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Deel 26 P.   2 Jan. 1754 – 19 Juni 1769. Inv. nr. O.A. 206. 

 

 

 

 

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 
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aanstaande Nederlandsch Woordenboek. Ook zij wilden net als Siegenbeek, niet teveel 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bod. 

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

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

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

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

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

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

       
        Uit Genootschap Onze Taal, Den Haag. 
 

 

   ______________________________ 
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O.A. 206. 1754 – 1769.  

 

 

 

1. Den 2 Januari 1754, fol.1. 

Op den Requeste van de Burgermeester G. Brunier versoekende om ten requeste 

geallegueerde redenen, dat de gemeensman van Goutum en Jacob ten Hove mogen worden 

geauctoriseerd om het lijk van Johanna Bissop ter aarden te doen bestellen, en deselves 

boedeltjen ad opus jus habentum te mogen verkopen. 

Was geapost:  De persoonen bij Requeste vermeld, worden geauctoriseerd ten fine als daar 

bij versogt. 

 

 

2. Den 4 Jan(uarij) 1754, fol.1. 

Op den requeste van Albert Credier, en Peter Leusink, voogden over de onmundige kinderen 

van Assuerus van Grafhorst, versoekende, om ten requeste geallegeerde redenen, en om so 

veel doenlijk te bekomen den pupillen bewesen wijlen moeders goed ten Sa. van duisend 

guldens te mogen worden geauctoriseerd, om de vaste goederen te mogen verkopen so voor 

het gemelte bewijs als tot bekominge van het gene hunne pupillen uit den gemenen boedel 

nog wijders mogten competeren, en inval die vaste goederen niet so vele mogten opbrengen, 

als dan mede de meubilaire goederen te verkopen. 

Was geapost:  De Requestranten worden in hunne gelibelleerde qualiteit mits desen 

geauctoriseerd; mits het versogte verkopinge der vaste goederen geschiede ten overstaan van 

de Heren Hoofdlieden van het Cellebroeders Espel. 

 

 

3. Den 4 Jan(uarij) 1754, fol.1vo. 

Op de requeste van den Burgermeester Ass. Banier en desselfs Huisvrouwe A.L. van den 

Beecke, als mede van Pilgr. van Ingen, als naastbestaande bloedvrienden van Jan Hubert van 

den Beecke, Gemeensman deser Stad, remonstrerende, hoe dat Zij tot haar grootleedtwesen 

hebben moeten ondervinden, dat de swakheid van verstand en memorie, daarmede 

voors(chreven) J.H. van den Beecke voor enige jaren is besogt geweest, sederd enigen tijd sig 

weder in den selven heeft geopenbaard, sodanig, dat Zij Remonstranten vermeinen, den 

selven niet langer in staat te sijn, om sig selven te kunnen gouverneren, of de Stad van enige 

dienst te sijn, weshalven de Remonstranten versogten dat Schepenen en Raden voors(chreven) 

Jan Hubert van den Beeck van sijnen eed als Gemeensman desen Stad gelieven te ontslaan, en 

voorts de beide ondergeschrevene, als de naaste vrienden, hier woonagtig tot Curateuren over 

desselfs persoon en goederen te qualificeeren en aan te stellen. 

Was geapost:  Om reden, ten requeste geallegeerd, word de persoon van Jan Hubert van den 

Beeck sijnes eeds, als Gemeensman aan de Stad gedaan, ontslagen, en vorders gesteld, so ten 

aansien van sijn persoon als goederen onder de curatele van sijne beide Swagers de 

Burgermeester Ass. Bannier en de Advocaat Pilgr. van Ingen. 

 

 

4. Den 14 Jan(uarij) 1754, fol.2vo. 

Op den Requeste van de kinderen en erfgenaamen van wijlen den ontvanger Vestrinck, 

versoekende dat de Heer secretaris Muntz moge worden geauctoriseerd, om sodanige 

penningen ter somma van een honderd zeven en zeventig guldens eenen stuivers, als sijn 

geprovenieeerd en per resto na afbetalinge van de nodige onkosten sijn overgebleven van het 

bij executie verkofte huis van Hermen Vos, en onder de Heer secretaris Muntz te sijn 
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geconsigneerd, aan de remonstranten onder behoorlijke cautie en quitancie te mogen uit 

tellen. 

Was geapost:  De Secretaris Muntz word mits desen geauctoriseerd om de gelibelleerde 

somma van  een honderd seven en seventig guldens en eene stuiver aan de Remonstranten 

onder behoorlijke cautie en quitancie uit te tellen. 

 

 

5. Den 7 Febr(uarij) 1754, fol.3. 

Op den Requeste van de voogden Herman Nuijs en Jan Strokkel over Cristiaen Ridder oud 21 

jaren versoekende Veniam aetatis voor deselve. 

Was geapost:  De versogte Venia aetatis word bij desen aen de persoon van Cristiaen Ridder 

geaccordeert ten fine en effecte als na regten. 

 

 

6. Den 11 Febr(uarij) 1754, fol.3. 

Op den Requeste van Jan Bantjes, remonstrerende, hoe hij volgens annexe getekende 

obligatie en handschrift aen Gerrit Huiskes en sijn vrouw hadde verstrekt een Capitale summa 

van vier honderd guldens en daervoor ten onderpande gekregen een gerichtelijke hypothecatie 

ten summa van vijfhonderd guldens, door Eimbert Jans en Geertjen Gosens Ehelieden 

gevestigd op den selven Turfdragersplaatse, welke hypothecatie en het regt van dien, schoon 

onder de Requestrant berustende, bij executie was verkoft door de Erfgenamen van wijlen de 

ontfanger van Vollenho voor verschulde ’s landsmiddelen, en door hem Requestrant 

gerechtelijk aangekoft, en houdende versoek, om redenen ten requeste geallegeerd, dat aen 

hem als koper mogte worden geaccordeerd, dat sal kunnen volstaan met het betalen van die 

summa, welke de kooppenningen sijner obligatie ter summa van vierhonderd guldens met de 

interesse summa surmonteeren, immers bij provisie en tot solange jemand anders een nader en 

beter recht tot die penningen sal hebben getoond. 

Was geapost:  Word verstaan dat de Requestrant als koper, schuldig en verpligt is de 

gelibelleerde kooppenningen in gevolge de koopsconditien ten vollen te moeten deponeren 

ten Secretarije alhier, onder de Secretaris Muntz; ongepraejudicieerd dan nog desselfs 

gesustineerde recht op gemelte penningen. 

 

 

7. Den 11 Maert 1754, fol.4. 

Op den Requeste van Aaltjen Lubberts, wede: wijlen Hendrik Kruid, houdende, hoe dat met 

approbatie van Schepenen ende Raden voor enige jaren in de kost is bestedet in het Boven  

Gasthuis van haer beide sonen voor vijftig guldens jaerlix, te betalen door gemelte twee 

sonen, jeder met 25 guldens, en vermids nu ene van deselve sonen overleden ware; so 

versocht Zij, dat voortaan bij continuatie in de kost in het gemelte Gasthuis mogte blijven 

voor 25 guldens jaerlix. 

Was geapost:  Op het raport van de Heren provisoren van het Geertr(uiden) en Cath(arinen) 

Gasthuis word geconsenteerd in het versoek, bij de Requeste gedaan, so als het legd. 

 

 

8. Den 1 April 1754, fol.4vo. 

Op den Requeste van de praedicant Gallé op het Eijland, versoekende om ten requeste 

geallegueerde redenen op Zeveninge te mogen weiden twee melkte koeijen. 

Was geapost:  Word aan den Suppliant in sijn qualiteit geaccordeerd op Zeveningen jaarlijx 

te mogen weiden twee melkte koeijen, en sulx tot oneen kennelijken wederseggens toe. 
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9. Den 4 April 1754, fol.4vo. 

Op den Requeste van Jan Bandjes versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen dat de 

secretaris Muntz moge worden geauctoriseerd om na afbetalinge van de gepraefereerde 

schulden aan hem de overige de geconsigneerde kooppenningen wegens twee gekofte huisen 

mogen worden uitgeteld. 

Was geapost:  Op het rapport van de Respective Heeren Hoofdlieden van het Broeder en 

Buitenquartier, hebbende der Requeste benevens de Collecteur van het vuurstede geld, als 

mede de Kerkmeester van de Bovenkerk over den inhoud van den Requeste gehoord, word 

verstaan dat de secretaris Muntz behoorde te worden geauctoriseerd ende gelast, zo als 

geauctoriseerd ende gelast word mits desen om de onder hem geconsigneerde summa van 

vijfhonderd een en dertig Car(oli) guldens, en 4 stuivers uit te tellen in manieren na 

beschreven. 

Eerstelijk aan Ds. Veen wegens verdiend salaris en verschot tot inwinninge van de 

gelibelleerde huisen aangewend tot f.14 - 18 - . 

Voor insate geld aan Jan Bandjes    f.10 - 18 - . 

Jura consignationis            f.10 - 14 - . 

De Collecteur van het schoorsteen- 

geld van het huis in het Buitenquartier 

de anno 1752, en 1753            f.10 - 10 - . 

Deselve wegens vuurstede geld van 

het huis in het Broederquartier de anno 

1751, 1752 en 1753 eigenaars deel  f.25 - 4 - . 

Drie jaaren uitgang gaande uit het 

voors(chreven) laatste huis ten behoeve 

van de Bovenkerk de anno 1751, 

1752, en 1753 ’s jaars f.3 - 13 -        f.10 - 19 - . 

Het capitaal van Jan Bandjes op den 

huisen gevestigd.             f.400 - : - . 

deselve drie jaaren verb(onden)        f.  48 - : - . 

Waarmede vervolgens de voors(chreven) geconsigneerde somma geabsorbeerd is 

uitgesonderd eene stuiver die in de arme cassa zal worden gesmeten, en word den Requestrant 

gelast om hier van kennisse te geven aan de Collecteur van het vuurstede geld als meede aan 

de Kerkmeester van de Bovenkerk. 

 

 

10. Den 8 April 1754, fol.5vo. 

Op de Requeste van de voogden van de minderjarige nagelatene kinderen van wijlen Anthoni 

Klinge, so van het eerste als twede bedde, houdende hoe dat zij over de verdeilinge en het 

genot van desselfs gehele nalatenschap onderlinge, ten overstaan van de Heren Hoofdlieden 

van het Broederquartier hadden ingegaen een accoord, de requeste annex, versoekende daarop 

de approbatie van Schepenen ende Raden, alsmede consent en auctorisatie, om innavolginge 

van het gemelte accoord behoorlijke deilinge en scheidinge te kunnen doen enige ongerede 

effecten van den boedel desnoods te mogen verkopen of beswaren, mits rekeninge doende van 

de penningen. 

Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Broeder Quartier word het 

gelibelleerde accoord mits desen geapprobeerd, so als het legd; en worden de Requestranten 

te vorders geauctoriseerd, ten fine, als bij de requeste vermeld; mits doende van alles 

behoorlijke rekeninge, bewijs en reliqua. 
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11. Den 22 April 1754, fol.6vo. 

Op de requeste van de Burgermeester G. Bruinier en Willem Elberts, voogden over Jan 

Christopher Schults oud omtrend drie en twintig jaren, en gepromoveerd Doctor in de rechten 

versoekende venia aetatis voor deselve, en vervolgens ontslach van gemelte voogdijschap. 

Was geapost:  De versogte venia aetatis aan den Remonstranten pupille Dr. Jan Christopher 

Schultz word mids desen geaccordeerd ten fine, en effecte, als na rechten; en worden de 

Remonstranten vervolgens van hunne voogdijschap ontheven, mits doende vooraf behoorlijke 

rekeninge, bewijs, en reliqua. 

 

 

12. Den 22 April 1754, fol.6vo. 

Op den Requeste van Gerrit Kamphuis weduwnaar van Gesina Gerrits versoekende venia 

aetatis voor sijn soon Dirk oud een en twintig jaaren en agt maanden, en voor sijn dogter 

Clara Petronella oud drie en twintig jaaren en vijf maanden, ten einde om een seker erffenisse 

uit Oude-kerk van haar moeders broeder op haar vervallen te mogen aanvaarden. 

Was geapost:  Het versogte venia aetatis word aan des Remonstrants soon en dogter mits 

deesen geaccordeerd ten fine en effecte als naar regten, en word daer en boven den 

Remonstrant als vadere geauctoriseerd om derselver intresse bij het schiften en scheiden van 

de gelibelleerde nalatenschap waar te neemen. 

 

 

13. Eodem [22 April 1754], fol.7. 

Op den Requeste van Aaltjen Jacobs vertonende dat van eene Jochem Peters beswangerd is, 

onder geedane trouw belofte. Dat hij difficulteerd haar te trouwen, maar omme versoekende 

was, dat deselve Jochem Peters moge worden gecondemneerd om haar in facie ecclesia te 

trouwen, of bij ontstentenisse van dien om haar Remonstrante te moeten doteren, de kraam 

kosten betalen, en het kind dat geboren staat te worden te moeten alimenteren. 

Was geapost:  Scheepenen ende Raaden hebben na verhoor van parthijen verstaan, dat de 

Remonstrante bij manquement van bwijs in haar bij Requeste genomen eisch en conclusie niet 

is ontvankelijk, de beklaagde daar van absolverende bij desen. 

 

 

14. Den 23 April 1754, fol.7vo. 

Op den Requeste van de aangestelde Curateuren de Burgermeester Ass. Bannier en de 

Advocaat P. van Ingen over haar Zwager Joan Hubert van der Beek, remonstrerende hoe dat 

Remonstranten bij apoinctement van Haar Weled(ele) Ho(og) Agtb(are) in dato den 4 

Jannuari deses jaars 1754 wel zijn aangesteld als curateuren over de persoon en goederen van 

Joan Hubert van der Beek sonder daar bij geauctoriseerd te sijn om denselven op een 

versekerde plaatse te confineren, dat de Remonstranten egter uit hoofde van voorschreven 

apoinctement en van de volle kennisse die Haar Weled(ele) Ho(og) Agtb(are) van de intentie 

van de Remonstranten hadden, ter goeder trouwen meinende gequalificeerd te zijn om sacken 

confinement van voorsc(hreven) persoon te mogen doen en denselven daar toe na de Stad 

Utrecht gebragt hebbende, de Regeringe van voorsc(hreven) Stad een speciale auctorizatie 

van Haar Weled(ele) Ho(og) Agtb(are) ten dien fine is requirerende, om waar aan te voldoen 

de Remonstranten Haar Weled(ele) Ho(og) Agtb(are) die de gehele omstandigheid der zaken 

bekend is, ootmoedig hebben moeten versoeken, dat Haar Weled(ele) Ho(og) Agtb(are) haar 

nader geliefden te auctoriseren om voorsc(hreven) J.H. van der Beek op eene versekerde 

plaatse te mogen confineren. 

Was geapost:  De Remonstranten worden geauctoriseerd om in haar qualiteit de persoon van 

Jan Hubert van der Beek op eene versekerde plaatse te mogen confineren bij provicie en tot 
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onder kennelijken wederseggens toe. 

 

 

15. Den 16 Meij 1754, fol.8vo. 

Op de Requeste van Isaacq Dupont, versoekende parthijen voor de Rechtbanken deser Stad 

procurando te mogen bedienen, so als hem sulx reeds was geaccordeerd met relatie tot saken 

voor de Landtgerichten der provincie, volgens vertoonde acte van de Heren ord(inaire) 

Gedepp(uteerden) de dato den 30 Sept(ember) 1734; alsmede, so nodig, te mogen worden 

begunstigd met de Burgerschap deser Stad. 

Was geapost:  De Suppliant word begunstigd met het kleine burgerrecht deser Stad, mits 

praesterende den eed, daertoe staende, en word aan deselve dan nog geaccordeerd, om 

parthijen in saken voor de Recht Bancken deser Stad procurando te mogen bedienen. 

 

 

16. Den 6 Junii 1754, fol.9. 

Op de Requeste van de Stads Collecteur A. de Haan, versoekende om ten requeste 

geallegeerde redenen, dat een twede Collecteur nevens hem als van ouds moge worden 

aangesteld en dat hem extra ordinaris voor de Collecte van impositie van de drie stuivers op 

het schepel witte weite, so alhier word gesleten des weeks moge worden toegelegd ene Daler 

te beginnen van de tijd dat dese impositie van drie st(uivers) op het schepel witte weite is 

gelegd. 

Was geapost:  In het versoek; bij de requeste gedaan, so als het legd, kan niet worden 

getreden; en word hetselve dienvolgens afgewesen edoch sal aan de Requestrant door de 

tijdelijke Heren Camenaars van de Stad tot sijne adsistentie op approbatie van Schepenen en 

de Raden bij provisie, en tot kennelijken wederseggens toe, worden toegevoegd, een 

bekwaam persoon die daar voor wekelijks sal profiteren ene gulden en tien stuivers. 

 
[In marge]: Den 1 Jul(ii) 1754. Is op dit request nader gedisponeerd als volgd. Op het rapport en voorstel van de tijdelijke 

Heren Camenaers van de Stad, is ten fine als boven vermeld bij provisie, en tot wederseggens toe, gequalificeerd de persoon 

van Jannes Middelberg. 

 

 

17. Den 10 Junij 1754, fol.9vo. 

Op den Requeste van Hans Krops, meier op het Haatland versoekende om ten requeste 

geallegueerde redenen dat Haar Weled(ele) Ho(og) Agtb(are) in zijn gehuurde land gen(aam)t 

het Meeuwen Sant gelieven te leggen op Stads kosten twee sluisjes. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Camenaars kan op het versoek bij requeste 

vermeld niet worden gedisponeerd, wordende dienvolgens het zelve afgewesen. Dog word 

dies onverminderd verstaan, dat, wanneer den Suppliant de versogte twee sluisjes op zijn 

eigen kosten mogte willen maaken, den toekomstigen meier bij eene nieuwe verpagtinge 

gehouden zal weesen, deselve bij taxatie van onpartijdige aan te nemen, en hem Suppliant 

daar voor vergoedinge te doen. 

 

 

18. Eodem [10 Junij 1754], fol.10. 

Op den requeste van Maria Elisabeth Bakker wede van H. Nuis en G. ten Klooster, 

versoekende dat de persoon van P. Bakker moge worden aangesteld tot meede curator over de 

goederen van Johannes Spelder en Benjamin ten Toorn beide na Oost-Indien vertrokken in 

plaatse van de overledene H. Nuis. 

Was geapost:  De persoon van Paulus Bakker word mits desen aangesteld tot meede curator 

over de goederen van Johannes Spelder en Benjamin ten Toorn in plaatse van Herman Nuis 
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overleden. 

 
[In marge]: Eodem. Heeft P. Bakker dese curatele met handtastinge aangenomen. 

 

 

19. Eodem [10 Junij 1754], fol.10. 

Op den requeste van Albert Kruid versoekennde om ten requeste geallegueerde redenen het 

huis van sijn moeder te mogen verkopen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het Boven Gasthuis word den 

Suppliant geauctoriseerd, om ten overstaan van de Kerkmeesters van het selve huis, het 

gelibelleerde huis publijq, of uit de hand ten hoogsten prijse te mogen verkoopen mits dat de 

kooppenningen daar van onder de Kerkmeesters blijven berusten bij provisie en tot nadere 

ordre. 

 

 

20. Den 13 Junij 1754, fol.10vo. 

Op den Requeste van Paulus Bakker, en Gerrit Smit als voogden en momberen van Adriana 

van Santen hoe gem(elte) A. van Santen voornemens is sig met consent van de Regten in 

huwelijk staet te begeeven met eene Evert Neuteboom en also sij na voltrekking des huwelijks 

geinclineert waren koopmanschap te willen doen, so versoeken de Requestranten om sodane 

vijfhondert guldens op ’t Stads Comptoir belegd weder mogen ontfangen, of dat de recepisse 

spoedig tegens een obligatie mag verwisseld worden op dat men als dan de obligatie 

veralienere. 

Was geapost:  De Requestranten worden bij desen geauctoriseerd om de gementioneerde 

recepisse aen de Heer Burgermester van Marle als administrateur van de Belt te mogen 

overgeven voor een Sa. van 500 Car(oli) guldens. 

 

 

21. Den 13 Junii 1754, fol.11. 

Op den Requeste van M. Nieuwenburg, als Collecteur van de 1000
ste

 penn(ing) deser Stad 

houdende, hoe dat Albert Credier en desselfs gesepareerde huisvrouw getaxeerd sijn op 8000 

guldens en vermids gemelte Alb. Credier daer in niet meerder gedenkt te betalen als voor de 

halfscheid en desselfs vrouw niet meer als voor een vierde so versogte daerover de decisie van 

Schepenen en Raden. 

Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Cellebroeders Espel, die de 

taxatie, in desen vermeld, hebben gedaan, word verstaan, dat Albert Credier en desselfs 

gesepareerde huisvrouw schuldig, ende gehouden sijn, om jeder voor de halfscheid te betalen 

den 1000
sten

 penning van agt duisend guldens waarinne deselve beide te samen sijn getaxeerd. 

 

 

22. Den 13 Junij 1754, fol.11vo. 

Op den Requeste van Frans de Haan versoekende om ten requeste geallegueerde redenen dat 

een seker koestal hem toe horende staande bij de Kruit toorn, van den uitgang van seven 

Car(oli) guldens jaarlijx aan dese Stad Geestlijkheid moge worden ontheft, als meede sijn 

woonhuis voor de halfscheid van den uitgang jaarlijx aan deese Stad van seven guldens en 

tien stuivers. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Boven Quartier word 

verstaan, dat den Suppliant, wanneer de verschuldigde uitgang van seven Car(oli) guldens 

jaarlijx aan dese Stads Geestlijkheid tot den jaare 1753 incluis sal hebben gesuiverd en de 

gelibelleerde koestal behoorlijk gerepareerd, voor het toekomende daar van zal worden ont- 
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heft, wordende het verdere versoek bij het tweede lidt van den requeste gedaan, afgeslagen. 

 

 

23. Den 1 Julii 1754, fol.12. 

Op de Requeste van de Stadsmeijer Egbert Jans op den Brink, versoekende om ten requeste 

geallegeerde redenen dat hij sijne restante verschulde huis-koopspenningen ter summa van 

honderd en negentig Car(oli) guldens sal mogen betalen jaerlix met vijftig guldens. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heren Camenaers van de Stad word verstaan dat de 

Suppliant de resterende verschulde huis-koopspenningen sal kunnen en moeten betalen aan 

het Stads Comptoir in vier termijnen, namentlijk op Petri aanstaande een Summa van vijftig 

guldens op Petri daeraanvolgende gelijke vijftig guldens, op Petri 1757, mede vijftig guldens, 

en het restant, ten Summa van veertig guldens op Petri des jaars 1758. En word de Suppliant 

gelast, hiervan kennisse te geven aan de ontfanger van de Stads Domeinen, om te dienen tot 

desselfs naricht. 

 

 

24. Den 4 Julij 1754, fol.12vo. 

Op den requeste van de wede Hermannus Lenssink versoekende approbatie van een verkoop 

van een zeker huis staande binnen Zwoll voor drie honderd en zestig guldens aan Hermannus 

van Delden, en dat dienvolgens gequalificeerd mag worden, om voor haar innocente dogter 

daar van transport aan den koper te doen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Boven Quartier word de 

gelibelleerde verkoop geapprobeerd, en dienvolgens de remonstrante gequalificeerd om daar 

van voor haar innocente dogter behoorlijk transport aan den koper te doen. 

 

 

25. Den 8 Julij 1754, fol.12vo. 

Op den Requeste van Jan Bandjes versoekende om ten requeste geallegueerde redenen dat de 

Secretaris Muntz moge worden geauctoriseerd om ten requeste geallegueerde redenen om aan 

den Remonstrant uit te tellen uit de geconsigneerde koop-penningen van een hijpothecatie op 

een turfdragers plaatse van Enbert Jans, tot quitinge van desselfs schuld-vorderinge met die 

daar op verlopene interessen, een somma van vier honderd twee en dertig Car(oli) guldens, als 

mede om na aftrek van het consignatiegeld ter somma van tien Car(oli) guldens, het overige 

ter somma van negen en twintig Car(oli) guldens 8 st(uivers) 8 pen(ningen tot goedmakinge 

van desselfs aangewende onkosten. 

Was geapost:  De Secretaris Muntz word mits desen geauctoriseerd om ingevolge cententie 

in dato den …… aan den Remonstrant Jan Bandjes uit te tellen en te betalen het gelibelleerde 

capitaal una cum interesse ter somma van vierhonderd twee en dertig Car(oli) guldens, en na 

afbetalinge van het consignatiegeld van tien Car(oli) guldens 8 stuiv(ers) 8 penn(ingen) aan 

den advocaat C. Nessink tot extinctie en voldoeninge van desselfs verdiend salaris en gedaan 

verschot. 

 

 

26. Den 22 Julij 1754, fol.13vo. 

Op den requeste van de Voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Antoni Klinge, te 

kennnen gevende dat het land aan de Plas, gen(aam)t de Berg hebben verkoft voor twee 

duisend een honderd Car(oli) guldens vrijgeld aan Peter van Dijk, gelijk daar tegens bij 

deilinge hebben overgenoomen een en een halve whaare op den Oort ter somma van twee 

duisend agthonderd en vijftig guldens; versoekende op het een en ander de approbatie met 

auctorizatie van behoorlijk transport wegens het verkofte. 
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Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broeder Quartier word de 

gelibelleerde verkopinge in deilinge mits desen geapprobeerd, wordende de voogden teffens 

geauctoriseerd om van het verkofte transport te doen. 

 

 

27. Den 12 August(us) 1754, fol.14. 

Op den requeste van de wede van Hermannus Lenferink versoekende om ten Requeste 

geallegueerde redenen ten aansien van haar soon Johannes Lenferink mede geauct(oriseerd) 

dat de verkoop van het gelibelleerde huis te Zwolle moge worden geapprobeerd, en zij 

remonstrante dienvolgens geauctoriseerd om voor hem meede daar van transport te doen. 

Was geapost:  Na een en andermaal parthijen hier over hebbende gehoord, word de 

gelibelleerde verkoop meede ten aansien van de Remonstrante dienvolgens geauctoriseerd om 

meede voor haar soon daar van behoorlijk transport te doen. 

 

 

28. Den 19 Augusti 1754, fol.14vo. 

Op de Requeste van Berend Verstege; versoekende permissie, om te mogen trouwen met 

Maria Henriks, sijne volle nichte. 

Was geapost:  Word geconsenteerd in het versoek bij de requeste gedaan, so als het legd. 

 

 

29. Den 22 Augusti 1754, fol.14vo. 

Op de Requeste van de Burgermeester H.J. Roelink en de Postm(eeste)r Jan Lemker van 

Breda, als voogden over de nagelatene kinderen van wijlen G.A. Galléé wiens boedel onder 

beneficium inventarii sijnde aengevaerd, sij Remonstranten de respective Crediteuren wel 

reeds tweemaal bij de publijcq Couranten hedden geciteerd, om hunne praetensien aen te 

geven, versoekende te mogen worden geauctoriseerd, om deselve Crediteuren nogmaals en bij 

versteck peremtorie tegens sekeren dage te mogen bij de Couranten te citeren. 

Was geapost:  Word geconsenteerd in het versoek, bij de Requeste gedaan, en worden de 

Remonstranten in hunne qualiteit dien volgens geauctoriseerd, omme de respective 

Crediteuren van de gelibelleerde boedel alnog publijcq bij de Couranten voor de derde en 

laatste maal peremtorie, en bij poene van verstek tegens sekeren dage te citeren, om hunne 

respective praetensien aan te geven. 

 

 

30. Den 26 Augusti 1754, fol.15. 

Op de Requeste van Jan Kok, Henricus Kleibrink, en Claas Meijboom, Veerschipperen van 

hier op Deventer en vice versa, versoekende, om ten requeste geallegeerde redenen, dat aan 

haar moge vergoed worden de schade geleden aan den selver Ligter, in de gepasseerde winter 

in Stadsdienst geëmploijeerd in de hoge water-snood, met een summa van drie en vijftig 

Car(oli) guldens of dat andersins die Ligter bij de Stad moge worden overgenomen tegens 

betalinge van een summa van honderd tien guldens en 17 stuivers. 

Was geapost:  Vermids aan de Supplianten tot vergoedinge van hun gelibelleerde schade bij 

minnelijke conventie en accoord is toegelegd een Summa van vijf en twintig Car(oli) guldens 

eens en deselve daarmede tevreden sijn geweest, so kan in het versoek, bij de requeste 

gedaan, so als het legd, niet worden getreden, en word hetselve dien volgens afgewesen: En 

kunnen de Supplianten de opgemelte Summa van vijf en twintig guldens ontfangen uit handen 

van de ontfanger van de Stad, welke hiermede word gelast deselve Summa aan de Supplianten 

tegens quitancie te betalen, voor rekeninge van de Stads Camer d’ anno 1753. 
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31. Den 24 Sept(ember) 1754, fol.16. 

Op den Requeste van de Burgermeester H.J. Roelinck versoekende namens de erfgenaamen 

van wijlen de Burgermeester Antoni Eekhoud, dat de secretaris Muntz moge worden 

geauctoriseerd om resterende koop-penningen van het verkofte huis van de wede van Goutum 

onder sijn Ed(ele) berustende geconsigneerd aan hem Remonstrant ter somma van honderd 

seven en veertig guldens ses stuiv(ers) en agt penn(ingen) mogen worden uitgeteld na aftrek 

van de jura consignationis en onder cautie van restitutie so jemand tot voorsc(hreven) 

penn(ingen) nader beregtigd mogte sijn. 

Was geapost:  De Secretaris Muntz word mits desen geauctoriseerd ten fine als bij Requeste 

versogt. 

 

 

32. Den 3 Octob(er) 1754, fol.16vo. 

Op den Requeste van Dirk Middelburg Onder Majoor deeser Stad versoekende om ten 

requeste geallegueerde redenen voor het openblijven bij nagte van een der Stads poorten, dat 

daar voor aan hem mogte worden toegelegd twaalv stuiv(ers) als van ouds. 

Was geapost:  Word verstaan dat jeder een, op wiens versoek bij het zuiveren van een privé 

een der Stads poorten word opengelaten, aan den Onder Majoor deser Stad, zal moeten 

betaalen twaalv stuivers, van jeder privé dat word uitgedragen sonder onderscheid of sulx in 

eene of meer nagten geschied. 

 

 

33. Den 7 Octob(er) 1754, fol.16vo. 

Op den Requeste van Gerrit Jans en Willem Derks als voogden van de drie nagelatene 

kinderen van wijlen Zwane Jans, bij wijlen Gerrit Hendriks in echte verwekt, met namen Jan, 

Willem, en Gerrit Gerrits, houdende hoe der kinderen moeder bij ’t ingaen van haer twede 

huwelijk aen deselve voor vaders bewijs hadde beloofd aen jeder honderd Dalers, dat daerna 

staende dit laatste huwelijk Zij door de Stad ware geëxecuteerd en daerna gestorven sijnde, 

desselfs twede man, thans op Herftenhooft wonende, sig in geen staat bevind, om het 

voors(chreven) bewesen kindergoed uit te keren. Dat Zij daerom met deselve vader 

geaccordeerd, dat hij aen gemelte kinderen eens soude betalen honderd en vijftig guldens in 

twee termijnen, namentlijk op St. Martini aenstaende vijftig, en de resterende honderd guldens 

op Meij daeraenvolgende, versoekende daervan de approbatie van Schepenen ende Raden. 

Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Buiten Espel word het 

gelibelleerde accoord mits desen geapprobeerd. 

 

 

34. Den 14 Octob(er) 1754, fol.17vo. 

Op de Requeste van Aalt Prins en Jacob Kern, meijeren op de twee Erven van de Zuiderweert 

houdende hoe dat tot betere beweilinge van hun land voor ’t Zee-water voornemens waren, 

om een dijk ten lengte van ongeveer twee honderd roeden om haar koen land te leggen, 

waarmede reeds een begin gemaakt hadden met versoek, dat aan haar daertoe mogte worden 

toegeled een Summa van 100 guldens of andersins te verstaan dat bij een nadere verpagtinge 

dese Erven door anderen mogten gehuurd worden, jeder nieuwe meijer aen hun sal hebben te 

betalen een Summa van honderd guldens. 

(Was geapost): Word verstaan, dat wanneer dese Erven bij de volgende generale 

verpagtinge der Stads Erven anno 1762, bij de Requestranten niet weder gepagt mogten 

worden, alsdan de nieuwe pagter aan deselve tot een toeslach van de gelibelleerde dijck sal 

moeten rembourseren en uit tellen aan jeder een Summa van vijf en seventig Car(oli) guldens. 
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35. Den 21 October 1754, fol.18. 

Op de Requeste van Teuntje Draaks, nu weduwe van Pieter van Ingen, houdende hoe dat de 

Suster van wijlen haren man, thans getrouwd met Johannes Heijnen woonagtig in Rotterdam, 

wel genegen souden sijn, uit een Christelijk medelijden haar jongste dogtertjen Agnes van 

Ingen na haar te nemen, en als haar eigen op te voeden; edoch, dat daartoe namens de 

Regeringe van Rotterdam ware gerequireerd een acte van indemniteit, so als aldaer, en in de 

meeste Hollandse Steden omtrend alle vreemde personen gebruickelijk soude sijn, in desen 

manieren dat in cas de moeder Teuntjen van Ingen kwam te overlijden, het voors(chreven) 

kind niet soude blijven tot lasten van de Stad of Armen aldaer, maer dat hetselve in sulken val 

hier soude worden gealimenteerd, na de burgerregten en prévilegien; versoekende daer van 

verklaringe in forma. 

Was geapost:  Word geconsenteerd in het versoek, bij de Requeste gedaan, en dienvolgende 

hiermede verklaard, dat het gelibelleerde jongste dogtertjen van de Suppliante, met namen 

Agnes van Ingen, na dode van de moeder ten allen tijden hier ten ter Stede weder sal worden 

gerecipieerd, en desnoods gealimenteerd. 

 

 

36. Den 28 Octob(er) 1754, fol.18vo. 

Op de Requeste van de Predikant Joh. Roldanus en desselfs Huisvrouw Wilhelmina van 

Sevenhoven, versoekende voor derselver oudste dogter Petronella Lucretia Roldanus, oud in 

haar drie en twintigste jaar, venia aetatis. 

Was geapost:  word geconsenteerd in het versoek, bij de requeste gedaan; en word 

dienvolgens aan den Remonstranten oudste dogter, Petronella Lucretia Roldanus mits desen 

verleend venia aetatis, ten fine, en effecte, als na regten. 

 

 

37. Den 28 Octob(er) 1754, fol.19. 

Op den Requeste van Hermannus van den Noordth, Schoolmeester te Brunnepe, versoekende, 

dat hem een Stallegjen voor beesten moge getimmerd worden, of dat aan hem de materialen 

daartoe gelangd mogen worden, en hem gelast,, waar hij die sal halen etc. 

Was geapost:  Tot het maken van het versogte Stalletjen word aan den Suppliant tot een 

toeslach mits desen toegelegd een Summa van twintig goudguldens eens; te betalen door de 

Heer Sabé, uit de penningen, so kennelijk onder deselve sijn berustende: Sullende dan nog het 

onderhoud van hetselve Stalletjen, so wel als den eigendom daarvan, blijven voor den 

Suppliant. 

 

 

38. Den 2 Novemb(er) 1754, fol.19. 

Op den requeste van Dr. Gerh. Meijer, houdende hoe als Advocaat hadde geoccupeerd voor 

Assuerus Leussen in saken tegens de wede Ellents, regthangig geweest voor het Scholten 

Gerichte van Camperveen, en vermids tot bekominge van sijn verdeiend salaris en verschot 

genooddrongen soude wesen, om sijn gewesen Cliènt daertoe middelen regtens te gebruiken; 

versoekende verklaringe, waer sijn debiteur sal moeten aanspreken hetsij hier, op 

Camperveen. 

Was geapost:  De Remonstrant kan sijne gesustineerde gelibelleerde actie institueren voor de 

Recht Bank deser Stad, als na Stijle. 

 

 

39. Den 2 Novemb(er) 1754, fol.19vo. 

Op den Requeste van de Post-meester Lemker als meede erfgenaam en gequalificeerde  
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namens de gezamentlijke erfgenaamen van wijlen mevrouw de Douariere Tengnagel 

gebooren Lemker, hoe deselve ontwaar was geworden als dat op den 26 februari 1737 door 

verscheidene persoonen in diverse posten onder de Heer secretaris Muntz in den gerigte sijn 

geconsigneerd eenige penningen voor verschuldigde landpagten over den jaare 1736 en 

daarover sederd dien tijd niemand is opgekoomen om opgemelte penningen eenige reclame te 

doen so versoekt de bovengemelte Suppliant om deese penningen na betaalde jura en onder 

cautie de restituendo in cas van nader beregtigde te mogen uit den gerigte ligten. 

Was geapost:  De secretaris Muntz word geauctoriseerd ten fine als bij Requeste versogt. 

 

 

40. Den 11 Novemb(er) 1754, fol.20. 

Op den Requeste van Paulus Bakker en Gerrit Smit, als momberen over Adriana van Santen, 

versoekende, te mogen worden geauctoriseerd, om ten lasten van hare pupille te mogen 

negocieren een Summa van 200 guldens om daer mede aen haer selfs te betalen hun uitschot 

ter Summa van honderd guldens en het overige tot hare verdere en nodige alimentatie. 

Was geapost:  Op het raport van de Heren Provisoren van het Geertr(uid) en Cath(arinen) 

Gasthuis word geconsenteerd in het versoek, bij de Requeste gedaan en worden de 

Requestranten dien ten gevolge in hunne qualiteit geauctoriseerd ten fine, als bij de requeste 

vermeld; en teffens ernstig gerecommendeerd, omtrend de effecten en inkomen van hunne 

pupille alle mogelijke menage te gebruiken. 

 

 

41. Den 14 Nov(ember) 1754, fol.20vo. 

Op den requeste van de Bevelhebber Aegidius Valckenier, nevens de Corporaal en 

Bevelhebberschap behorende voor de halfscheid uitmakende de Burger Compagnie van de 

Hopman Lemker, hoe dat belet werden, dat de nieuw gestelde Adelborst volgens vrijwillige 

aenbod te geven een half anker wijn; vragende of sulx niet gepermitteerd soude wesen etc. 

Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdofficieren word verstaan dat stippelijk 

behoord te worden gebleven bij de resolutie, op den 21 januarii deses jaers bij Schepenen en 

Raden genomen, en dat dien volgens het gevraagde halve anker wijn niet mag gegeven 

worden als expresselijk strijdig met welgemelte onse resolutie. 

 

 

42. Den 21 Novemb(er) 1754, fol.21. 

Op de requeste van de Boekhouder Helmich van Marle, versoekende dat de Executeuren van 

de boedel van Assuerus van Grafhorst benevens de voogden over desselfs minderjarige 

kinderen mogen worden gelast aen hem te betalen een Summa van 24 guldens aen hem 

wegens het geslacht op het boek competerende. 

Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Cellebroers Espel word 

geconsenteerd in het versoek, bij de requeste gedaan, en worden de Executeuren en voogden 

bij de requeste gemeld, gelast de gelibelleerde Summa van vier en twintig guldens aan de 

Suppliant te betalen. 

 

 

43. Den 9 December 1754, fol.21vo. 

Op de Requeste van Jacques Arnaud, Predic(ant) in de Waalse Gemeente alhier, volmagtiger 

van Jeanne Louise de Benne, woonagtig in den Hage, luid acte van procuratie voor  Schout 

Burgermeesteren en Schepenen Regeerders van ’s Hage, aldaer gepasseerd den 16 September 

1754 de requeste annex; welke Jeanne Louise de Benne soude wesen een volle nichte, en dus 

erfgename van wijlen Anna Philippine Bompard, hier ter Stede intestata overleden den 24 
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Febr(uarii) deses jaers, in gevolge de bewijsen de req(ues)ten almede geappliceerd; 

versoekende dat Schepenen ende Raden de gemelte Jeanne Louise de Benne wilden verklaren 

voor enige ende universele erfgename van de nalatenschap van voors(chreven) wijlen Anna 

Philippine Bompard, en dat wijders de aengestelde Curateuren in desen boedel mogten 

worden geauctoriseerd, om aan Remonstrant qqa ten overstaen van het Gerechte te doen 

rekeninge van hunne administratie, en de penningen, daer van overschietende aan hem uit te 

tellen, en voorts alles, tot dien boedel specterende, aan hem over te geven. 

Was geapost:  Vermids sig gene andere Erfgenamen, nog praetendenten tot de gelibelleerde 

nalatenschap hebben opgedaan, als de Remonstrant in sijne gelibelleerde qualiteit, niet 

tegensstaande de advertissementen, en citatien dieswegens gedaan  bij drie bijsondere 

publijcque Amsterdamse Couranten, de datis, den 6 April, 29 Junii, en 27 Augusti, alle deses 

jaars; En dat de termijn van aangave, daar bij gepraefigeerd, reeds is vervloten geweest met 

den eersten van de laatst gepasseerde maand November; Dat ook daer en boven gebleken is, 

dat de genoemde Jeanne Louise de Benne is een volle nicht van de overledene Anna 

Philippine Bompard, als sijnde een dogter van de volle Suster van de voorschr(even) 

overledens vader, en dus naaste erfgename ab intestato; So is goedgevonden en verstaan, dat 

de aangestelde Curateuren van de gelibelleerde boedel behoren te worden gelast, so als gelast 

worden mits desen, om aan de Remonstrant, als volmagtiger van opgemelte Jeanne Louise de 

Benne, ende ten overstaan van de Heren Hoofdlieden van het Buiten Espel, te doen: 

behoorlijke rekeninge, bewijs en reliqua van hunne gehoudenen administratie, ontfangst, en 

uitgave, en het overschot van dese boedel benevens alle de documenten, chartres en papieren, 

daar inte gevonden, over te geven aan de Remonstrant in sijne voorseide qualiteit; mids 

deselve Remonstrant praestere behoorlijke cautie, als na Stadsrechte. 

