gehalte van goud

en zilver.
Assignatie - Schriftelijke aanwijzing ter betaling.
Assumptie - Aan zich toevoegen, aannemen, laten gelden.
Attestatie - Formele verklaring.
Avantagie - Voordeel, voorrecht.
Beneficieringe - Begunstigen.
Beneficium inventarii - Voorrecht van boedelbeschrijving.
Beutink - Heu-pink (= hooi-pink).
Camenaer - Beheerder van de geldmiddelen van een Stad.
Candidatus juris - Kandidaat jurist
Canifas - Uit hennep vervaardigd linnen.
Casu quo - In welk geval.
Cater plaatsje - Keuterboerderij.
Cautie - Zekerheid.
Caverende - Borg blijven, aansprakelijk blijvende.
Cedule - Schuldbrief, handschrift.
Citatien - Daging, dagvaarding.
Collateraal - Successie.
Compareren - Voor het gerecht of notaris verschijnen.
Competerende - Rechtmatig toekomen, schuldig zijn.
Comptoir - Kantoor.
Conduite - Gedrag.
Confinement - Opsluiting, huis- of stadsarrest, gevangen zetten.
Conformité - Gelijkvormigheid, overeenkomstigheid.
Consent - Toestemming, vergunning.
Consideratie - Toegeefelijkheid, inschikkelijkheid.
Consinatie - In bewaring geven.
Contentieuse - Eigenlijke rechtspraak.
Conthoralen - Bruid en Bruidegom, echtgenooten.
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Contrarie - Tegenovergesteld, strijdig.
Contribueren - Contributie betalen.
Convemeren - Haar niet bevestigen.
Convenable - Geschikte wijze.
Corpora - Instanties, organisaties, instellingen.
Costume locaal - Gewoonterecht, plaatselijke gewoonte.
Cum annexis - Met hetgeen er bij hoort.
Cum suis - Met de zijnen.
Debité - Naar behoren is gedaan.
Decisie - Beslissing, besluit, rechterlijke uitspraak.
Dedommagement - Schadeloos stelling.
Defficaldeeren - Zwarigheid maken, bezwaren maken.
Deliberatie - Beraadslaging, overleg.
Denunciatie - Aangeven.
Depecheeren - Zenden, versturen.
Dependentie - Afhankelijkheid.
Desolate - Insolvente boedel, failliete nalatenschap.
Difficulteren - Niet accoord gaan.
Diligent - De opgedragen taak te blijven behartigen.
Discrepantie - Niet overeenstemmen, ondelinge afwijzing.
Dispuit - Redetwist.
Distractie - Verstrooiing, vervreemding.
Distraheeren - Aftrekken, uitdeelen, verkopen.
Dng. - Dominee, predikant.
Douceur - Gave, gift, geschenk.
Drobber - ?
Effecte - Rechtsgevolg.
Elucidatie - Opheldering, toelichting.
Emolumenten - Bijverdiensten.
Exactitude - Juistheid.
Exemptie - Het onttrokken-zijn; uitzondering.
Exerceren - Uitoefenen, uitvoeren.
Expiratie - Aflopen, beëindigen.
Extraordinaire - Buitengemeen, buitengewoon.
Faveur - Ten gunste van.
Fine, ten - Ten einde.
Gauderende - Verblijden.
Geabandonneerd - Afstand gedaan van:
Geadjungeerd - Bijgevoegd.
Geaggreëerd - Gunstig aangenomen, toegestaan.
Geagnosceerd - De erkende schulden.
Geallegeert - Aangevoerde.
Geappliceerd - Aangeleg, aangewend, toegepast, zich toeleggen.
Geauctoriseerd - Gemachtigd, verlening van een bevoegdheid.
Gebilletteerd - Aangeschreven tot een verplichting.
Geconfineerd - Gevangen zetten, huisarrest geven.
Geconsenteerd - Bewilligt, in toegestemt.
Geconsteerd - Blijken, in waarheid bestaan, bekend zijn.
Gecontesteerd - Beroepen, betuigen.
Geconvenieerd - Overeengekomen.
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Gedechargeerd - Ontlasten, ontheffen, kwijten, vrijspreken.
Gedefroijeerd - Kost, vrij-houden.
Gedemandeerd - Beveelen, belasten.
Gedenuncieert - Aangezegt.
Gedesisiteerd - Afstand doen, ophouden, aflaten.
Gedevolveerd - Afwentelen, toevallen door versterf, overgaan.
Gedimitteerd - Vrijlaten, vrijstellen ontslaan.
Gedissolveerd - Uiteen doen vallen, ontbinden, scheiden.
Geëmaneerd - Uitgegaan, uitgekomen, uitgevloeid.
Geëntameerd - Een begin maken met - , in behandeling nemen.
Geëxamineerd - Ondervragen naar zijn kundigheden.
Geëxhibeerd - Overleggen, vertonen.
Geëxpedieerd - Gered, afgevaardigd, voldaan.
Geëxpireerd - Aflopen, beëindigen.
Geinhaereerd - Invoegen.
Geinjungeerd - Toevoegen, opgelegd.
Geinsteerd - Aangehouden.
Geinterdiceert - Verbod doen, verbieden.
Geinterrumpeerd - Stille doen staan.
Gelibelleerd - Bevrijding van beperkende of belemmerende voorschrif-