 

 

44. Den 14 Dec(ember) 1754, fol.22vo. 

Op den Requeste van Adolph Claassen als vader, en Cornelis Claassen als oom, met en 

neffens Wilbertus Willemsen als voogden over Grietien, en Hilleken Adolphs, kinderen der 

eerstgenoemde Remonstrant bij wijlen Aeltien Peters in egte verwekt te kennen gevende hoe 

sij de vaste goederen der voorgenoemde hunne kinderen en pupillen, bestaende in het half 

erve te Oostermate een stuk lands onder Swoller Karspel, het Jagersland, en nog een slegt stuk 

lands onder Asschet en Waterstein het Polland genaemt aan eene Hermen Roelofs aen de 

Zeedijk voor 2200 Car(oli) guldens, op conditie dat de coper 1000 guldens in contant geld 

voldoen en d eresterende 1200 guldens op het voornoemde verkogte goed, als een reëel 

onderpand tot een Interest van 3 Pcto jaers blijven leggen en sulx sonder eenige wijdere 

conditie, als alleen de expresse reserve en gunstige approbatie van dese verkopinge 

implorerende. 

Was geapost:  Op het Raport van de Heeren Hoofdlieden in den Hagen approberen 

Schepenen en Raden de verkopinge bij Requeste versogte so als het legd. 

 

 

45. Den 30 Dec(ember) 1754, fol.23. 

Op den Requeste van de Gemeensman Clamer, niete te kennen gevende hoe dat desselfs huis 

is beswaert met drie uitgangen als een aen de Boven Kerk met f.4 - 7 - ½ st(uivers) jaerlijx 

een uitgank aen de Geestelijkheid met f.3 - 3 - . en een aen ’t Sieken huis met f.2 - 2 - . 

versoekende deselve te mogen aflossen tegens 4 Pcto. 

Was geapost:  De aflosse bij Requeste versogt word bij desen geaccordeert prosit jacet. 
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46. Den 30 Decemb(er) 1754, fol.23vo. 

Op de Requeste van Jan Hendrik Nederbos en Helmich van Marle, voogden over de twee 

minderjarige kinderen van Henrik Jaspar Nuis in den jare 1752 met kennisse van Schepenen 

en Raden met het schip de Voede voor de Camer van Enkhuisen gevaren na Oost-Indien 

onder belofte van gemelte sijne kinderen hier te Landen te laten genieten jaarliks drie 

maanden gagie; tot 36 guldens ter maands behalven dat dan nog hetselve maandgeld soude 

beswaard hebben met driehonderd guldens die eerst souden moeten betaald worden; sulx, dat 

de kinderen tot nog toe niets hadden kunnen trekken, en vermids deselve gene andere 

goederen besaten als twee stucken Lands leggende in ’t Wapenvelden Broeck, het ene 

genaamt Schout Keppels Land, en het andere de Kromme Weijden beswaard met een Capitaal 

van 400 guldens en vier jaren rente ten behoeven van de wede Steenbergen; Ende vermids 

volgens ingekomene gerugten der kinderen vader soude wesen overleden, en die kinderen 

vervolgens niet konden worden verpleegd uit voors(chreven) goederen, so versogten dat 

deselver kinderen in het Arme Weeshuis mogten worden aangenomen, en Zij Remonstranten 

qqa mogen worden gelast de gemelte twee stucken Lands te verkopen, en uit de 

kooppenningen de schulden te betalen. 

Was geapost:  Op het raport van de Heren Provisoren van ’t Arme Weeshuis word verstaan 

dat de tijdelijke Buitenvaderen van het gemelte huis behoren te worden gelast, so als gelast 

worden mits desen, om den Remonstranten beide pupillen bij provisie in hetselve huis te 

recipieren, en te verplegen tot nadere ordre; onder reserve om de onkosten daarvan te mogen 

repeteren, indien den selven absenten vader weder mogte komen te repatrieren: En worden de 

Remonstranten in hunne qualiteit geauctoriseerd, om de twee stukken Lands, bij de requeste 

vermeld, bij publijcq veilinge aan de meestbiedende te verkopen, en de kooppenningen, 

daarvan sullende provenieren te emploijeren ad opus jus habentium. 

 

 

47. Den 2 Jan(uarii) 1755, fol.24vo. 

Op den requeste van Do. Petrus van Heimenberg, predikant van Camperveen, houdende 

versoek, dat de ontfanger van de Stad mogte worden geauctoriseerd, om aen hem te betalen 

het sterf halve jaar van het pensioen, aan wijlen sijne Suster Johanna Margareta van 

Heimenberg toegelegd bij resolutie van Schepenen ende Raden van den 4 April 1729. 

Was geapost:  Het versoek, bij de requeste gedaan, word gratieuselijk geaccordeerd, en word 

de ontfanger van de Stads Domeinen hiermede gelast, om het gelibelleerde sterf halve jaar 

pensioen aan de Remonstrant qqa. te betalen. 

 

 

48. Den 11 Jan(uarii) 1755, fol.25. 

Op den Requeste van de gewesen Provinciale Muntmeester Coenraad Hendr. Cramer, 

houdende, hoe dat in den jare van 1730 met Schepenen en Raden hadde gecontracteerd, dat de 

Munt met sijn verder behuising en Erve aan den Remonstrant soude vrij overgeleverd worden, 

en daar en boven tot de sware kosten, die den Remonstrant maken een Summa van twee 

duisend guldens die ook aan hem Remonstrant sijn gepraesenteerd met sekere conditie, dat 

weder door de gesellen soude worden voldaan, dat een saak was dat op so ene conditie den 

Remonstrant niet kon aannemen sederdt die tijd ware blijven steken, en de Remonstrant daer 

nooit van heeft genoten, schoon het in het contract staat; als of de Remonstrant het genoten 

hadde; So versoekt den Remonstrant dat de lasten voor die Summa van de Munt en Erve en 

behuising afgenomen, en ontlast worden voor altoos. 

Was geapost:  In het versoek bij de requeste gedaan, kan niet worden getreden, en word 

hetselve dien volgens afgewesen. 
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49. Den 13 Jan(uarii) 1755, fol.25vo. 

Op den Requeste van Jan Bandjes versoekende te mogen redimeren een seker jaarlijxen 

uitgang van drie guldens en tien stuiv(ers) op zijn huis in de Buiten Nieuw-straat op het hoek 

van de Carper-steeg ten voordeele van de Boven Kerk en sulx tegens vier gelijke guldens van 

het honderd getekend. 

Was geapost:  De gelibelleerde versogte aflosse word tegens Paasschen des toekomstigen 

jaars 1756 ingevolge resolutie geaccordeerd. 

 

 

50. Den 20 Jan(uarii) 1755, fol.26. 

Op de requeste van Henrikjen Tijmens, houdende hoe reeds sederd enige jaren gescheiden is 

geweest van haren man Thijmen Claassen, die thans volgens annexe certificatie ware 

overleden versoekende permissie om thans haar voorgenomen huwelijk met Harmen 

Kempink te mogen voltrekken. 

Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Boven Quartier word 

geconsenteerd in het versoek, bij de requeste gedaan, en dien volgens aan de Suppliante 

geaccordeerd om het gelibelleerde huwelijk te mogen voltrekken. 

 

 

51. Den 23 Januarii 1755, fol.26vo. 

Op de requeste van Hendrik Hartgers van den Broeck, versoekende approbatie van de 

vekopinge van een hof; gelegen in de Sak onder het Schoutampt van IJsselmuiden, door hem, 

hoewel nog minderjarig verkoft aan Margareta Schrijver voor 120 guldens. 

Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Broeder Espel word de 

gementioneerde verkopinge van de gelibelleerde hoff geapprobeerd. 

 

 

52. Den 3 Febr(uarii) 1755, fol.27. 

Op de Requeste van Henrik Hartger van den Broek versoekende, dat aan hem uit de 

kooppenningen van de hof in de Sak, moge worden toegelegd een Summa van dertig guldens. 

Was geapost:  De Kerkmeesteren van het Geertr(uiden) en Cath(arinen) Gasthuis worden hier 

mede gelast en geauctoriseerd, om uit de gelibelleerde kooppenningen van de verkofte hof 

aan de Suppliant uit te tellen en over te geven een Summa van dertig Car(oli) guldens. 

 

 

53. Den 3 Febr(uarii) 1755, fol.27. 

Op de requeste van Henrik Groenenberg en Jan Gerrits Kamphof, voogden over Harmen 

Gerrits van Veesen; oud omtrend 23 jaren, versoekende voor hun pupille venia aetatis en 

vervolgens ontslach van hare voogdije. 

Was geapost:  De versogte venia aetatis word mits desen geaccordeerd, ten fine en effecte, 

als na regten; en sullen de Requestranten van de gelibelleerde voogdijschap worden ontheven, 

wanneer van hunne gehoudene administratie sullen hebben gedaan behoorlijke rekeninge, 

bewijs, en reliqua. 

 

 

54. Den 6 Maert 1755, fol.27vo. 

Op de requeste van Philippus van Camen, hebbende de administratie van de gemene boedel 

van wijlen Anthoni Klinge alsmede voogd sijnde over desselfs alnog minderjarige dogter van 

het twede bedde, versoekende van de voors(chreven) administratie en voogdijschap om sijne 

hoge jaren te mogen worden ontslagen. 
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Was geapost:  Wanneer de Requestrant aan de respective geinteresseerdens ten overstaan van 

de Heren Hoofdlieden van het Broeder Espel van desselfs bewind en administratie van de 

gelibelleerde boedel sal hebben gedaan behoorlijke rekeninge, bewijs en Reliqua; so worden 

welgemelte Heren Hoofdlieden mits desen gequalificeerd, om de Requestrant als dan van sijn 

aanbevolen bewind en administratie, alsmede van sijne gelibelleerde voogdijschap over het 

alnog minderjarige dogtertjen van wijlen Anthoni Klinge en Femmina Nagelholts in leven 

Ehelieden, te libereren en te ontheven. 

 

 

55. Den 6 Maert 1755, fol.28. 

Op de requeste van Frerick Ignatius, groot gemaakt in het Arme Weeshuis alhier en thans 

woonagtig te Amsterdam, versoekende, dat het hem moge geaccordeerd worden om het regy 

van het gemelte huis op desselfs nalatenschap te mogen afkopen met een Summa van sestig 

Car(oli) guldens volgens resolutie van den 21 Febr(uarii) 1729. 

Was geapost:  Op het raport van de Heren Provisoren van het Arme Weeshuis word 

geconsenteerd in het versoek, bij de requeste gedaan en word dien volgens de versogte 

uitkoop geaccordeerd, en worden de tijdelijke Buiten Vaderen van het opgemelte Weeshuis 

mits desen geauctoriseerd ende gelast, de uitgeloofde uitkoops penningen ter Summa van 

sestig guldens, ten behoeven van hetselve huis te ontfangen. 

 

 

56. Den 13 Maert 1755, fol.29. 

Op de requeste van Derk de Pool, als voogd over de kinderen van Cornelis Blom, houdende, 

hoe die kinderen een derde part hadden in een hof, leggende in de Nieuwe weg, toebehoord 

hebbende aen wijlen de wede Romberg, en dat de erfgenamen daervan voornemens waren 

gemelte hoff cum annexis te verkopen, versoekende, aen hem Remonstrant te mogen werden 

gepermitteerd, om het voors(chreven) derde part van desselfs pupillen mede te mogen 

verkopen. 

Was geapost:  De Requestrant word in sijne gelibelleerde qualiteit mits desen geauctoriseerd, 

ten fine, als bij de requeste vermeld. 

 

 

57. Den 16 Maert 1755, fol.29. 

Op de Requeste van de Burgermeester H.J. Roelink en de Postmeester J. Lemker van Breda, 

als voogden over de nagelatene minderjarige kinderen van wijlen G.A. Gallé, houdende, dat 

hoewel ingevolge apoinctemente van Schepenen ende Raden van den 22 Aug(ustus) 1754, de 

respective Crediteuren van hun pupillen wijlen vaders boedel bij de Amsterdamse Courant 

publijcq hadden geciteerd, peremtorie, en bij poene van verstek, om hunne respe(ctive) 

praetensien aan te geven, Zij Requestranten dan nog niet weten, of alle de aangegevene 

praetensien in rechten weldagtig sijn; so versochten te worden geauctoriseerd, om alle de 

respe(ctive) Crediteuren in de Amsterdamse Courant te mogen citeren, om derselver aan de 

Requestranten aangegevene schulden op Saturdag, so wesen sal den 10 Meij deses jaars des 

morgens te tien uiren op het Raadhuis met valable en behoorlijke documenten, te justificeren 

bij poene van versteck, van de actie door de uitblijvende. 

Was geapost: De Requestranten in hunne qualiteit worden hiermede gequalificeerd, om de 

respective Crediteuren, welke hunne praetensien ten lasten van de gelibelleerde boedel, in 

gevolge vorige gedane waarschouwingen en citatien bij de publijcque couranten, bij poene 

van versteck, wel in tijds mogten hebben aangegeven, edoch sonder applicatie van behoorlijke 

documenten en bewijs, tot verificatie van deselve praetensien, alnog weder bij de publijcque 

Amsterdamse Courant te sommeren, om de opgemelte documenten en bwijs, so sij sullen 
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vermeinen tot adstructie, en verificatie van hunne aangegevene praetensien te sullen kunnen 

dienen over te geven voor of op den 10
den

 Meij deses jaars, des morgens te tien uiren, op den 

Raadhuise alhier; en sulx bij poene van versteck, en met inthematie, dat alsdan op de 

angegevene praetensien sal worden recht gedaan, so, en als volgens de geappliceerde 

documenten in goede justitie sal bevonden worden te behoren. 

 

 

58. Den 17 Meert 1755, fol.30vo. 

Op den Requeste van Henrik Ariaens van der Rijn, Stads Piloot, hoe sijn woonhuis staende 

agter de Kaek met vijf Goudguldens aen de Stad jaerlijx is beswaerd, en alzo deselve 

onmagtig is om gemelte huisien na behoren te repareren, so was versoekende dat de thins op 

de halfte mogte worden vermindert. 

Was geapost:  Wanneer de Remonstrant sijn gelibelleerde woonhuisien ten genoegen van de 

Heren Camenaers en Rentm(eeste)rs van de Stad sal hebben gerepareerd, so word aen 

denselven twee jaren uitgank geremitteert. 

 

 

59. Den 27 Meert 1755, fol.30vo. 

Op den Requeste van de Heer Oud Burgermeester van Knut, als voorstander van Derk Neefies 

Vergadering te kennne gevende hoe tot die vergaderinge behoort een klein en oud vervallen 

huisien staende en gelegen in de Groene Strate, jaerlijx beswaert met eene uitgank van  

f.1 - 1 - 4 ten profijte van de Geestelijkheit, en also voorsr(even) huisien tot last is van 

gemelde vergadering en de Gemeensman J. Bijsterbos wel genegen sijnde ’t voorsr(even) 

huisien voor de uitgank aen de Geestelijkheid der Stad Campen ter Sa. van f.1 - 1 - 4 over te 

nemen, so versoekt de Remonstrant qqa daer toe approbatie. 

Was geapost:  Op het Raport van de Heeren Hoofdlieden van ’t Cellebroersquartier word de 

Heer Oud Burgermeester en Ontfanger Knuth als voorstander van Derk Neefies Vergadering 

bij desen geauctoriseerd, om ’t gelibelleerde woonhuisien om redenen ten requeste geallegeert 

aen de persoon van J. Bijsterbos in vollen eigendom te cederen en over te geeven, mits dat 

deselve tot sijnen laste neeme de jaerlijxe uitgank van f.1 - 1 - 4 ten profijte van de 

Geestelijkheit daer uit gaende. 

 

 

60. Den 4 April 1755, fol.31. 

Op den Requeste van Herman Rietberg als bij testamente van wijlen de wede Romberg 

aangestelde voogd over de kinderen van Cornelis Blom bij Anna Reinders in egte verwekt, 

versoekt om ten requeste geallegueerde redenen ontslagen te worden van deese voogdijschap, 

en dat Derk Adolf Tonneman in desselfs plaatse weder moge worden aangesteld. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broeder Quartier word den 

Requestrant Herman Rietberg van de gelibelleerde voogdijschap ontslagen en in desselfs 

plaatse weder aangesteld Dirk Adolf Tonneman. 

 

 

61. Den 21 April 1755, fol.31vo. 

Op den requeste van Wendelt Norenberg, versoekende dat hem moge worden betaeld de 

Summa van honderd guldens, aen hem Stadswegen uitgeloofd voor de reparatie van seker oud 

huis van van Langen. 

Was geapost:  De Ontfanger van de Stads Domeinen word hiermede geordonneerd ende 

gelast; om de gementioneerde Summa van honderd Car(oli) guldens voor rekeninge van de 

lopende Stads Camer aan de Suppliant uit te tellen, en te betalen. 
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62. Den 21 April 1755, fol.32. 

Op de requeste van Reinier Daams, Aanspreker deser Stad, versoekende vermids sijn vertrek 

van hier met en woon na Hoorn, van de aensprekers plaatse te mogen worden gedimitteerd. 

Was geapost:  De versogte dimissie word mits desen geaccordeerd. 

 

 

63. Den 10 Meij 1755, fol.32. 

Op den requeste van Marten Rigen, versoekende dat de persoon van Henrick Croesen nevens 

hem moge worden geauctoriseerd en aengesteld tot mede Curator en Administrator van de 

goederen van Frene Gallen, alhier gelegen, en geconstitueerd, welke Frene van Gallen nu 

onlangs sonder dispositie soude wesen overleden in Sapmeer, en waervan de Requestrants 

Huisvrouwe de enige en wettige erfgename ab intestato soude wesen. 

Was geapost:  De  persoon van Henrick Kroesen word benevens de Requestranten mits desen 

geauctoriseerd, te fine, als bij de requeste vermeld. 

 

 

64. Den 9 Junij 1755, fol.32vo. 

Op den Requesten van Peter van Eesien en den Armen staet van die Blankenham als 

eigenaren van seker erve aldaer gelegen genaemt Claverswerf, belast boven de ’s Lands en 

Carspels lasten, waeronder een grote quantiteit Zeedijk, met een jaerlijxe uitgank so aen het 

comptoir van de Geestelijke goederen als aen de Boven Kerke, en Geertruiden en Catharinen 

Gasthuis alle binnen dese Stad, met een jaerlijxe uitgank van f.54 - 12 - , waer van reets ten 

agteren zijn de jaeren van op Paessen 1750 en vervolgens verschenen versoekende omme ten 

requeste geallegeerde redenen dat Haer Welede(le) Hoog Agtb(are) gemelte uitgangen ten 

opsigte van het agterstand voor de tijd van vier jaren gelieven te remitteeren. 

Was geapost:  Wanneer de Requestranten de agterstedige jaren uitgank verscheenen Paessen 

1750 en 1751, jaers ter Sa. van f.54 - 12 - sullen hebben voldaen en betaelt so worden aen 

deselve de jaren verscheenen op Paessen 1752, en 1753, gratieuselijk geremitteert, onder 

conditie dat deselve vervolgens jaerlijx promptelijk aenbetalen. 

 

 

65. Den 9 Junii 1755, fol.33. 

Op den requeste van G. Kuisten van Hoesen, Anthoni van Hemert, en Berend Lubleij, als 

Executeuren van den testamente van wijlen Carel Marchant houdende om ten requeste 

geallegeerde redenen versoek, om hun praetensie de requeste annex ten lasten van den boedel 

van wijlen Gillis Anthoni Gallé alnog te mogen aengeven, om daer op gereflecteerd te 

worden, als na regte: En welk request gesteld sijnde in handen van de Burgermeester H.J. 

Roelink, en de Postmeester Lemker, als voogden over de minderjarige kinderen van 

opgemelte G.A. Galleé, ten fine van den selver Bericht; so ten is daar op 

Was geapost:  Na lecture van het opgemelte gerequireerde Bericht; so word verstaan, dat de 

Requestranten in hun versoek ’t einders dese requeste gedaan, niet sijn ontfankelijk, en word 

het selve dien volgens afgewesen. 

 

 

66. Den 16 Jun(ii) 1755, fol.33vo. 

Op den Requeste van de Kerkmeesteren van het Heil(igen) Geesten Gasthuis versoekende 

approbatie van de verkopinge van een huisjen in de Karper Stege, aan het voorschr(even) 

Gasthuis gekomen van de Wede: Peter Vissers en door Requestr(anten) qqa: met approbatie 

van de Heren Provisoren verkoft aen Francis Henrik Winters voor vijf en seventig Car(oli) 

guldens, te betalen bij den aentast 25 guldens en so voorts alle jaren 25 guldens tot de volle  
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betalinge toe. 

Was geapost:  Op het raport van de Heren Provisoren van het Heilige Geesten Gasthuis word 

de gedane verkopinge van het gelibelleerde huis mits desen geapprobeerd. 

 

 

67. Den 21 Junii 1755, fol.34. 

OP den Requeste van Henrick Francke, Jan Alberts, en Gerrit Jans, als voogden over de 

gewesenen onmundige kinderen van wijlen Gerrit Heimerink en Gerritje Jans in leven 

Ehelieden, met namen Heimerick, Egbertjen, Willempjen, Claasjen, en Jan Gerrits; houdende 

hoe deselve kinderen alle, uitgesonderd de laatste meerderjarig sijn dat van hunne 

administratie ten overstaan van de Heren Hoofdlieden van het Buiten Espel op den 16 deser 

reeds rekeninge gedaan hebben, dat de portie van het voors(chreven) laatste kind Jan Gerrits, 

die thans reeds een en twintig jaren oud is, alleen bestaat voor een vijfde portie van 5 ½ grese 

Lands in Oosterwolde; versoekende dat aen deselve Jan Gerrits moge worden verleend venia 

aetatis, en Zij Requestranten vervolgens van dese voogdije ontheven. 

Was geapost:  De versogte venia aetatis word mits desen aan de genomineerde Jan Gerrits 

verleend en toegestaan, ten fine en effecte, als na regten; En worden de gelibelleerde voogden 

vervolgens van hunne voogdijschap hier mede ontheven. 

 

 

68. Den 10 Julij 1755, fol.34vo. 

Op den requeste van Lucas Kortenhorst remonstrerende hoe dat met de executie word 

gedreigd wegens de verschuldigde pagt over den jaare 1750, 1751, en 1752 aan den Stads 

Geestelijkheid wegens de mostert kost nog ten agteren, en also hij niet in staat is deese jaaren 

wegens sijne bekende onmagt te kunnen suiveren, en was versoekende dat hem een jaar daar 

van gunstig moge worden geremitteerd, als wanneer zal tragten twee jaaren te betalen. 

Was geapost:  Wanneer den Remonstrant aan het Comptoir deser Stads Geestelijkheid het 

jaar 1750 en 1751 van sijne verschuldigde pagt zal hebben betaald so word aan deselve de 

verschuldigde pagt van het jaar 1750 geremitteerd. 

 

 

69. Den 21 Julij 1755, fol.35. 

Op de requeste van de voogden over de onmundige kinderen Dolph Claassen, houdende, hoe 

Annichjen Alberts bij hare testamentaire dispositie onder anderen hadde verstaan, dat van 

haer sullen Erven de twee kinderen, of een in leven sijnde van haer testatrices dogter en bij 

voor aflijvigheid, als dan de naaste volenden in den bloede, sij testatrice vervolgen overleden 

Zij nalatende twee kinderen van haer gemelte dogter, op welke dan ook die erffenis voor een 

gedeelte is vervallen, dat als nu mede ene van dese beide kinderen overleden sijnde, de vader 

vervolgens sustineerde van dat kind, na Stadrechte enige ende universele erfgenaam te sijn; 

versoekende de Requestranten te mogen worden gequalificeerd, om de halfscheid van de 

gemelte op haar pleegkinderen gedevolveerde goedren te mogen uitreiken, en also des wegens 

met hem  liquideren en scheiden. 

Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Buiten Espel worden de 

Requestranten in hunne gelibelleerde qualiteiet mits desen geauctoriseerd, ten fine, als bij de 

Requeste is versogt. 

 

 

70. Den 21 Julij 1755, fol.35vo. 

Op den requeste van de Burgermeester Roldanus remonstrerende hoe dat een stal van de oud 

Burgermeester Roelinck en de Heer Bek op den 19 Apr(il) 1748 voor de tijd van zes jaaren 
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gehuurd heeft en deselver na expiratie van voorschrevene jaaren op 1 November 1753 

ingevolge originele huurcedul den requeste annex weder ingehuurd heeft. 

Dat Mevrouw de Wede Coops van dit jaar dezelve gekoft hebbende hem Remonstrant heeft 

laten aanleggen, om dezelve tegens aanstaande Meij 1756 aan haar in te ruimen; Verzoekende 

hij daaromme om te mogen weten afgehouden is deselve tegens den eersten Meij 1756 weder 

in te ruimen, dan of in den huure daarvan kan continueren tot den 1
sten

 Meij 1757. 

Was geapost:  Scheepenen ende Raaden hebben op het rapport van de Heeren Hoofdlieden 

van het Broeder Quartier verstaan dat, wanneer de opzage een vol jaar voor den eersten Meij 

1757 is geschied, den Remonstrant alsdan in gevolge stadregte gehouden is, den stal aan den 

eigenaar weder in te ruimen den 1
sten

 Meij 1757. 

 

 

71. Den 4 Aug(ustus) 1755, fol.36vo. 

Op den Requeste van Derk van Dijk als vader en voogd over sijn onmundige soon Jan van 

Dijk out omtrent vier en twintig jaren versoekende voor denselven veniam aetatis. 

Was geapost:  De versogte veniam aetatis word aen de persoon van Jan van Dijk bij desen 

geaccordeert ten fine en effecte als na regten. 

 

 

72. Eodem [4 Aug(ustus) 1755], fol.36vo. 

Op den Requeste van Pieter van Dorp, Rector der Latijnse Scholen versoekende voor het 

waerneemen van de Conrectors Schoole door ’t vertrek van Petrus Bondam gedurende de tijd 

van ruim een vierdel jaers eenig douceur. 

Was geapost:  De Requestrant word begunstigt met een Sa. van Tien Ducatons, te betalen 

door de ontvanger deser Stads Geestelijkheit uit de lopende Camer dus 1755 uitgave. 

 

 

73. Den 4 Augustii 1755, fol.37. 

Op de requeste van Teuntje Draaks, wede van wijlen Pieter van Ingen, houdende hoe aen hare 

ses kinderendoor wijlen de Huisvrouw van Henricus Ruil bij testamente gelegateerd Zij een 

vierde van de goederen, tot haren lijve hebbende gehoord, welke goederen verkoft sijnde, en 

de penningen daervan gekomen berustende sijnde onder de voogden van gemelte kinderen; so 

versogt Suppliante dat dese voogden mogten worden geauctoriseerd, om die penningen aen 

haar uit te tellen tot hare nodige subsistantie. 

Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Buiten Espel word 

geconsenteerd in het versoek bij de requeste gedaan; En worden de genomineerde voogden 

dien ten gevolge geauctoriseerd, ten fine, als bij de requeste vermeld. 

 

 

74. Den 4 Augusti 1755, fol.37vo. 

Op de Requeste van Dr. Chr. Nessink, houdende versoek dat een sekere oud huisjen, staende 

alhier agter de Nieuwe Muur, hem toebehorende en doorgaans seer vervallen, wel genegen 

ware staande te houden, en ter woninge bekwaam te maken, wanneer de jaarlixe uitgang van 

seven Car(oli) guldens waermede hetselve beswaerd was ten behoeven van den Armen daar 

eens voor al werde geremitteerd en afgeschreven; beginnende met het lopende jaer. 

Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Broeder Quartier word 

verstaaan, dat, wanneer de Requestrant het gelibelleerde huis voor den eersten November 

aanstaande na behoren, ende ten genoegen van welgemelte Heren Hoofdlieden van het 

Broeder Quartier, sal hebben gerepareerd, als dan de gelibelleerde uitgang van seven Car(oli) 

guldens waarmede hetselve huis beswaard is jaarlix ten behoeven van den Armen Staat, daer 
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van sal worden afgenomen, beginnende met het lopende jaar, so, en als die uitgang, in val 

voorschreven, daer van afgenomen word mits desen. 

 

 

75. Den 18 August(ii) 1755, fol.38. 

Op den requeste van Antonia Bakker, wede van wijlen den Predicant Lotsen remonstrerende 

hoe gemelte haaren Eheman aan de remonstrante onder anderen gelegateerd heeft het geld dat 

hij op het Comptoir van deese Stad ter somma van vijfhonderd Car(oli) guldens of een half 

jaar tractement en het sterfquartaal, om so lang het haar geluste met de kinderen van de 

overledene in het sterfhuis te verblijven wonen; aan welke intentie sij ook soude hebben 

voldaan so lang als gemelte penningen zouden kunnen toereiken; Edog de voogden van de 

kinderen oordelend best te sijn dat de huishoudinge worde opgebroken, en was sij 

remonstrante versoekende, dat Scheepenen ende Raaden geliefden te decideren, of haar deser 

voorschr(even) penningen in het geheel waren competerende of voor een gedeelte. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroeders Quartier 

word verstaan dat na de finale afdoeninge van den gelibelleerden boedel van wijlen  

Dng. (Dominé, Predikant) Lotsen de resterende van die van deese Stad nog te goed sijnde 

penningen sullen worden verdeeld in twee egale portien, en voor die eene halfscheid genoten 

bij de Remonstrante ende andere halfscheid bij de beide kinderen van de overledene. 

 

 

76. Den 21 August(ii) 1755, fol.39. 

Op den Requeste van Wilbartus Willemsen ……. Als voogden van de onmondige kinderen 

van Adolf Claassen versoekende dat moge worden door Scheepenen ende Raden 

gedisponeerd of sij gehouden sijn aan Adolf Claassen de opkomsten van het grootmoeders 

goed, so op deselve is verstorven, te laten volgen of niet. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buiten Quartier worden de 

voogden geauctoriseerd om aan Adolf Claassen de inkomsten van het grootmoeders goed so 

op sijn kinderen reets was verstorven, te laten toekoomen, so lang als hij deselve alimenteerd. 

 

 

77. Den 1 September 1755, fol.39vo. 

Op den Requeste van François van Ingen te kennen gevende hoe dat hij bevind dat bij die 

door de Heer Burgermeester Bannier als geweesen administrateur van den Ingensen Boesem 

aan hem Remonstrant overgegevene memori van restanten, eene Jan Tromp tot Zalk wegens 

Landpagt tot den jaare 1750 incluis nog soude ten agteren weesen de somma van f.374 - : - 

versoekende dat om ten requeste geallegeerde redenen H(un) W(el) H(oog) Agtbare de 

beklaagde gelieven te gelasten, om die agterstedige pagt te moeten invorderen of doen 

invorderen of in alle gevalle om aan den Remonstrant te vergoeden de schaade die door 

onvermogentheid van desen debiteur daar aan zal worden geleden. 

Was geapost:  Scheepenen ende Raaden hebben na verhoor van wedersijts bedienden en 

gelettet op alles waar op in desen te letten stonde, verstaan dat den Requestrant in sijn 

genomen eisch en concluisi niet is ontvankelijk, de beklaagde daar van kost en schadeloos 

absolverende bij deesen. 

 

 

78. Den 6 September 1755, fol.40. 

Op den Requeste van Gerrit Pijl, burger en ingeseten van Enkhuisen, en enige geinstitueerde 

testamentaire universele erfgenaam van wijlen Winoldt Klunder in leven Kostkoper in het 

H(eilige) G(eesten) Gasthuis deser Stad, versoekende dese haerediteit onder het beneficium  
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van inventaris te mogen aanvaarden. 

Was geapost:  Word geconsenteerd in het versoek, bij de Requeste gedaan, en dien volgens 

aan de Requestrant qqa. geaccordeerd, om de gelibelleerde haeriditeit onder het beneficium 

inventarii, ten fine, en effecte, als na rechten, te aanvaarden. 

 

 

79. Den 25 Sept(ember) 1755, fol.40vo. 

Op de Requeste van de predikant J.W. de Blanche, versoekende, restitutie van de Sa. van 

f.181 - 3 - . uitgeschoten tot desselfs los-makinge bij het Classis van Sevenwouden, als mede 

wegens de onkosten van transport sijnen goederen van Wolvega na herwaards te 

dedomageren. 

Was geapost:  De ontfanger van de Domeinen deser Stad word hier mede geordonneerd ende 

gelast, om aan de Requestrant tot remboursement van desselfs gelibelleerde uitschot aan het 

Classis van Sevenwouden uit te tellen en te betalen de Summa van honderd een en tachtig 

guldens en drie stuivers, en dan nog voor het transport sijner goederen van Wolvega na 

herwaards een Summa van seventig Car(oli) guldens alles voor rekeninge van de lopende 

Stads Camer. 

 

 

80. Den 9 Octob(er) 1755, fol.41. 

Op de Requeste van Jan de Haan Peters Jr. als principaal van de agterste molen buiten de 

Veen-poorte, versoekende, om ten requeste geallegeerde redenen, dat aen hem een van beide 

moge worden geaccordeerd hetsij met een wagen, so als de Molenaars buiten de Cellebroers 

poorte hebben, of met een beslagen rad en een blokrad aan een karre, de Bakkers en Burgers 

te gerijven. 

Was geapost:  In het versoek, bij de requeste gedaan kan niet worden getreden, en word het 

selve dienvolgens afgewesen. 

 

 

81. Den 27 Octob(er) 1755, fol.41. 

Op de requeste van de Gesusters A. Magdalena en Anna Bartelinks, versoekende, dat den 

selven nabestaande Petrus Janette, woonagtig te Zwolle, in de plaatse van de overledene H. 

Nuis, nevens de persoon van J.J.A. van Ongeren, moge worden geauctoriseerd ten fine en 

effecte, als bij onsen apoinctemente van den 16 Nov(ember) 1747 is vermeld. 

Was geapost:  De genomineerde persoon van Petrus Jannette word in de plaats van de 

overledene Hermanus Nuis mits desen nevens de persoon van J.J.A. van Ongeren 

geauctoriseerd ten fine, en effecte, als bij onse Apostille van den 16 November des jaars 1747 

is vermeld. 

 

 

82. Den 1 Nov(ember) 1755, fol.41vo. 

Op den Requeste van Cristiaen Ridder verzoekende te mogen worden gequalificeert 

om sijn aendeel in ’t erve in de Cuijnre en verdere vaste goederen met en nevens de andere 

mede erfgenamen te mogen verkopen. 

Was geapost:  Op het raport van de Heeren Hoofdluiden van ’t Buiten quartier word de 

requestrant bij desen gequalificeert omme sijne vast goederen soals bij desen word versogt te 

mogen verkopen si velit. 
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83. Den 24 Novemb(er) 1755, fol.42. 

Op de requeste van Joost Tebbetman, versoekende voor desselfs dogter Rolina Tebbetman, 

oud ongeveer vier en twintig jaren, venia aetatis. 

Was geapost:  De versogte venia aetatis word aan de dogter van Joost Tebbetman, met 

namen, Rolina Tebbetman, mits desen geaccordeerd, ten fine, en effecte, als na rechten. 

 

 

84. Den 29 Dec(ember) 1755, fol.42. 

Op den Requeste van Arn. van Ermel versoekende te mogen worden gededomageert so tot 

losmakinge aen ’t Classis van Neder Veluwe als transport sijner goederen herwaerts 

uitgeschoten, ter Sa. van 370 Car(oli) guldens. 

Was geapost:  De Ontvanger van de Geestelijkheit word bij desen gelast en geauctoriseerd 

om aen de predikant van Ermel uit te tellen en te betalen uit de lopende Camer, anno 1755 de 

Sa. van driehondert seventig Car(oli) guldens ter voldoening van sijne uitgeschotene 

penn(ingen) so tot losmakinge aen ’t Classis van Neder Veluwe, als transport sijner goederen 

herwaerts. Sullende dese in gemelte Camer 1755 gequiteert wordende overgelevert sijn ter 

goeder rekening worden gevalideert. 

 

 

85. Den 12 Jan(uarii) 1756, fol.42vo. 

Op de Requeste van de Burgermeester B. van Marle houdende, hoe dat de Stads 

Paerdenvullemole eertijds met haar Spoor-werk heeft gerust op een planketsel tusschen den 

Hof van ’t huis den Roden Engel de Remonstrant toebehorende, ende paarden-vullemole; Dat 

hetselve planketsel ook tot lasten van de toenmalige Eigenaren van gemelte mole is geweest; 

versoekende, om verdere geallegeerde redenen, dat Schepenen ende Raden bij apoinctemente 

gelieven te verklaren, dat meergemelte planketsel in ’t vervolg sal sijn, en blijven tot lasten 

van gemelte paerdenvullemole. 

Was geapost:  Word geconsenteerd in het versoek, bij de Requeste gedaan en dien volgens 

hiermede verklaard, dat het gelibelleerde Planketsel sal sijn en blijven tot lasten van de Stads 

Mole. 

 

 

86. Den 16 Januarii 1756, fol.43. 

Op de Requeste van Jan en Jurrien Bijsterbos houdende; hoe in den jare 1733 de boedel van 

Henrick Betzeer is insolvent geworden geworden uit welkers hoofde hij met sijne Crediteuren 

heeft geaccordeerd voor drie en twintig pCent; tot welk accoord den Requestranten wijlen 

vader Gerrit Bijsterbos niet hadde geconsenteerd; en dat diens halven gemelte penningen in ’t 

Gerichte gelegd, en tot heden daarin verbleven; en vermids thans gene hope sig opdoet om 

verder enige betalinge te erlangen; So versogten, dat sij gemelte penningen uit het Gerichte 

mogen ligten, en sullen voor deselve quiteren. 

Was geapost:  Wanneer de Requestranten de positien, bij de requeste vermeld, sullen hebben 

geverifieerd, en van de consignatie der gelibelleerde penningen ter Secretarije alhier doen 

blijcken; so sal op het versoek, bij de requeste gedaan, als dan nader gedisponeerd worden. 

 

 

87. Den 21 Januar(ii) 1756, fol.43vo. 

Op den Requeste van A.P. Lemker van Breda in qualiteit als ontvanger deser Stads 

Domeinen, versoekende dat de Secretaris Muntz moge worden geauctoriseerd om uit die 

onder hem geconsigneerde kooppenningen van het bij executie verkofte huis van Eimbert 
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Janz aan hem remonstrant in sijne qualiteit vier jaaren verschulde thinsen van voorschreven 

huis uit te tellen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buiten Espel word de 

Secretaris Muntz geauctoriseerd om de gelibelleerde verschulde jaaren thinsen aan den 

requestrant in sijne qualiteit uit de onder hem geconsigneerde penningen uit te tellen, als 

meede aan de Collecteur van het Vuurstede-geld de veschulde en aangegevene jaaren 

Vuurstede-geld en dan nog het overschot van deselve penningen na aftrek van de jura 

consignationis aan handen van den gewesen eigenaar van het verkofte huis. 

 

 

88. Den 2 Febr(uarii) 1756, fol.44. 

Op de Requeste van Wicherd Smith, houdende hoe dat aan de Makelaar Willem Leijtsen te 

Amsterdam besteld hebbende enige Kruideniers warhen, en onder anderen ook een vaatjen 

van ongeveer 110 á 150 lb: pruimen, door deselve aan hem Suppliant hadde gesonden een vat 

met meer als 600 lb: pruimen, welke grote quantiteit door hem niet sijnde besteld, en die hij 

ook alhier niet konde verkopen, waer over aen gemelte W. Leijtsen terstond hadde geschreven 

en teffens het voors(chreven) vat met pruimen weder te rugge gesonden met de ordinairis 

Veerman, dog door deselve W. Leijtsen verweigerd sijnde, hetselve vat weder te rugge te 

ontfangen, en door deselve Schipper weder was te rugge gebragt, waer op hetselve vat hier ter 

bewaringe was gesteld bij de Roedendrager Geerrink; en vermids de pruimen een whare sijn 

die ook selfs door de tijd bederf onderworpen is, so versogte dat de Roedendrager Moulijn 

mogte worden geauctoriseerd, om dese pruimen ten hoogsten prijse te verkopen voor 

rekeninge van die gene, die daaraan is gehouden. 

Was geapost:  De Suppliant kan met de pruimen, in desen vermeld, handelen na sijn goeden 

rade. 

 

 

89. Den 5 Febr(uarii) 1756, fol.44vo. 

Op den Requeste van Magteltien Alberts wede van Aert Jansen te kennnen gevende hoer haer 

woninge staende te Brunnepe seer bouwvallig is, en sij niet in staet om ’t selve te laten maken 

versoekende daer toe een gulden agt of negen te mogen genieten. 