ten.
Gemaintineerd - In stand houden.
Gementioneerd - Ontbreken, in gebreke blijven.
Gemoveerd - Bewegen, in beweging zetten, opwerpen, in het geding

brengen.
Geobtineerd - Verwerven, behouden, verkrijgen.
Gepersisteerd - Volharden.
Gepraeadverteerd - Vooraf openlijk bekend maken, vooraf kennis geven.
Geprocreëerd - Verwekken, voortgebracht.
Geprovenieerd - Als opbrengst voortkomen uit, opgeleverd worden.
Gereflecteerd - Verbuigen, ombuigen, ergens naar toe buigen.
Gereitereerd - Herhaald.
Gerestringeert - Beperkt, bekort.
Gerëusseerd - Slagen, goed uitvallen, gedijen.
Gesententieerd - Uitspraak gedaan.
Gestipuleerd - Overeengekomen, vaststellen bij afspraak.
Gesubmitteerd - Zich onderwerpen.
Gesupersedeerd - Aflaten, nalaten.
Gesurcheerd - Opschorten.
Gesurrogeerde - In de plaats gesteld.
Getenteerd - Zich eraan ergeren.
Getermineert - Begrenzen, eindigen, afdoen, afmaken.
Gevalideert - In rekening gebracht worden.
Grasserende siekte - Zich allerwegen verspreiden, woeden, heersen.
Gresen - Oude oppervlakte maat naar het aantal koeien er op een

bepaald stuk land geweid kunnenworden.
Idq. (idemque) peremtorie - En hetzelfde, uiterste niet verlengbare termijn.
Illatie - Een gevolgtrekking aanduidend of inhoudend.
Impenderen - Aanwenden, ten koste leggen.
Impost - Accijns.
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In fidem - Ter bevestiging, ter waarmerking.
Inclineren - Neigen, overhellen.
Inhaesie* - Gevolgtrekking, besluit, slotsom.
Inhaesie - Inhanging, aanhanging.
Injungeren - Toevoegen, opleggen.
Innocent - Argeloos, onschuldig, onschadelijk.
Inseratur suo loco - Op zijn plek, plaats.
Insolventie - Onvermogend om zijn geldelijke verplichtingen na te

komen, ook van een boedel gezegd.
Intenteeren - Onderstaan, aanleggen, aanwenden.
Iterative - Uitgang, (belastinggeld).
Jouisseren - Genieten.
Jura - Rechten, de rechtswetenschap.
Kammen - Betrekking op de weeverijen.
Kolsre’aker borstrok - Type onderkleding.
Lb. - Libra = pond.
Magescheid - Boedelscheiding.
Martini (St. Marten) - St. Maarten 11 Nov. verpagting van grasland.
Menage - Op zijn voordeligst, met omzigt, zuinig zijn.
Merite - Verdienst.
Michaëli - St. Michiel, 20 September. -
Missive - Brief, officieel schrijven.
Moeije - Tante.
Momboir - Voogd.
More solito - Volgens oude gewoonte.
Morgen lands - Oppervlakte maat (Rijnlandse 8515, 70m2.