Was geapost:  De persoon van H. van den Noord word bij desen geauctoriseerd om de 

versogte reparatie aen de gelibelleerde woninge te mogen doen, dog niet exederende de 

gementioneerde Sa. van agt guldens hen ’t welke penn(ingen) als dan sullen worden voldaen 

uit sodane penn(ingen) als onder de Heer Sabé sijn berustende. 

 

 

90. Den 5 Febr(uarii) 1756, fol.45. 

Op de requeste van Albert Credier en Peter Leusink, als voogden over de minderjarige 

kinderen van Assuerus van Grafhorst en wijlen Berendjen Credier houdende hoe dat Zij voor 

gemelte kinderen bij gebrek van andere koperen hadden gekoft tot kortinge van hun gedane 

bewijs een huis op de Oude Strate tegens over de Brede Stege, welk huis is beswaerd met een 

jaerlixe uitgang aen de Geestelijkheid van f.10 - 10 - van den Armenstaet f.9 - 16 - en van de 

Burgerwesen f.3 - 10 - , dat dit huis noodsakelijk moet gerepareerd worden; versoekende, dat 

gemelde huis moge ontheft worden van de voorschr(even) uitgang aan de Geestelijkheid, of 

armen, wanneer de Supplianten de nodige reparatie aen hetselve huis wilden doen. 

Was geapost:  In het versoek, bij de requeste gedaan, kan niet worden getreden, en word 

hetselve dien volgens afgewesen. 
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91. Den 9 Febr(uarii) 1756, fol.45vo. 

Op de Requeste van Engbrink, Gerrit van Marle, getrouwd aan Maria Aletta van Engbrink, en 

Dominicus van Pelt, getrouwd aan Berendina van Engbrink, alle mede erfgenamen ab 

intestato van Geertruid van Engbrink; in de gepasseerde weke alhier overleden in ’t 

Geertr(uiden) en Cath(arinen) Gasthuis, als Kost-koopsterse, versoekende, om ten requeste 

geallegeerde redenen dat de Roedendrager C.J. van Zegen moge worden geauctoriseerd, om 

met den Requestrante moeije K.K. van Engbrink, wede van Werven, waer mede Zij 

Requestranten niet konden te regte komen als voor sodane saak niet vatbaar sijnde, om den 

supplianten interesse in desen waar te nemen staat en inventaris van de boedel van gemelte 

wijlen Geertruid van Engbrink te formeren, en vorders aen Haer Suppliante de behulpsame 

hand moge worden geboden. 

Was geapost:  Word geconsenteerd in de gerequireerde auctorisatie op de Roedendrager C.J. 

van Zegen, ten fine, als bij de requeste vermeld, en vermids de bekende in dispositie van den 

Remonstranten gementioneerde moeije, de weduwe van Werven, so worden de tijdelijke 

Kerkmeesteren van het Geertruiden en Catharijnen Gasthuis hier mede teffens gequalificeerd, 

om de gemelte persoon van de weduwe van Werven in desen te vervangen, so in het oprichten 

van de gerequireerde staat en inventaris van de boedel van wijlen Geertruid van Engbrink, als 

tot het liquideren, en volkomen vereffenen van die boedel, met en nevens de opgemelte 

volmagtigen en gequalificeerde den Remonstranten. 

 

 

92. Den 9 Febr(uarii) 1756, fol.46. 

Op den Requeste van de Burgermr. Ass. Bannier, en Dr. H. van Marle, als voogden over de 

twee onmundige nagelatene kinderen van wijlen de Predikant David Lotsen, versoekende om 

enige ledig leggende penningen van hunne pupillen te mogen besteden tot aankoop van 

obligatien ten minsten prijse of dat aen Haer een middel aen de hand gegeven moge, om die 

penningen ten meesten voordele van hunne pupillen te kunnen beleggen. 

Was geapost:  De Requestranten in hunne qualiteit worden hier mede gequalificeerd, om de 

gelibelleerde ledig leggende gerede penningen te emploijeren tot aankoop van Provinciale 

obligatien. 

 

 

93. Den 16 Febr(uarii) 1756, fol.46vo. 

Op den requeste van Migg. Nieuwenburg qq versoekende om ten requeste geallegueerde 

redenen dat uit de huiskoops penningen van dat bij executie verkofte huis van Mense 

Bokhorst ter secretarije berustende het agterstedige Vuurstedegeld moge worden betaald. 

Was geapost:  Op het rapprt van de Heeren Hoofdlieden van Cellebroeders Quartier word de 

secretaris Muntz geauctoriseerd om uit de onder hem geconsigneerde huiskoops-penningen 

van het huis van Mense Bokhorst aan de collecteur van het Vuur-stede uit te tellen drie jaaren 

schoor-steen-geld een binnen, buiten en een lopend jaar, en de overige penningen na aftrek 

van de jura consignationis aan den ontvanger van de Geestelijkheid wegens de bij executie 

aangegevene onbetaalde huis-koops-penningen. 

 

 

94. Den 19 Febr(uarii) 1756, fol.47. 

Op de Requeste van de wede wijlen de Gemeentsman Jan Cloecke, versoekende permissie, 

om alhier op te richten een Pottenbakkerije, en haer verleend vrijheid van de turf-accijs 

daertoe gebruickt wordende en teffens, om die turf te mogen doen lossen en opdoen met haer 

eigene arbeiders, sonder subject te weesen aan het Turfdragers Gilde. 

Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Broeder Quartier word aan de 
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Suppliante geaccordeerd, om een Potte Bakkerije te mogen oprichten, met vrijheid van de 

Stadsturf-accijs van de turf, die tot dese Potte Bakkerije sal gebruicken; welke turf deselve 

mede bij pramen sal mogen doen lossen en opdoen door hare arbeiders, sonder genecessiteerd 

te wesen, daar toe te gebruiken het Turf-dragers Gilde; Sullende de Suppliante egter dan nog 

verpligt wesen, om van de turf voor haar eigen Haart-brand te betalen de gewone Stads accijs 

voor ene last. 

 

 

95. Den 1 April 1756, fol.47vo. 

Op den requeste van Jan van Assen, versoekende om ten requeste geallegeerde redenen, dat 

van de touwbane aan de Broeder Poorte, en van het betalen van de jaerlixe thins daarvan tot 

tien guldens moge worden gelibereerd, en dat d enog verschulde jaren thins mogen worden 

geremitteerd. 

Was geapost:  De Suppliant sal van de gelibelleerde thins voortaan werden gelibereerd, so als 

daar van gelibereerd word mits desen; mits de reeds verlopene jaren ten Comptoire van de 

Stad betalende. 

 

 

96. Den 7 April 1756, fol.48. 

Op den Requeste van de Oud Burgermr. G. van Dijk en Gemeensman H. Eckelboom als 

voogden over de onmundige kinderen van Pieter van der Horst en Jurriana Schaapkamp 

versoekende approbatie van de verkopinge van seker huis staende op de Burgwal naest de 

Heer Praedikant Roldanus sijnde ’t selve beswaert met een jaerlijxe uitgank van f.4 - 4 – ten 

profijte van dese Stads Geestelijkheit, en sulx voor een Sa. van 230 guldens vrijgeld. 

Was geapost:  Op het raport van de Heeren Hoofdluiden van ’t Broeder quartier word de 

versogte verkopinge van de gelibelleerde woninge voor een Sa. van tweehondert dertig 

guldens vrij geld boven de uitgank bij desen geaccordeert. 

 

 

97. Den 15 April 1756, fol.48vo. 

Op den Requeste van Gesina Croese mederjarigr dogter van Jasper Croese versoekende omme 

ten requeste geallegeerde redenen veniam agendi en haer voornoemde vader in regten te 

betrekken. 

Was geapost:  Op het raport van de Heeren Hoofdlieden van ’t Broeder quartier worden 

deselve bij desen geauctoriseerd omme de quaestieuse geschillen tussen de Requestrante 

neffens desselfs vader Jasper Croese in der minne te assopiëren en af te doen, wordende bij 

ontstentenis van dien de requestrante bij desen geauctoriseerd omme voorschr(even) haer 

vader daer over in regten te mogen convenieren si velit. 

 

 

98. Den 20 April 1756, fol.48vo. 

Op de Requeste van Henrik Schimmelpennink, administrerende de mobile goederen van sijn 

neef Jacob van Goor, houdende, hoe dat de ouders van gemelte sijn neef tot Altona waren 

overleden, dat hij Suppliant wel getracht hadde, derselver nalatenschap herwaerds te 

ontbieden, en te doen transporteren; Edoch dat hem sulx verweigerd wierde anders als tegens 

betalinge van den tienden pennink van elk honderd guldens Hollands, of vertoninge en 

overgave van een certificaat, dat hier ten Stede van de Koninklijke Sleeswickse Holsteinse 

onderdanen, wanneer enig Capitaal of middelen, alhier aangeerfd, of hunne alhier verdiende 

goederen na de Coninklijke Sleeswickse en Holsteinse Landen willen terug keren, van sulke 

personen en goederen in ’t geheel niet voor decimatiekosten gevorderd of betaald word;  
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versoekende sodanen declaratoir of Certificaat. 

Was geapost:  Word geconsenteerd in het versoek, bij de requeste gedaan, en sal dien 

volgens aan de Suppliant de gerequireerde Certificatie in forma worden afgegeven. 

 

 

99. Den 5 Julij 1756, fol.49vo. 

Op den Requeste van Aletta van Dalen remonstrerende hoe dat sij schandelijk is verlaten van 

haren man de geweezen Praedicant in de Luthersche gemeente, en dat daar van wel heeft 

willen naderen een sekere kiste met eenige goederen tot Amsterdam gevonden, en dat was 

versoekende dat H(un) W(eldele) H(oog) Agtb(are) haar geliefden te qualificeren om die kiste 

met goederen so te Amsterdam staan te mogen aantasten, naderen, en herwaarts als de woon-

plaatse van haar en haren weggelopen man overbrengen om daar meede te kunnen handelen 

na regte en raad. 

Was geapost:  De Remonstrante word gequalificeerd om de gelibelleerde kiste van 

Amsterdam herwaarts te mogen transporteren. 

 

 

100.  Den 12 Augusti 1756, fol.50. 

Op den Requeste van H. Bakker Kerkmeester van de Boven Kerke, versoekende het 

sogenaemde Organistenhuis aen gem(el)te kerke toebehorende, te mogen verkopen aan Albert 

Credier daarvoor praesenteerd een Summa van vijf en dertig Car(oli) guldens. 

Was geapost:  De Requestrant word in sijne qualiteit, als Kerkmeester van de Boven Kerke, 

mits desen geauctoriseerd, om het gelibelleerde huis voor de Summa van vijf en dertig 

Car(oli) guldens aan de persoon van Albert Credier te verkopen, op de expresse conditien 

waarop de publijcq veilinge van dit huis is gedaan. 

 

 

101. Den 30 Augusti 1756, fol.50. 

Op de requeste van de tijdelijke Kerkmeesteren van het Heilige Geesten Gasthuis, 

versoekende approbatie van de verkopinge van een vijfde portie in twee stukjes Land en een 

Weerd Hagentjen, gelegen te Grafhorst, door Haar verkoft aan Peter van Dijck voor een 

Summa van honderd tachtig guldens. 

Was geapost:  Op het raport van de tijdelijke Heren Provisoren van het Heilige Geesten 

Gasthuis word de gelibelleerde verkopinge mits desen geapprobeerd. 

 

 

102. Den 23 September 1756, fol.50vo. 

Op den Requeste van Hendrik Hillebrants als vader en Hendrik Gijsberts, als voogd over 

Willemtjen Hendriks versoekende approbatie van ee verkoop van een huisjen gelegen in 

Oosterwolde voor drie honderd Car(oili) gulden, voor so verre haare voorschrevene pupille 

hetselve meede was toebehorende. 

Was geapost:  De gelibelleerde verkopinge word mits deesen geapprobeerd. 

 

 

103. Den 21 Oct(obe)r 1756, fol.51. 

Op de Requeste van de Respective predikanten versoekende om redenen daer bij geallegeerd 

dat de Vrijdaegs Winter beurte voor desen winter mag worden gesurcheert en opgegeven. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen aen de requestranten dat de Vrijdaegs beurte 

voor desen winter sal worden gesurcheert en opgeheven, so als deselve bij provisie tot so 

lange gesurcheert en opgeheven word bij desen. 
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[In marge]: Den 31 Octob(er) 1757. De predikbeurte ’s vrijdags is op het versoek der predicanten voor dese winter bij 

provisie weder gesurcheerd. 

 

 

104. Eodem [21 Oct(obe)r 1756], fol.51. 

Op den Requeste van Arent Jans van Santen te kennen gevende hoe hij wel genegen was om 

gelijk Jan Harms als botschuiver van Zwolle op Campen, en vice versa met voorn(oemt) veer 

van Campen op Zwolle als botschuiver te mogen worden begunstigt. 

Was geapost:  De Requestrant word met het veer van dese Stad op Zwol gebeneficeerd en 

begunstigd zo als deselve daer mede gebeneficeerd en begunstigd word bij desen ten einde 

om des dinsdaegs en vrijdaegs van dese Stad op Zwol en vice versa als botschuiver te mogen 

varen. 

 

 

105. Den 22 Novemb(er) 1756, fol.51vo. 

Op den requeste van Jan Bos houdende, hoe dat desselfs twee onmundige kinderen, bij wijlen 

Maria Klopman in een vorige echt geprocreërd, bij testamente van wijlen Aaltjen Koster, 

gewoond hebbende te Amsterdam, sijn gelegateerd aen jeder vijftig guldens versoekende te 

mogen worden geauctoriseerd, om die penningen ten profijte van sijne kinderen te ontfangen. 

Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Broeder Quartier word 

geconsenteerd in het versoek, bij de requeste gedaan; en word de Requestrant dien volgens 

hier mede geauctoriseerd, ten fine, als daar bij vermeld. 

 

 

106. Den 16 Decemb(er) 1756, fol.52. 

Op de requeste van Jan en Berendina ten Bonkate, Broeder en Suster, oud respective in sijn 

drie en twintigste, en vier en twintigste jaar, versoekende, om ten requeste geallegeerde 

redenen venia aetatis, en wijders, dat de persoon van Pieter Berber moge worden gelast en 

geauctoriseerd, om de Summa van negentig guldens onder hem berustende, en aan de 

Supplianten toebehorende, aen de Supplianten uit te tellen. 

Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Buiten Espel word de 

versogte venia aetatis mits desen geaccordeerd, ten fine, en effecte als na regten; en word de 

persoon van Pieter Berber geauctoriseerd, om de gelibelleerde penningen aan de Supplianten 

uit te tellen. 

 

 

107. Den 10 Jan(uarii) 1757, fol.52. 

Op den Requeste van Johannes van Doorn, versoekende te mogen worden begiftigd met ’t 

veer van dese Stad op Amsterdam et vice versa. 

Was geapost:  De Requestrant word mits desen begunstigd met het veer van dese Stad op 

Amsterdam et vice versa. 

 

 

108.  Den 10 Januar(ii) 1757, fol.52vo. 

Op den Requeste van Egbert Antoni ten Bussche als last-hebbende van Hendrik Arnold ten 

Bussche volgens acte van procuratie desen annex versoekende dat de secretaris Muntz moge 

worden geauctoriseerd om sodane restante summa van koop-penningen van een huis alhier op 

de Burgwal so gemelte H.A. ten Bussche heeft toebehoord en op den 3 Junij 1732 bij executie 

is aangekoft door de voogden over de nagelatene dogter van de H(ee)r Burgermr. Fokkema, 

als nog onder hem sijn berustende, aan hem Remonstrant qqa onder kortinge van de gewone 

jura consignationis, te mogen uit tellen. 
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Was geapost:  De Secretaris Muntz word mits desen geauctoriseerd om aan den Remonstrant 

qqa de gelibelleerde restante koop-penningen onder kortinge van de gewone jura 

consignationis tegens quitancie en onder cautie voor alle namaninge die door de een of ander 

hier na, daar op mogte worden gemaakt, te mogen uit tellen. 

 

 

109. Den 11 Januar(ii) 1757, fol.53. 

Op den Requeste van Elisabeth van de Weteringe wede van de Muntmeester Bernard Cramer 

als meede van derselver dogter Sara Worst, versoekende dat de woninge naast en aan het 

Collegie, so door wijlen de wede Vos en derselver dogter gratis is bewoond, aan haar beide 

voor haar leven lang moge geaccordeerd worden. 

Was geapost:  Scheepenen ende Raaden accorderen aan de Remonstranten de gelibelleerde 

woninge, om deselve voor derselver leven lang te mogen bewonen, so en in diervoegen als het 

selve aan de wede Vos en haar dogter is vergund geweest. 

 

 

110. Den 24 Januar(ii) 1757, fol.53vo. 

Op den Requeste van Claas Meiboom versoekende dat sodanige penningen als sijn 

geprovenieerd van het verkofte huis van Femmigjen Reinders en als nog onder de Secretaris 

Muntz sijn berustende aan hem als naaste erfgenaam van gemelte Femmigjen Reinders mogen 

worden uitgeteld. 

Was geapost:  De Secretaris Muntz word op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het 

Buiten Quartier geauctoriserd om de gelibelleerde penningen na aftrek van de gewone jura 

consignationis aan den Remonstrant uit te tellen, onder verband van sijn persoon en goederen 

inval jemand naderhand mogte worden gevonden, daar toe beter regt te hebben. 

 

 

111. Den 27 Januar(ii) 1757, fol.54. 

Op den Requeste van Herman Ekkelboom en Jan van Wijhe als Buitenvaders van het Arme-

weeshuis, versoekende om ten requeste geallegueerde redenen dat de Secretaris Muntz moge 

worden geauctoriseerd om sodanige restante koop-penningen als er sijn geprovenieerd van het 

bij executie verkofte huis van Teunis Berendsen Oort te Brunnepe, en als nog ter secretarije 

sijn berustende, aan haar remonstranten qqa uit te tellen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buiten Quartier word de 

Secretaris Muntz geauctoriseerd om de gelibelleerde restante koop-penningen na aftrek van de 

gewoone jura consignationis aan de Buitenvaders van het Arme Weeshuis uit te tellen. 

 

 

112. Den 3 Febr(uarii) 1757, fol.54. 

Op de Requeste van Willemina Henriks Rietberg, wede Arend Petersen Smits versoekende 

remissie van twee jaren huishuire door haar verschuld aan het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliante ene van de beide gelibelleerde jaren huishuire sal 

hebben betaald, so sal aan deselve het andere jaar worden geremitteerd; so als hetselve in val 

voorschreven geremitteerd word mits desen. 

 

 

113. Den 17 Febr(uarii) 1757, fol.54vo. 

Op den Requeste van Henrik Rierink, Willem Rierink en Henrik Voogt als in huwelijk 

hebbende Geertien Rierink hoe dat sij nevens Gerrit Karsten als in huwelijk hebbende 

Femmetien Rierink en Jan Rierink sijn erfgenaam geworden van de nalatenschap van hunne 
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vader Jan Rierink en hoe dat Jan Rierink sig sedert eenige jaren hebbende geabsenteert sonder 

dat de Remonstranten eenige seker narigt van deselve hebben en also der Remonstranten 

vaders desselfs broeder Henrik Rierink hadden versogt, om bij desselfs afsterven het interesse 

van dese sijn absente soon in desselfs na te latene goederen te willen waernemen en desselfs 

erfportie na sig te nemen, om in val deselve weder te voorschijn mogte komen die als dan aen 

hem te overhandigen, en in cas van uitblijven daer mede te handelen, als na behoren welke 

Henrik Rierink dan ook wel genegen is daer aen te voldoen weshalven de Remonstranten 

waren versoekende dat haer oom Henrik Rierink daer toe mogte worden gequalificeert en tot 

Curator over de erfportie van dese absente mede erfgenaem Jan Rierink aengestelt. 

Was geapost:  Op het Raport van de Heeren Hoofdlieden van ’t Boven Quartier word de 

persoon van Henrik Rierink geauctoriseerd ten fine als bij den Requeste versogt. 

 

 

114. Den 3 Meert 1757, fol.55. 

Op den Requeste van de Heer Burgermr. R. Roldanus versoekende dat U Wel Ed(ele) 

Hoogagtb(are) een interpretatie willen gelieven te verleenen over de woorden wanneer de 

opsage een vol jaer voor den eersten Meij 1757 is geschied den Remonstrant als dan 

ingevolge Stadregte gehouden is den stal aen der eigenaer weder in te ruimen den 1 Meij 1757 

of het volle jaer moet verstaen worden een ront jaer van 12 maanden dan of het moet verstaen 

worden een jaer en ses weeken. 

Was geapost:  Schepenen en Raden verstaen dat ’t jaer in de Stadt wel uitgedrukt moet 

worden begreepen een jaer van twaelf maenden. 

 

 

115. Den 21 Meert 1757, fol.55vo. 

Op den Requeste van de Kerkmeesteren van ’t Boven Gasthuis, versoekende om ten requeste 

geallegeerde redenen te mogen negotieren een Capitale Sa. van duisend Car(oli) guldens. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen aen de Requestranten, op het Raport van de 

Heeren Provisoren om te mogen negotieren een Capitale Sa. van duisend Car(oli) guldens op 

maandgeld tegens so min interesse als sal sijn te bekomen egter met exederende 3 pcto, en 

onder expresse conditie dat voorschr(even) Capitaal weder sal moeten worden afgelost uit de 

eesrte penn(ingen) van een kostkoper provenierende. 

 

 

116.  Eodem [21 Meert 1757], fol.56. 

Op den Requeste van de voorsc(hreven) Kerkmeesters remonstrerende dat de goederen 

nagelaten door Johanna Sinklaer wede Santwijk welke als nog volgens opgerigte inventaris in 

het Gasthuis sijn berustende en deselve niet zonder verderf kunnende worden bewaert 

versoekende om deselve goederen te mogen verkopen. 

Was geapost:  Op het Raport van de Heeren Provisoren worden de Requestranten bij desen 

geauctoriseerd, om de gelibelleerde goederen publijk en aen de meestbiede ende te mogen 

verkopen. 

 

 

117. Eodem [21 Meert 1757], fol.56. 

Op den Requeste van Derk *Clomp en Anna Maria Roijaerts Ehel(ieden) te kennne gevende 

hoe sij in ’t laest gepasseerde voorjaer 1756 met hunne geheele familie exept eene Soon 

bestaende in agt kinderen alle alhier ter plaetse geboren van hier na Rotterdam met er woon 

sijnde vertrokken voor de tijd van ses jaren met een acte van borgtogt of indemniteit sijnde 

begunstigt. 
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Dog dat de Heeren Commissarissen der wijken van gemelte Stad swarigheit maken en niet 

kunnen permiteeren dat de Supplianten aldaer ter plaetse blijven wonen sonder te produceren 

en in te brengen een onbepaalde acte van indemniteit ofte cautie voor de geheele tijd hunner 

inwoninge en verblijf ter gemelte Steede versoekende derhalven daer mede te mogen  worden 

begunstigt. 

Was geapost:  Op het versoek bij Requeste gedaen accorderen Schepenen en Raden aen de 

Requestranten dat geduirende de tijd dat sij binnen de Stad Rotterdam wonagtig sijn en aldaer 

kwamen te overlijden ofte tot armoede te vervallen dat de kinderen van haer Remonstranten 

welke alhier sijn geboren weder alhier sullen worden gerecipieert en verpleegt, en den Armen 

Staet der voorn(oemde) Stad daer van gelibereerd en ontheft sal worden. 

 
[In Marge]: NB: Eodem is verstaen dat bewoonders van Rotterdam alhier met er woon komende mede sodanige acte 

van indemniteit sal worden afgevordert. 

 

 

118. Den 21 Maart 1757, fol.56vo. 

Op den Requeste van Arent Louws, meier van het erve op het Eijland de Zwarte Welle 

genaamd, versoekende om ten requeste geallegueerde redenen dat het gelibelleerde erve aan 

Rutger Jantes Vos die met des Remonstrants dogter staat te trouwen voor de lopende 

pagtjaren met de twee daar op nog verschuldigde pagtjaaren moge over laten schrijven, en dat 

Haar Weled(ele) Ho(og) Agtb(are) behagen mogte na expiratie voor de lopende pagtjaaren 

deselve nog tien jaaren te verlangen. 

Was geapost:  Den Remonstrant word mits desen geauctoriseerd om het gelibelleerde erve 

met die daar op nog verschuldigde twee jaaren pagt aan de persoonen bij Requeste vermeld 

voor de lopende pagt-jaaren te mogen laten overschrijven, kunnende op het versoek bij het 

tweede lidt van de Requeste gedaan, niet worden gedisponeerd, en word het selve dienvolgens 

afgewesen. 

 

 

119. Den 24 Meert 1757, fol.57vo. 

Op den Requeste van Peter Hardenberg te kennen gevende hoe desselfs woonhuis staende in 

de Nieuwstraat beswaert is met een jaerlijxe thins van twee Goudguldens aen de Stads 

Geestelijkheit welke penningen tot Paesschen 1753 heeft betaelt en sig niet in staet bevind om 

desselfs armoede de verdere thins te betalen waer omtrent hij door de ontfanger werd aan 

gemaent. 

Versoekende dat U Weled(ele) H(oog) Agtb(are) de verschenene en onbetaelde jaren thins 

gelieven te remitteren. 

Was geapost:  Schepenen en Raden remitteren aen de Requestrant de twee jaren thins so 

verscheenen sijn geweest op Paessen 1754 en 1755. 

 

 

120. Den 31 Meert 1757, fol.57vo. 

Op den Requeste van Willem Raas, Custor van de Boven Kerke te kennen gevende hoe dat  

’t huis tot ’t Custoraet van gemelte kerke gehorende sijnde verkogt geworden, en daer door 

buiten staet gestelt om van dat huis de voordeelen te kunnen trekken. So was versoekende tot 

vergoedinge van de schade door het verkopen van ’t selve huis komt te lijden gelieven toe te 

leggen een gelijke Sa. als de Custo(r)s van de Buiten en Broeder Kerk. 

Was geapost:  Op het raport van de Heeren Provisoren van de Boven Kerke word de 

Requestrant in de plaets van de gelibelleerde woninge jaerlijx begunstigt met een Sa. van 

vijftien Car(oli) guldens, te betalen uit de inkomsten der voorn(oemde) kerken goederen en in 

te gaen met Meij aenstaende. 
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121. Den 14 April 1757, fol.58. 

Op den Requeste van Laurens de Pool, en Gerhard Mese versoekende in qualiteit als 

Buitenvaders van de Burger Weesen approbatie van de verkopinge van twee huisen staende in 

de Boven Hofstrate van ouds een gedeelte van het oude weeshuis, gedaen aen de Heer 

Burgermr. Stennekes voor een Sa. van drie en sestig Car(oli) guldens. 

Was geapost:  Op het Raport van de Heeren Provisoren van de Burger Weesen word de 

verkopinge van de twee gelibelleerde woningen so als die leid geapprobeerd, so als deselve 

geapprobeerd word bij desen. 

 

 

122. Den 5 Meij 1757, fol.58vo. 

Op den Requeste van Pieter van der Horst versoekende om ten requeste geallegueerde 

redenen voor sijne dogter Alida reets 24 jaaren oud veniam aetatis. 

Was geapost:  Het versogte venia aetatis word mits desen geaccordeerd ten fine en effecte als 

naar regte. 

 

 

123. Den 6 Junij 1757, fol.58vo. 

Op den Requeste van de wede wijlen Henrik Vincent te kennne gevende dat door ’t overlijden 

van de wede wijlen Gerrit Vincent der Remonstranten kinderen tot den boedel van haer oom 

Gerrit Vincent mede beregtigt sijn en also de Requeste een soon heeft met name Jacob 

Vincent in Surinamen wonagtig, so versoekt de Remonstrante dat U Weled(ele) 

Hoogagtb(are) ten aensien van voors(chreve)n boedel om de belangen daer in waer te 

neemen, over de absente soon Jacob Vincent een Curator gelieven te stellen en waer toe 

voorstelt Adrianus Doijert. 

Was geapost:  De persoon van Adrianus Doijert word bij desen geauctoriseerd ten fine als bij 

den Requeste vermeld. 

 

 

124. Den 9 Junij 1757, fol.59. 

Op den Requeste van de Kerkmeesteren van het Boven Gasthuis te kennen gevende dat de 

Scholtus van Camen als Gevolmagtigde over de agterstedige uitgank uit Sijbrand Claassen 

Landen aen de Hasselaer dijk aen haer hadde verslag gedaen als dat deselve alle mogelijke 

vlied heeft aengewend om de gemelte uitgank in te vorderen dog dat die menschen door haer 

vee als andersints sijn buiten staet geraekt, so dat sij genootsaekt souden wesen om het 

gemelte land voor de uitgank en ongelden te laten liggen, als daer reets seventien jaer op 

verlopen is ieder jaer vier guldens vier st(uivers) bedragende de Sa. van een en seventig 

guldens en agt stuivers so is ’t dat de bovengemelte Scholtus H. van Camen met Cornelis Jans 

Dooren, en Cornelis Cnelies en Jan Gerrits als eigenaren van het gemelte Land op approbatie 

van Haer Weled(ele) een accoord heeft ingegaen, mits dat het Gasthuis in ’t vervolg het volle 

regt van de uitgank behoud, dat de bovengemelde souden geven ‘t Helvt worden seven jaer en 

het geld van de overige tien jaren souden in eene Sa. op den eersten Julij aen haer betaeld 

worden en so de bovengemelte eigenaren de penn(ingen) op de bestemde tijd niet en 

betaelden sij als dan, allen tijden voor de volle Sa. souden aensprakelijk sijn so waren sij bij 

desen versoekende dat U Weled(ele) Hoog Agtb(are) ’t selve gelieven te approberen. 

Was geapost:  Op het raport van de Heeren Provisoren van ’t Boven Gasthuis apprberen 

Schepenen en Raden ’t gelibelleerde opgerigte accoord so als het legd. 
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125. Den 9 Junij 1757, fol.59vo. 

Op den Requeste van Gerhardus Weijers en Engelbert Worm de eerste als vader van Hendrina 

Weijers getrout aen Claas Roos welke sig bevindt in Oostindien en dus grootinder over 

derselver stomme en voordogter Geertruit Roos mede aldaer en de twede als in huwelijk 

hebbende Wilemina Weijers, welke Hendrina en Willemina Weijers erfgenamen sijn van 

Geertruid van Rhoon wede wijlen Gerrit Vincent nu binnen weinige dagen overleden en door 

me gemelte Geertruit Roos met een legaat is begiftigt van een duisend guldens te kennnen 

gevende hoe de gemelte erfgenamen sig buiten staet bevindende om de aen haer vervallenen 

boedel en erfenis met effect te kunnen scheiden en deelen, so versoeken de Requestranten dat 

de Heer Jan Verhagen en Matthijs van Romunde mogen worden geauctoriseerd om de 

belangen en intressevan de absente personen in desen waer te neemen en te behertigen, en dus 

met de praesente erfgenamen die nalatenschap af te doen en te vereffenen. 

Was geapost:  De Heer Jan Verhagen en Matthijs van Romunde worden geauctoriseerd ten 

fine als bij den Requeste vermeld. 

 

 

126. Den 18 Junij 1757, fol.60. 

Op den Requeste van Jr. Frans van Ingen, removerende hoe hij om ten requeste geallegueerde 

redenen genootzaakt is geworden eene actie van injurie te instrueren tegens Adriaan Hendrik 

Stompwijk en also hem ten hoogsten aangelegen was dat deese zaake schielijk wierde 

afgedaan, en daaromme was versoekende dat Haar Weled(ele) Ho(og) Agtb(are) een korte en 

peremptoiren termijnen gelieven te praefigeren. 

Was geapost:  Vermits de Ordinaris regt-banke op den 27 Junij eerstkomende weder staat te 

worden geopend, so kan den Remonstrant op den 2 Julij daar aan volgende, en volgende regt-

dagen, aan de Hoge-Banke sijne zaaken voort setten. 

 

 

127. Den 20 Junij 1757, fol.60vo. 

Op den Requeste van Jr. Frans van Ingen vertonenede te sijn eigenaar voor twee derde parten 

van een erve in Mastebroek in het Schoutampt van IJsselmuiden op de Bisschops Weteringe 

waarvan het overige derde part toebehoord aan Wicher Janz, die ook dat geheele land lange 

jaaren ten opsigte van des Remonstrants aandeel als huurder heeft gebruikt sonder selfs de 

ongelden veel minder pagt aan den Remonstrant te betalen, so dat hij daar van eene 

merkelijke somma is ten agteren is geworden waarop hij sig heeft laten gelasten dat erve en 

het gehele schout-ampt van IJsselmuiden te verlaten, so dat den Remonstrant genootzaakt is 

geworden alle de agterstedige ongelden en lasten van dat geheele erve te betalen en voor de 

onraden daar toe behorende sorge te dragen, nu is dit gesegde erve meede belast met een 

jaarlijxe uitgang ter somma van tien gulden ten profijte deser Stads Armen. De Heer Abr. 

Nijenburg als rentmeester of ontvanger daar van heeft voor het verschuldigde agterstand, wijl 

den Remonstrant niet raadzaam oordeelde, dat in het geheel dus meede het aandeel aan sijn 

mede eigenaar te betalen, na Landregte op dat erve geprocedeerd en genoegzaam verwin 

bekoomen, waar op den Remonstrant was te raade geworden het geheele agterstand van die 

uitgang te voldoen, mits aan hem gegeven word cessie van actie ten opsigte van het gemaakte 

verwin tegens sijn meede debiteur, so hij inmiddels deselve bij gevoegelijke middelen tot de 

voldoeninge van sijn aandeel in gemelte uitgang niet konde brengen sulx heeft den 

Remonstrant aan gemelte Rentmeetser voorgeslagen met offerte om het gehele agterstand 

uiterlijk voor expiratie van de maand Augustus deses jaars 1757 te voldoen, dog die heeft daar 

mede geen genoegen gelieven te neemen. 

Om nu verdere kosten en moeijelijkheden hier uit te wagten voor te koomen, is den 

Remonstrant te raade geworden sig bij deesen te addresseren als opperbestierders ook van 
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gemelte Rent-ampt, met ootmoedig versoek dat H(un) W(eledele) H(oog) Agtb(are) gelieven 

te verstaan dat gemelte Rentmeester met het vervolg deser zaak zal hebben stel te staan mits 

den Remonstrant uitterlijk in de maand Aug(ustus) het geheele agterstand voldoend. 

Was geapost:  Op het versoek bij de conclusie deses requestes tot uitstel van executie 

genoomen kan niet worden gedisponeerd, wordende dienvolgens het selve afgeweesen. En is 

dies onverminderd verstaan, dat, wanneer den Remonstrant alle verschuldigde jaaren thins 

met de onkosten op het inwinnen van het gelibelleerde erve geloopen zal hebben betaald, aan 

hem alsdan de versogte cessie zal worden gegeven. 

 

 

128. Den 11 Julij 1757, fol.62. 

Op den Requeste van de Burgermr. G. Bruinier, te kennne gevende dat jaerlijx aen Oldeneels 

Vergaderinge moet betalen een vette gans bedragende eene Car(oli) guldens uit een vervallen 

huis met het land daer toe gehorende leggende te Brunnepe aen de St. Nicolai dijk, 

versoekende deselve uitgank te mogen aflossen. 

Was geapost:  Op het Raport van de Heeren Hoofdlieden van het Buiten Quartier word de 

aflosse bij Requeste versogt bij desen geaccordeerd. 

 

 

129. Eodem [11 Julij 1757], fol.62vo. 

Op den Requeste van Lubbert Willemsen Vos als Broeder van Claas Willemsen Vos en Jan 

Peters getrout aen een Susters dogter van Claas Willemsen Vos, sijnde de eenigste en naeste 

bloedvrinden van Claas Willemsen Vos hoe dat haer Broeder en oom tot hare groote 

droefheid geheel van sijn verstand en sinnen is beroofd, selfs sodanig dat men hem sonder 

perikel niet alleen kan laten so mag versoekende dat deselve mogte worden magtig gemaekt 

van sijn huishoudinge op te breken hem alhier bij bekwame luiden in de kost te besteden, de 

penningen in cas bevonden als mede die van sijne goederen en inboedel mogten ontfangen 

worden bij een secuir persoon op rente te mogen beleggen ten overstaen van twee des 

vertrouwde personen. 

Was geapost:  Dr. Helmig van Marle, en Harmen van den Berg worden bij desen 

genomineerd en aengesteld tot executeuren over den boedel en persoon van Claas Willemsen 

Vos so en in diervoegen als bij den Requeste versogt. 

 

 

130. Den 14 Julij 1757, fol.63. 

Op den Requeste van Gesina Kroese te kennen gevende hoe haer vader Jasper Croese sijnde 

komen te overlijden behalven haer nalatende een halve broeder Fredrik Croese, en vermits 

desselfs afwesentheit als in militaire dienst sijnde, de nootsakelijkheit vereist dat de 

nalatenschap van wijlen haer vader hoe eerder so beter worde vereffent, versoekende 

derhalven dat gedurende de afwesentheit van haer voornoemde broeder desselfs oom Willem 

van Delden mag worden geauthoriseerd om de belangens van haer broeder in ’t sterfhuis te 

mogen waerneemen. 

Was geapost:  De persoon van Willem van Delden word bij desen geauctoriseerd ten fine als 

bij den Requeste gemeld. 

 

 

131. Den 8 August(ii) 1757, fol.63vo. 

Op den Requeste van Roelof Berends van de Cuinre, meier van een seker halve erve Jacob 

Hillebrants genaamd versoekende om ten requeste geallegeerde redenen remissie van sijne 

verschuldigde pagt-penningen. 
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Was geapost:  Aan den Suppliant worden om redenen bij Requeste vermeld de verschuldigde 

restante pagt-penningen over den jaare 1754 ter somma van dertig Car(oli) guldens 

geremitteerd en wijders geaccordeerd om de vier eerste pagt jaaren van 1755, 1756, 1757, en 

1758 jaarlijx met sestig in plaatse van zeventig Car(oli) guldens te kunnen betalen, dog niet 

anders als wanneer de pagt-penningen over den jaare 1755 voor expiratie deses lopende jaars 

1757 zal hebben voldaan en toekomstig behoorlijk zorgedrage dat de verschuldigde pagt-

penningen en ongelden op haar tijd worden betaald. 

 

 

132. Den 11 August(ii) 1757, fol.63vo. 

Op den Requeste van Lucas de Vries predicant te Ommen en Jcob de Geus als aangestelde 

executeuren van de nalatenschap van wijlen Robert de Vries en Maria Bert eheluiden 

versoekende om ten requeste geallegeerde redenen geauctoriseerd te mogen worden om Mr. 

Hermanus de Vries nevens sig tot meede executeur te mogen assumeren, alles met sodanige 

magt als na regten en bij den voorschreven testamente staat vermeld. 

Was geapost:  Het versoek bij Requeste vermelt word so als het legd, mits deesen 

geaccordeerd. 

 

 

133. Den 29 August(ii) 1757, fol.64. 

Op het rapport den Requeste van Jan Kroese Zoon van Jannes Kroese sijnde de eerste alhier 

in het Burger-Weeshuis verpleegd versoekende dat hem de uitkoop uit het zelve huis voor de 

somma van honderd Car(oli) guldens moge worden geaccordeerd. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren word de versogte uitkoop voor de 

gelibelleerde somma van honder Car(oli) guldens geaccordeerd. 

 

 

134. Den 31 August(ii) 1757, fol.64vo. 

Op den Requeste van Niklaas de Nunnink versoekende dat sijn huisjen staande agter de 

nieuwe muur wegens desselfs bouvalligheid van een thins van vier goudguldens jaarlijx moge 

worden bevrijt. 

Was geapost:  Wanneer den Remonstrant tot genoegen van Scheepenen ende Raaden het 

gelibelleerden huisjen zal hebben opgetimmert, so word de gemelte thins van vier 

goudguldens jaarlijx vermindert op eenen goudgulden jaarlijx, te beginnen te loopen met 

Paassschen deses jaars 1757. 

 

 

135. Den 1 September 1757, fol.64vo. 

Op den Requeste van Jan Willem de Famars als gevolmagtigde van de Heer Jacob Niklaas de 

Famars als momber over juffr(ouw) Johanna Catharina Bert naargelatene minderjarige dogter 

van wijlen de Heer en Mr. Jan Antoni Bert in leven Schout en Secretaris te Buren bij sijn 

eerste vrouw Susanna de Famars in egte verwekt en Mr. Andreas Joan Dul als vader en 

wettige voogd van sijne onmondige kinderen bij sijne tegenwoordige huisvrouw Gezina de 

Vries in egte verwekt versoekende om ten requeste geallegueerde  bredere redenen te mogen 

worden geauctoriseerd om de twee kinderen cum annexis so in den boedel van wijlen Robbert 

de Vries worden gevonden, en waar toe de pupillen voor een gedeelte mede beregtigd sijn, 

met de meerderjarige erfgenamen te mogen uitventen en verkoopen. 

Was geapost:  De Remonstranten worden in hunne gelibelleerde qualiteit geauctoriseerd om 

publijq aan de meestbiedende ten overstaan van de Heeren Hoofdlieden van het Broeder 

Quartier de gelibelleerde huisen te mogen verkopen. 
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136. Den 5 September 1757, fol.65. 