Pruisische 3180 m2 ofwel 0,318 ha.
Mortificeren - Dooden, uitdoen, te niet doen.
Moveren - Roeren, bewegen.
Negocieren - Koopmansgoederen verhandelen, venten.
Nomine marito - In naam van de moeder.
Nomine uxoris - In naam van zijn vrouw.
Non comparitie - Het niet verschijnen.
Obtineren - Verkrijgen, de overhand behouden, winnen.
Occasie - Gelegenheid, de overhand behouden, winnen.
Ongepraejudicieerd - Zonder geschil.
Oortjen - Kwart stuiver.
Per edicta ad valvas - Openlijk bekend gemaakt aan de deuren van het

Stadhuis
Peremtoirlijk - Afdoend, beslissend.
Pericul - Gevaarlijk, hachelijk.
Petri - St. Petrus 22 Febr. Verpagting van erven.
Pieuse - Godvruchtig.
Piloot - Loods.
Poene - Op straffe van.
Possessie - Vastgoed, landbezit.
Praed. qual. - In praedicte qualitate, in voornoemde qualiteit.
Praefigeren - Voorbestemmen, voorbepalen.
Praejudicie - Op een oordeel vooruit lopen.
Praetendeerd - Beweerd, voorwenden.
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Praetensie - Aanspraak, eis, vordering.
Principaal - Lastgever, volmachtgever.
Proponent - Voorsteller, begin leraar.
Propositie - Voorstel.
Prout jacet - Wanneer het gebeurt. Voor zover het er ligt.
Provinierende - Voortkomende als opbrengst.
qqa. (qualitate qua) - In de hoedanigheid waarin, ambtshalve.
Quod concessum - Met toestemming, met permissie.
Rato - Naar evenredigheid.
Recipisse - Waardepapier.
Recognitie - Akte van erkenning.
Redateren - Voorzien van een vroegere vevaldatum dan die waarop

het stuk geschreven is.
Redres - Herstel in de oude toestand, vergoeding,

verbetering.
Reïteratie - Herhaling.
Reliqua - Overschot van onvereffende schuld.
Repudieren - Afwijzen.
Requarde - Ten verzoeke.
Rieten - Betrekking op de weeverijen.
Salvis honoribus ac stipendiis- Met behoud van ambt en salaris.
Salvo calculo - Onder voorbehoud van uiteindelijke berekening.
Samoureuse - Soort schip, Aak, genoemd naar, en varende op de

rivieren Sambre en Meuse (is Maas).
Schellingen - Munten.
Schepel - Aanvankelijk ¼ mud, in het metriekstelsel 10 ltr. of zo-

veel land als men met een schepel b.v. weiet c.q. rogge
kan bezaaien. Geldersche schepel 1450 m2. Drentsche

Senatu, in - De Raad.
Sententies - Rechterlijke uitspraak, vonnis, met kracht van arrest.
Separatio thori et mensae - Scheiden van tafel en bed.
Setkopen - Het overnemen van het aandeel eens medeëigenaars

tegen den prijs waarop het door dezen gezet is.
Si velit - Als hij het wil.
Solemnelen - Plechtig vieren, herdenken.
St. Marten - St. Maarten 11 Nov. verpagting van grasland.
Stadscomptoir - Stadskantoor.
Subsistentie - Blijven bestaan, zijn levensonderhoud vinden.
Sufficiente - Toereikendheid.
Suppediteren - Aan de hand doen, verschaffen, bijspringen.
Suppleren - Aanvullen, voltallig maken, aanvullende dekking
Sustentatie - Onderhoud.
Sustineren - Onderhouden.
Ten fine - Ten einde.
Termineren - Eindigen, bepalen, uitten, vellen.
Thins - Pacht, verpligting, schuld.
Train - Sleep, nasleep, gevolg.
Transigeren - Een vergelijk treffen, tot een schikking komen.
Tutele - Onder voogdij staande.
Validè - Deugdelijk, geldig in rechte.
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Veniam aetatis - Verontschuldiging, meerderjarigheidsverklaring.
Vigileren - Waken, wakker zijn.
Vindiceren - Eigenen, wreken, vrijmaken, verlossen, bevrijden.
Vreede-muur - Erfafscheiding.
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