Op den Requeste van Adrianus Doyert als aengestelde Curator van de absente soon van wijlen 

Henrik Vincent gelijk ook de Heer Jan Verhagen en Matthijs van Romunde als 

gequalificeerden van de absente personen Claas Roos en Hendrina Weijers Ehel(ieden) en 

haer dogter Geertruid Roos te kennne gevende hoe dat tot schiftinge scheidinge en volkomen 

afdeilinge der nalatenschap van wijlen Gerrit Vincent en Geertruit van Roon in leven 

Ehel(ieden) sig verpligt vinden in hare qualiteit met de overige erfgenamen te verkopen alle 

de boedel effecten en ongereede goederen so in Holland als alhier gelegen, waer toe waren 

versoekende qualificatie. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen het versoek bij requeste gedaen so als het 

leidt. 

 

 

137. Den 5 Oct(ober) 1757, fol.65vo. 

Op den Requeste van Aeltien van Tongeren geadsisteert met Dr. Herweijer, te kennen 

gevende hoe sij aen haer Swager Derk van Dijk boven en behalven een Sa. van vijftig 

guldens, aen hem geleend mede reets eenige jaren geleden op een onder desselfs eigen hand 

afgegevene schuldbekentenis heeft verstrekt en opgeschoten een Capitale Sa. van 500 

guldens, en also Remonstrants Swager voorsc(hreven) heeft goedgedagt dese 

schuldbekentenis buiten haer weten te naderen en selfs op een singuliere wijse sig daer van 

meester te maken en als nog onder sig berustende te houden sonder dat daer van eenige 

betalinge was geschied of als nog is komen te geschieden so versogte deselve dat gemelte 

haer Swager mogte worden gecondemneert en gelast de gelibelleerde schuldbekentenis te 

cederen en aen handen ven de Remonstrante over te geven. 

Was geapost:  Op het Raport van de Heeren Hoofdluiden van ’t Broeder Espelquartier word 

de beklaegde bij desen gelast en geordonneert omme de gelibelleerde obbligatie binnen de tijd 

van twee mael vier en twintig uiren aen de Remonstrante in desen over te geven, 

voorbehoudens en onder reserve van sodane actie als deselve tegens de Remonstrante in desen 

van de sustineren te competeren. 

 

 

138. Den 13 Octob(er) 1757, fol.66vo. 

Op den Requeste van Lubbert Willemsen Vos versoekende om ten requeste geallegueerde 

redenen dat de voogden van sijne onmondige soon Willem Lubbertsen Vos met naame 

Hendrik Gerrits en Cornelis Lamberts mogen worden geauctoriseerd om sijne onmondige 

dogters Woutertjen Lubbertsen Vos erfportie in de nalatenschap van Claas Willemsen Vos te 

mogen ontvangen, onder haar directer kinderen om de inkomsten daar van jaarlijx aan hem 

Remonstrant uit te keren. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Boven Quartier word de 

persoon van Hendrik Gerrits benevens Cornelis Lamberts geauctoriseerd ten fine als daar bij 

versogt. 

 

 

139. Den 17 Oct(ober) 1757, fol.67. 

Op den Requeste van de Kerkmeesteren van het Boven Gasthuis te kennen gevende dat de 

wede van Peter Hardenberg is resterende ses jaren uitgank van Paes(schen) 1751 tot 

Paess(chen) des jaers ad eene gulden agt st(uivers) uit het huis door haer wordende bewoond 

staende in de Nieuwstraet bij de Broer straet, versoekende daeromtrent te mogen weten de 

dispositie van Schep(enen) en Raden. 

Was geapost:  Op het Raport van de Heeren Provisoren van ’t Boven Gasthuis worden de  
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respective Kerkmeesteren bij desen geauctoriseerd omme de gelibelleerde woninge voor de  

agtersteedige uitgank ad opus jus habentium, ten overstaen van de respective Heeren 

Hoofdluiden te verkopen. 

 

 

140. Den 20 Oct(ober) 1757, fol.67. 

Op den Requeste van Gerrit Smit te kennen gevende dat de persoon van Evert ter Meer om 

redenen ten voorschreven requeste breder geallegeerd vrijwillig verwin heeft gepasseerd op 

twee derde parten van desselfs woonhuis staende in de Geerstrate, versoekende ’t selve bij 

executie te mogen verkopen. 

Was geapost:  De verkopinge bij requeste versogt word bij desen geaccordeerd. 

 

 

141. Den 5 Nove(m)b(e)r 1757, fol.67vo. 

Op den requeste van Bartelt Gerrits en desselfs huisvrou, versoeckende om geallegeerde 

redenen de kost in ’t gasthuis. 

Was geapost:  Aan de Supplianten word mits desen toegelegt een So(mm)a van tien 

goudguldens te betalen door den ontfanger deser Stads Domeinen, voor reeckeninge van dese 

loopende kamer. 

 

 

142. Eodem [5 Nove(m)b(e)r 1757], fol.67vo. 

Op den requeste van Margareta Geertrui de Wijn wede Uiterwijk versoeckende om 

geallegeerde redenen van eenige noodwendigheden te mogen worden voorsien. 

Was geapost:  Aan de suppliante word mits desen toegelegt een somme van vijf 

goudguldens, te betalen door den ontfanger deser Stads Domeinen, voor reeckening van de 

loopende kamer. 

 

 

143. Eodem [5 Nove(m)b(e)r 1757], fol.68. 

Op den requeste van Jannetie Arends, huisvrou van H. ter Steege, versoeckende om redenen 

ten requeste geällegeert, de kost te mogen haalen in het Buiten Gasthuis. 

Was geapost:  Aan de Suppliante word mits desen toegelegt een somme van vijf goudguldens 

te betalen door den ontfanger deser Stads Domeinen voor reeckening van dese loopende 

kamer. 

 

 

144. Eodem [5 Nove(m)b(e)r 1757], fol.68. 

Op den requeste van Hendr. Michorius, versoeckende te mogen worden gebeneficeert met een 

plaats in eene der Stads Gasthuisen. 

Was geapost:  Aan de Suppliant word mits desen toegelegt een somme van vijf goudguldens 

te betalen door den ontfanger deser Stads Domeinen, voor reeckening van dese loopende 

kamer. 

 

 

145. Eodem [5 Nove(m)b(e)r 1757], fol.68. 

Op den requeste van Jasper Ketelaar, versoeckende om geallegeerde redenen de kost te 

mogen haalen uit een der Gasthuisen, of een stuiver gelds. 

Was geapost:  Aan den Suppliant word mits desen toegelegt een summe van 5 goudguldens 

te betaalen door den ontfanger deser Stads Domeinen voor reeckening van dese loopende 
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kamer. 

 

 

146. den 9 Nov(ember) 1757, fol.68vo. 

Op den Requeste van Jan Arentsen van de Weerd van ’t Camper Eiland versoekende in plaets 

van Pieter Mulder te worden gebeneficeerd met ’t Veer van dese Stad op ’t Eiland Ens et vice 

versa. 

Was geapost:  De Requestrant word in de plaets van Pieter Mulder begunstigt met ’t Veer 

van dese Stad op ’t Eiland Ens et vice versa. 

 

 

147. Den 12 Dec(ember) 1757, fol.68vo. 

Op den Requeste van Cristiaen Stoop en Nicolaas Stoop voor haer selfs, en Willem Knog en 

B. ter Huisteede te kennen gevende dat de Wede van Henrik Stoop sinde komende te 

overlijden en deselve boedel in eene so slegte staet bevindende dat sij swarigheid maken om 

dien boedel te aenvaerden en sig als pure erfgenamen te gedragen, so versoeken de 

Remonstranten dat aen haer mogte worden geaccordeert om dien boedel onder beneficie van 

inventaris te mogen aentasten. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen aen de Requestranten omme den 

gelibelleerden boedel onder beneficie van inventaris te mogen aenvaerden ten fine en effecte 

als na regten, en word de persoon van Harmannus  Nunnink bij desen mede als Curator in den 

selven boedel geauctoriseerd en aengesteld. 

 

 

148. Den 12 Decem(ber) 1757, fol.69. 

Op het versoek van N.F. van Slangenburg bij Requeste gedaan om parthijen voor de geregten 

deser Stad Procurando te mogen bedienen. 

Was geapost:  Den Remonstrant word mits deesen gequalificeerd om parthijen voor de  

gerigten deser Stad Procurando te mogen bedienen. 

 

 

149. Eodem [12 Decem(ber) 1757], fol.69. 

Op den Requeste van de Secret(ari)s E.W. Schultz versoekende om ten requeste geallegueerde 

redenen dat den jaarlijxen uitgang ter somma van seventien Car(oli) guldens en tien stuivers 

ten profijte van deser Stad Geestelijkheid leggen(de) op twee huisen het eene gelegen in de 

Boven Hofstraat bij de Boven Kerk en het andere agter de Boven Hofstraat bij  Boven Kerk. 

Was geapost:  Op het rapport van de Camenaar van de Geestelijkheid word de gelibelleerde 

uitgang van seventien guldens en tien stuivers verminderd met vier guldens en agtien stuivers 

jaarlijx en dus gereduceerd op twaalv guldens en twaalf stuivers te beginnen te loopen met 

Paasschen deses jaars 1757. 

 

 

150. Den 15 Decemb(er) 1757, fol.69vo. 

Op den Requeste van eenen Jacob Gol aan de religie uit Duits-Lotteringen gevlugt, 

versoekende om ten requeste geallegueerde redenen dat aan hem tot voorzettinge van sijne 

Catoendrukkerije, die vansints was alhier te exerceren, eenige onderstand word gegeven. 

Was geapost:  Op het versoek bij Requeste vermeld kan niet worden gedisponeerd, en word 

dies onverminderd aan den Remonstrant toegelegd een somma van vijf goudguldens te 

betalen uit de lopende Stads Camer. 
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151. Den 19 Dec(ember) 1757, fol.69vo. 

Op den Requeste van Willem Knog, en Bernardus ten Huijstee, en Nicolaas Nunnink als 

executeuren in de boedel van wijlen de Wede Henrik Stoop, te kennen gevende hoe sig onder 

anderen in den boedel bevind een wieldraijers winkel, en de knegt Adolf Brumer genegen was 

de selve te kopen, versoekende daer toe auctorisatie, als mede om de stoelen die voor de 

Boven Kerk bestelt sijn, en waeraen seer weinig manqueert tot profijte van de boedel door 

deselve mag worden afgemaekt. 

Was geapost:  Schepenen en Raden, accordeeren aen de Requestranten de versoeken bij 

Requeste gedaen provit jacet. 

 

 

152. Den 29 Decem(ber) 1757, fol.70. 

Op den Requeste van Jan Netman versoekende geauctoriseerd te worden om een jaarlijxen 

uitgang van vier gulden en vier stuivers leggende op sijn huis in de Nieuwstraat ten voordeele 

van het zieken-huis tegens den 1
ste

 verschijndag so weesen zal op Paasschen 1758 volgens de 

ordinaire cours te mogen aflossen. 

Was geapost:  Het versoek so als het legd word mits deesen geaccordeerd. 

 

 

153. Eodem Die [29 Decem(ber) 1757], fol.70. 

Op den Requeste van de tijdelijke Kerkmeester van de Boven Kerke versoekende omme ten 

requeste geallegeerde redenen te mogen negotieren een Capitale Sa. van drie honderd Car(oli) 

guldens. 

Was geapost:  Op het Raport van de Heeren Provisoren van de Boven Kerke word de 

Requestrant bij desen geauctoriseerd omme ten laste van de Kerke te mogen negotieren eene 

Capitale Sa. van drie honderd Car(oli) guldens, tegens een interest niet exederende drie 

percento jaerlijx. 

 

 

154. Eodem Die [29 Decem(ber) 1757], fol.70vo. 

Op den Requeste van Lubbert Willemsen Vos te kennen gevende hoe deselve nog aen dese 

Stad wegens de pagt van een erve door hem bewoond verschuldigt is de Sa. van (f).554 - 7 

versoekende om ten requeste geallegeerde redenen dat mogte worden verstaen dat de 

Requestrant met een Sa. van 300 guldens sal kunnen en mogen betalen remitteerende aen de 

Requestrant als dan nog de resterende (f).254 - . 

Was geapost:  Wanneer de Requestrant ten Comptoire  van de Stads Domeinen de 

gelibelleerde Sa. van drie hondert Car(oli) guldens sal hebben voldaen, so word aen de 

Requestrant de overige Sa. van (f).254 - 7 gratieuselijk geremitteert. 

 

 

155. Den 5 Januar(ii) 1758, fol.71. 

Op den Requeste van de Advocaat P. van Ingen qqa versoekende dat de geprovenieerde 

penningen van de verkofte praam van Cnelis de Weerd door de Secretaris Lemker onder wie 

deselve sijn berustende aan hem Remonstrant als gevolmagtigde van Gerrit de Wit mogen 

worden uitgekeerd immers voor so verre na aftrek van de consignatie penningen sullen toe 

reiken tot voldoening van de getaxeerde kosten. 

Was geapost:  De Secretaris Lemker word geauctoriseerd ten fine als bij Requeste versogt. 
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156. Den 21 Febr(uar)ij 1758, fol.71. 

Op den requeste van van de Professor J.D.N. Hoven, versoeckende eenige vergoeding van 

kosten wegens het transporteren van sijne goederen herwaarts. 

Was geapost:  Den Requestrant word bij desen toegelegt een somme van hondert en vijftig 

guldens te betalen door den ontfanger deser Stadsdomeinen, voor reeckening van de kamer 

1757. 

 

 

157. Den 6 Meert 1758, fol.71vo. 

Op den Requeste van P.C. van Slangenburg, en Laurens de Pool als voogden over de twee 

onmundige dogteren van wijlen Dng. Johannes van Slangenburg te kennen gevende hoe dat 

ingevolge notitie onder haer nog sijn berustende eenige kleinigheeden en cieraden 

versoekende om deselve aen voornoemde hare twee pupillen tot gebruik te mogen overgeven. 

Was geapost:  De Requestranten worden bij desen geauctoriseerd om aen derselver pupillen 

de gelibelleerde sieraden en kleederen tot derselver gebruik over te geven en ten fine als bij 

den Requeste versogt. 

 

 

158. Den 27 Meert 1758, fol.71vo. 

Op den Requeste van Willem Knog, Nikolaas Nunnick en Bernardus ter Huijsstee 

executeuren van de boedel van wijlen de Wede van Hendrik Stoop te kennen gevende dat in 

die boedel gevonden wordende navolgende vaste goederen. 

1
ste

 Een huis en stal op de Oude strate. 

2
de

  Een Huis in de Nieuwstraet. 

3
de

  Een huis in de Nieuwstrate op ’t hoek van de Morren Steege met het huisien daer agter. 

4
de

  Een huis in de Hofstrate. 

5
de

  Een oud vervallen huis in de Exter Steege. 

6
de

  Een morgen lands in Mastebroek in drie morgen genaemt Lammegies huis. 

En also dese percelen tot vereffinge des boedels dienden te worden verkogt dog also Cristiaen 

en Nicolaas Stoop broeders van van wijlen Hendrik Stoop praetensie maken op de huisen in 

de Hofstrate sub nom: 4 en sub num: 3 in de Nieuwstrate. 

So waren deselve versoekende te mogen weeten hoe sig omtrent de praetensie van gemelte 

twee broederen te gedragen en vervolgens de Remonstrante authoriseeren om de gemelte 

vaste goederen publijk volgens ordre te mogen verkopen. 

Was geapost:  Word verstaen dat de personen van Nikolaas en Cristiaen Stoop hunne 

praetensien so deselve op de gelibelleerde twee huisen souden sustineeren te mogen hebben 

binnen de tijd van vier weeken aen de aengestelde Executeuren over de gemelde boedel sullen 

hebben te doceren en aen te tonen bij onstentenis van dien so worden de gemelte executeuren 

geauctoriseerd deselve ten overstaen van de Heeren Hoofdluiden publijk en aen  de 

meestbiedende te mogen verkopen nevens de overige vaste goederen in gemelte boedel 

wordende bevonden. 

 

 

159. Den 3 April 1758, fol.72vo. 

Op den Requeste van Dom: A. van Ermel te kennen gevende hoe de gesamentlijke 

Erfgen(ame)n van wijlen Vrou Anna Cristina ter Berghorst gewezene huisvrou van de Heer 

Adreas Arentsen in den voorleeden jare 1757 deselve als vader en voogd sijner minderjarige 

kinderen heeft verkogt een erve en stuk weideland in Oosterwolde, versoekende daer toe 

approbatie, en teffens qualificatie om neffens de andere erfgenamen daer van te doen 

behoorlijke cessie. 
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Was geapost:  Op ’t Raport van de Heeren Hoofdluiden van ’t Cellebroers Quartier, so word 

de gelibelleerde ergane koop geaccordeerd en deselve rem(on)st(rant) vervolgens 

gequalificeert om daer van te doen behoorlijke cessie. 

 

 

160. Eodem [3 April 1758], fol.72vo. 

Op den Requeste van Willem Lamberts, Evert Jans, Geurt Jans voogden over de minderjarige 

kinderen van wijlen Willem Bouwmeester en Lisabet Jans, te kennen gevende dat door ’t 

overlijden van gemelde Lijsbet Jans ’t selve erve onder kinderen wordende gebruikt, en also 

Mense Cellis getrout aen een dogter van gemelde Willem Bouwmeester op ’t erve wel soude 

willen blijven, so hebben de Remonstranten aen hem verkogt ’t huis met al ’t huisraed so van 

bedden, levendige have, wagen en ploeg, die versoekende approbatie van die gedane koop 

met voorsrc(heven) Mense Cellis. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accordeeren de koop tussen de Requestranten en Mense 

Cellis ingegaen so als het legde. 

 

 

161. Den 17 April 1758, fol.73. 

Op den Requeste van Gerrit Hendrix ordinaris Veerschipper van de Lemmer op dese Stad en 

vice versa. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Schutm(eeste)rs word bij ampliatie van den 5
den

 

articul van het Reglement in dato den 24 October 1742 op het Veer van de Lemmer op desen 

Stad en vice versa gearresteerd, verstaan dat aan geen ander schipper als de ordinaris 

Veerman, op de ordinaris Veerdagen gepermitteerd zal weesen, om eenige passagiers of 

goederen in ’t generaal op Vriesland of Groningen in te neemen of te laden wanneer sodanig 

een schipper de haven van de Lemmer zal koomen in te varen. 

 

 

162. Den 22 April 1758, fol.73vo. 

Op den Requeste van Aleida Susanna Foccoma, grootmoeder en voogdesse benevens 

Nicolaas van Berkum en Helmich van Marle, voogden over de drie onmondige kinderen van 

wijlen Gerrit van de Weteringe en Sara Aleida Gijsius versoekende om redenen daar bij 

vermeld geauctoriseerd te worden om een obligatie van vijfhonderd car(oli) guldens sijnde de 

eenigste die de pupillen nog besitten, te mogen verkopen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Celle-broeders Quartier 

worden de Remonstranten geauctoriseerd ten fine als bij Requeste versogt. 

 

 

163. Den 24 April 1758, fol.73vo. 

Op den Requeste van de Vastbander Storm versoekende om ten requeste geallegueerde 

redenen dat de persoon van Claas Visscher Moulin moge worden geauctoriseerd, om bij 

onpaslijkheid van den Remonstrant, ten requisitie van de pagters den peil te mogen doen en 

daar van gigten. 

Was geapost:  De persoon van Claas Visscher Moulin word mits desen geauctoriseerd ten 

fine als bij Requeste versogt, mits praesterende den eed daar toe staande. 

 

 

164. Den 6 Meij 1758, fol.74. 

Op den Requeste van de Kerkmeesters van het Boven Gasthuis versoekende om ten requeste 

geallegueerde redenen te mogen worden geauctoriseerd on duizend guldens ten laste van het 
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selve huis te mogen negotieren op los-rente tegens drie p(er)cent. 

Was geapost:  De Remonstranten worden geauctoriseerd ten fine als bij requeste versogt. 

 
[In marge]: Pro memoria. Volgens rapport van de Heren Provisoren heeft deese negotatie geen plaats gehad. (Deze 

Apostille is doorgehaald). 

 

 

165. Eodem [6 Meij 1758], fol.74. 

Op den Requeste van Gerrit, Jannigjen en Gerrigjen van Diepenheim versoekende om den 

boedel van wijlen haren vader onder beneficie van inventaris te mogen adieren. 

Was geapost:  De Remonstranten worden geauctoriseerd om den gelibelleerden boedel onder 

beneficie van inventaris te mogen adieren ten fine en effecte als naar regten. 

 

 

166. Den 16 Meij 1758, fol.74vo. 

Op den Requeste van Willem Storm en Jan van ’t Oever voogden over Arent van Dragt, te 

kennen gevende hoe haer pupil met Marten Storm in gemeenschap heeft een huis, berg en 

schuire benevens eenige stukken lands en twee scharen onder Wilsem; en deselve Marten 

Storm voorneemens sijnde sijn halfscheid van die goederen te verkopen, versoekende 

approbatie, en qualificatie om de halfscheid van voornoemde goederen haren pupil 

toebehorende mede te mogen verkopen. 

Was geapost:  Op het raport van de Heeren Hoofdluiden van ’t Broeder Quartier, so word de 

gelibelleerde verkoop so als die leid geapprobeerd, mits dat de penningen daer van 

provenierende weder sullen worden belegd ten meesten profijte van voorsc(hreven) hare 

pupille. 

 

 

167. Eodem [16 Meij 1758], fol.75. 

Op den Requeste van Henrik Gerrits en Cornelis Lambers als voogden over Willem 

Lubbertsen Vos, versoekende approbatie van de verkoop van ’t huis staende alhier op de 

Korenmarkt so van wijlen sijn oom Claes Willemsen Vos heeft aengeerft voor een Sa. van 

500 Car(oli) guldens. 

Was geapost:  Schepenen en Raden approbeeren de gedane verkoop so als ’t leid, mits dat de 

geprovenieerde kooppenningen weder ten meesten profijte van die pupil sullen moeten 

worden belegd. 

 

 

168. Den 25 Meij 1758, fol.75. 

Op den requeste van de pagters van het geslagt van Campen, versoeckende om geallegeerde 

redenen dat aan alle diergeene welcke voortaan nugtere kalveren willen slagten, mogte 

worden geordonneert, daarvan aangave te moeten doen, den impost te betalen, de peil te 

gedoogen, en voorts om niets van sulck vleesch bij de huisen te mogen omdragen en 

verkoopen. 

Was geapost:  De slagers van de soogenaamde nugteren kalvers, worden mits deesen 

geordonneert en gelast, van de kalveren soo bij haar voortaan sullen worden geslagt, 

behoorlijke aangave te doen, en de peil van de tijdelijke pagterente gedoogen. 

En sal het van door de pagters vooraf aan de slagers behoorlijke insinnuatie worden gedaan. 

 

 

169. Den 30 Meij 1758, fol.75vo. 

Op den Requeste van Gerrit Vriese in het Armen Weeshuis alhier sijnde opgevoed, versoe- 
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kende om sig te mogen vrij en uitkopen van het selve huis met zestig Car(oli) guldens. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het kinderhuis word de 

gelibelleerde uitkoop voor sestig Car(oli) guldens geaccordeerd. 

 

 

170. Den 22 Junij 1758, fol.75vo. 

Op den Requeste van de Wede van wijlen Dirk van de Kuinder versoekende om ten requeste 

geallegueerde redenen dat het vervallen en door H. van Vollenho geabandonneerde erve en 

wheere met de ruïnen, staande naast haar huisjen op de hoek van de Keisers-straat aan haar in 

eigendom mogen worden vergund. 

Was geapost:  Het erve en where van het gelibelleerde vervallen huis met de ruïnen van dien 

worden in eigendom aan de Suppliante overgegeven. 

 

 

171. Den 1 Julij 1758, fol.76. 

Op den Requeste van Caspar Bekker versoekende dat de personen van Gerrit ter Spenke en 

Hendik Wilkes mogen worden aangesteld tot curatoren over desselfs na te latene goederen. 

Was geapost:  De personen bij Requeste vermeld worden geauctoriseerd ten fine als daar bij 

versogt. 

 

 

172. Den 31 Julij 1758, fol.76. 

Op den Requeste van M: A: Nollides geboren Luiken versoekende Veniam aetatis voor hare 

drie kinderen met name Johanna Geertruid oud 22 jaer, Dr. Johannes, oud 20 jaren, en Maria 

Sara Roseveld oud 19 jaren bij wijlen de Advocaet Cornelis Roseveld in egte verwekt. 

Was geapost:  De versogte Veniam aetatis word bij desen geaccordeerd ten fine en effecte als 

na regten. 

 

 

173. Den 3 Aug(ustii) 1758, fol.76vo. 

Op den Requeste van de Wede van Henrik Overschie te kennne gevende hoe sij door ’t 

afsterven van haer man sodanig in onvermogen is geraekt dat sig niet langer in staet bevind 

om het huis door haer bewoond, en aen haer nevens haer kinderen in eigendom toe behorende 

te blijven bewonen versoekende dat Haer Weled(ele) Hoog Agtb(are) haer gelieven te 

verleenen permissie om het aendeel het welke haer onmundige kinderen in het voorsc(hreven) 

huis is competerende met en nevens haer aendeel te kunnen en te mogen verkopen. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accordeeren aen de Requestrante om de gelibelleerde 

woninge ten overstaen van de Heeren Hoofdlieden van ’t Broeder Quartier publijk en aen de 

meestbiedende te verkopen. 

 

 

174. Den 3 August(ii) 1758, fol.76vo. 

OP den Requeste van Jan Verhagen en M. van Romunde als gequalificeerd om voor Hendrina 

Weijers getrouwd aan Claas Roos in Oost Indien derselver belangens in en omtrent de 

nalatenschap van wijlen Gerrit Vincent en deser op huisvrouw Geertruid van Rhoon waar te 

nemen, versoekende om ten requeste geallegueerde redenen door Haar Weled(ele) Hoog 

Agtb(are)  geauctoriseerd te worden om de gelibelleerde praetensie ten laste van Klaas Roos 

voorn(oemd) bedragende eene somma van seventienhonderd agt en vijftig Car(oli) guldens uit 

de penningen, welke sij Remonstranten in haar voorschreven qualiteit voor rekeninge van 

desselfs huisvrouw uit den boedel voorn(oem)d hebben ontvangen, aan de erfgenamen van 
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Geertruid van Rhoon, voor so verre jeder derselver pro rato daar toe is beregtigd, te mogen 

uitreiken en betalen, mits elk voor sig behoorlijk borge stelle van ten allen tijden te sullen 

restitueren hetgeen indebita aan haar mogte sijn betaald geworden. 

Was geapost:  De Remonstranten worden in hunne gelibelleerde qualiteit geauctoriseerd ten 

fine als bij requeste versogt om op conditie daar bij vermelt. 

 

 

175. Den 14 August(ii) 1758, fol.77. 

Op den Requeste van Gesien Martens sijnde in haar jonge jaren verpleegd in het Arme 

Weeshuis deser Stad; versoekende van hetzelve huis voor seventig guldens sig te mogen 

afkopen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het Arme-Weeshuis word de 

versogte uitkoop geaccordeerd voor een somma van seventig Car(oli) guldens te betalen aan 

handen van de Buitenvaders van welgemelte huis. 

 

 

176. Den 28 August(ii) 1758, fol.77vo. 

Op den Requeste van P.C. van Slangenburg, Scholtis van Camperveen versoekende voor 

deszelfs moiete en devoirs omtrent de appreheneie van eenige gevangene ter requisitie van de 

tijdelijke Heer Praesident genomen, eenige recompens. 

Was geapost:  Den Remonstrant word mits desen voor deszelfs aangewende moiete en 

devoirs bij Requeste vermelt toegeligt twee ducaten te betalen door den ontvanger deser Stads 

Domeinen voor rekening van deese lopende Stads Camer welke somma aan opgemelte 

ontvanger deser gequiteerd inbrengende, in rekeninge zal worden gevalideerd. 

 

 

177. Eodem [28 August(ii) 1758], fol.78. 

Op den Requeste van older en jongemans van de timmermansknegtenbussche, versoeckende 

om geallegeerde redenen, dat tot onderhouding van de bussche, aan de Baassen van ’t 

timmermansgilde mogte worden geordonneert, dat sij geene knegten sullen vermoogen aan te 

nemen ofte gebruicken mogte om binnen deese Stad of derselver vrijheid om te wercken 

eenigtsints mogen bevrijen ten sij aan haar eerst sal gebleecken sijn dat die persoon aan de 

Bussche van de timmermansknegten de daalder heeft voldaan, of dat soodane Baas, bij 

ontstentenisse van dien daar voor aanspraaklijk en gehouden sijn sal, deselve te moeten 

betaalen. 

Was geapost:  Op het versoeck ten requeste gedaan word verstaan, dat voortaan geen Baas 

van het timmerliedengilde eenige knegt sal mogen aannemen, ten sij van hem gebleecken sal 

sijn, dat soodane knegt de gewoone daalder aan de voorsch(reven) Bussche sal hebben betaalt, 

of dat bij ontstentenisse van dien sodane Baas verpligt en schuldig sal sijn om de voorgemelte 

daalder aan de Busse selve te moeten voldoen en sal dese mede in het gildeboek der 

timmerlieden worden aangeteickent. 

 

 

178. Den 4 Sep(tem)ber 1758, fol.78vo. 

Op de Requeste van de Scholtus Johan Bannier, versoeckende dat de Secretaris Lemker 

mogte worden geauthoriseert, om uit de penningen geprovenieert van de bij executie vercogte 

praam van Gerrit de Weerd, aan hem te betaalen eene Sa. van (f).45 - 12 - 8, sijn de 

aangewende en getaxeerde kosten. 

Was geapost:  De Secretaris lemker word mits deesen geauthoriseert ten fine als bij de 

Requeste vermeld.  
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179. Eodem [4 Sep(tem)ber 1758], fol.79. 

Op den requeste van de Wede en boedelhoudster van wi(j)len Hermen Hendriks Verhoek aan 

de Swartesluis, versoeckende dat aan haar mogten worden betaalt sodane penningen  als 

geprovenieert ’t sijn van de bij executie vercogte praam van Gerrit de Weerd, en onder de 

Secretaris Lemker sijn berustende, na aftrek egter van de jura consignationis en de 

gemodereerde reeckening van Dr. P. van Ingen. 

Was geapost:  De Secretaris Lemker word bij deesen geauthoriseerd om na aftrek van de jura 

consignationis, als meede van de getaxeerde reeckening van de Advocaat van Ingen ter Sa. 

van f.45 - 12 - 8, de overige penningen aan de Advocaat Nessinck uit te tellen en te voldoen. 

 

 

180. Den 18 Septemb(er) 1758, fol.79vo. 

Op den Requeste van Petrus Jannette woonagtig tot Zwoll en J.S.A. van Ongeren versoekende 

om ten requeste geallegueerde redenen geauctoriseerd te mogen worden om de begraaffenisse 

van de overledene A.M. Bartelink te mogen dirigeren, het huis en inboedel van den 

overledene en desselfs suster tot afbetalinge der schulden te verkopen, en om de resterende 

penn(ingen) te emploieren tot alimentatie van de nog in leeven sijnde suster. 

Was geapost:  De Remonstranten worden ten opsigte van de directie van de begraaffenisse 

geauctoriseerd ten fine als bij Requeste versogt en kunnen sig over het versoek bij het tweede 

lidt van den requeste gedaan nader addresseren. 

 

 

181. Den 25 Septemb(er) 1758, fol.79vo. 

Op den Requeste van Johanna Andries, vrouw van Jacob van Akkeren thans geditineerde in 

het provintiale tugthuis, als meede van derselver kinderen, versoekende om ten requeste 

geallegueerde redenen, dat opgemelte Jacob Janz van Akkeren, zijnde bij sententie van den 21 

Octob(er) 1745 voor de tijd van vijf en twintig jaaren in het provintiale tugthuis geconfineerd, 

en voor altoos gebannen uit deese Stad en provintie, uit het voorschreven confinement moge 

worden ontslagen. 

Was geapost:  Scheepenen ende Raden hebben na rijpe deliberatie goedgevonden den 

delinquant Jacon Janz van Akkeren uit sijn confinement in het provintiale tugthuis te ontslaan, 

gelijk de selve daar uit ontslagen word mits deesen blijvende nogtans ingevolge den inhoud 

van de tegens hem ergane sententie voor altoos uit deese Stad en provintie gebannen bij poene 

als daar bij vermelt; wordende de Supplianten gelast dat apoinctement aan de Regenten van 

voorschreven huis te vertonen. 

 

 

182. Den 28 Sptemb(er) 1758, fol.80. 

Op den Requeste van Anna Agnies Bartelink te kennen gevende hoe voor eenige jarer hadde 

versogt dat Curateuren mogten worden gestelt over hare goederen, en daer toe des tijdes 

waren genomineerd de personen van H. Nuijs, en J.S.A. van Ongeren. Dat de redenen welke 

de Requestranten daer toe hebben gemoveert was de innocentie van hare suster als incapabel 

om bij het versterf van haer het minste te kunnen redden of waerneemen. 

Dog door ’t overlijden van dese hare suster de voorn(oemde) redenen cesserende en deselve 

voornemens sijnde hare huishouding op te breeken, en niet gaarne willende gehouden sijn als 

of deselve onder de curatele van hare suster behoorde so versoekt deselve dat de voornoemde 

personen van hare tot dus verre gehoudene administratie mogten worden ontlast, en haer te 

stelle in de vrie administratie van hare goederen. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen ’t versoek bij den Requeste gedaen, en  

worden de personen van J.S.A. van Ongeren, en en Petrus Jannette in so verre van hare voor  
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desen geaccordeerde directie en autorisatie ontlast en ontslagen. 

 

 

183. Den 5 Oct(o)b(e)r 1758, fol.80vo. 

Op den Requeste van Jannes Middelberg, versoeckende om geallegeerde redenen dat 

gunstiglijck mogte worden geëxcuseerd van de boete, waar in hij Suppliant wegens het te 

vroeg in de kraam komen van sijn vrou, was komen te vervallen. 

Was geapost:  Schepenen en Raden hebben den Suppliant om bijsondere redenen, van de 

betalinge der boete, gratieuselijck gelibereerd. 

 

 

184. Den 9 Oct(ober) 1758, fol.81. 

Op den Requeste van Berent van Schoonheeten en Antoni Boeve met Geertruit en Hendrina 

Bosch de eerste als Weduwenaer en boedelhouder van wijlen sijn Ehevrou Aeltien Boeve, en 

de laetste ieder in hare qualiteit als naeste erfgenamen van geseide Aeltien Boeve te kennen 

gevende dat behalven haer Remonstranten als erfgenamen nog daer en bovennals mede 

erfgenamen een Jacob, Daniel, en Gerrigien Bosch, waer van de twee eersten de een na 

Oostindien en de andere in de Westindien, al voor eenige jaren sijn uitgevaren, gelijk ook de 

laetste aen een Soldaet getrouwt geweest me deselve buiten ’s lands is getrokken, en niet 

wetende of eene van deselve nog in leven sijn, en nadien het den eersten Remonstrant als 

boedelhouder wijlen sijn vrou niet convenieerd om sodane goederen, en waer onder de 

vrouws kleederen als andere meer langer onder sig te behouden, maer van intentie is om aen 

de erfgenamen uit te keren, gelijk ook verpligt is inventaris te geeven, en vervolgens over de 

nagelatene boedel met de erfgenamen sodane schiftinge en scheidinge te make als haer na 

regten sal competeren, so waren de Remonstranten versoekende dat de persoon van Antoni 

Boeve als curator in de voorn(oemde) boedel mogt wporden geauctoriseerd om voor de drie 

absente erfgenamen voor so veel derselver belangen in de geseide boedel waer te neemen. 

Was geapost:  Op het raport van de Heeren Hoofdluiden van het Broeder Quartier word de 

persoon van Antoni Boeve bij desen geauctoriseerd ten fine als bij den Requeste versogt. 

 

 

185. Den 30 Oct(ober) 1758, fol.82. 

Op den Requeste van de Predicanten deser Stad, versoekende om ten requeste geallegueerde 

redenen, dat de Vrijdags beurte voor deese winter moge worden gesurcheerd. 

Was geapost:  Op het versoek van de Requestranten word de vrijdags beurte voor deese 

aanstaande winter weder gesurcheerd. 

 

 

186. Den 3 Nov(ember) 1758, fol.82. 

Op den Requeste van de ouder en jongermans van de timmermans knegten te kennen gevende 

dat aen haer op den 30 Nov(ember) 1734 hebben gelieven te accorderen een busse te mogen 

oprigten, waer door de sieken van haer souden konnen worden onderhouden en haer doden 

begraven, sonder de Stad of Arme Kamer lastig te vallen, en daer bij geapprobeert eenige 

artikulen daer over bij deselve opgestelt, en onder anderen ook den 11 artikul, waer bij 

gestatueert is dat een overleedenen knegt sal uit de busse des begerende worden gegeven 5 

guldens, so hebben deselve goetgevonden om in de plaets van 5 guldens deselve te verhogen 

tot 10 guldens, om dat vijf guldens tot geen begaffenis genoeg is, en sal boven dien nog 

gegeeven worden twaelf stuivers voor kannen en glasen: versoekende dat ’t selve mag worden 

geapprobeerd, en in hare Gilde boek mag worden ingestelt. 

Was geapost:  Schepenen en Raden approbeert gestatueerde in desen, en sal ’t selve in hare  
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Gilde boek worden geregistreert na behoren. 

 

 

187. Den 11 Nov(ember) 1758, fol.82vo. 

Op den Requeste van Willem Lamberts, Evert Janz en Geurt Janz, voogden over de 

minderjarige kinderen van Willem Boumeester versoekende approbatie van een aankoop van 

een twaalfde portie in eenige stukken Stads (lands) agter Zwoll gelegen voor haare pupillen 

gedaan, als meede auctorizatie om haare gerede penningen op goede onderpanden te mogen 

beleggen, of deselve te emploieren tot aankoop van obligaties. 

Was geapost:  De gelibelleerde aankoop van een twaalfde portie in eenige stukken lands 

agter Zwoll gelegen word mits desen geapprobeerd, en ten aansien van het versoek bij het 

tweede lidt van den Requeste gedaan, word verstaan dat de Remonstranten sullen sijn 

gehouden om voor of aan Schepenen ende Raden kennisse te geven van de effecten die 

deselve souden willen aankopen of daar op de penningen te beleggen. 

 

 

188. Den 20 Nov(ember) 1758, fol.83. 

Op den Requeste van de Heeren Q. Eckelboom, G. van Dijk en P.E. Sabé te kennen gevende 

hoe deselve bij Testamentaire dispositie van de Wede Kloek tot voogden waren genomineerd 

over Gerhard Willem Kloeke versoekende om ten requeste geallegeerde redenen dat gemelte 

pupil bijna den ouderdom van 22 jaren hebbende bereikt mag worden geaccordeert veniam 

aetatis. 

Was geapost:  De versogte venia aetatis word geaccordeert ten fine en effecte als na regten. 

 

 

189. Den 21 Nov(em)b(e))r 1758, fol.83vo. 

Op den Requeste van Anthonij Boeve de jonge als aangestelde Curateur van de drie absente 

erfgenaamen van wijlen Aaltien Boeve in leven huisvrou van Berend van Schoonheten met 

namen Daniel, Jacob, en Gerrigjen Borst, vertoonende hoe dat in voornoemde qualiteit met de 

praesente erfgenaamen den inventaris afgegeven van B. van Schoonheten als boedelhouder en 

tugtenaar, heeft geëxamineert, en vervolgens den boedel overgenomen de portie van de 

klederen tot desselfs overledens lijve hebbende behoort meede genomen, en ten aansien van 

het verdere gereede welcke de langstlevende in tugtbesit een accoord getroffen dat de 

tugtenaar aan de erfgenaamen voor haar portie sal uitkeeren een onverdeelde somme van 225 

Car(oli) guldens, en die volgens huwelijks voorwaarden, na lijftugts regt besitten en 

gebruicken; versoeckende in praed. qual van het voorn(oemde) accoord consent en 

approbatie. 

Was geapost:  Op rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier word het 

gelibelleerde accoord, pro ut jacets, geapprobeerd. 

 

 

190. Eodem [21 Nov(em)b(e))r 1758], fol.84. 

Op den Requeste van Jan Verhaagen, en Matthijs van Romonde, als aangestelde Curateuren 

over het legaat van f.1000 - : - guldens uit den boedel van de overledene weduwe gelegateert, 

aan het stomme onmondige kint van Claas Roos in Oostindien vertoonende dat 

voorschr(even) boedel reeds wel  voor een jaar is tot geld gebragt, en vereffent door Adriaan 

Doijer als volmagt en borge van Jan Schade te Amsterdam, dat de Remonstranten niet 

tegenstaande iterative aanmaningen als nog, die 1000 guldens niet hebben kunnen erlangen; 

dat nu eindelijck deselve Adriaan Doijer dier qual. Die 1000 guldens wel wil opbrengen, dog 

sonder interest, daar egter de Remonstranten vermeinen dat daar van interest behoorde te 
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worden betaalt, versoeckende als nu, dat Adriaan Doijer namens Jan Schade mag worden 

geordonneert, om ten minsten een half jaar interest tot 3 procent daar bij te betaalen, of de 

Remonstranten te authoriseren, om die somme sonder interest te mogen ontfangen. 

Was geapost:  Op rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier worden de 

Remonstranten in haar qualiteiten geauthoriseerd, om de gelibelleerde f.1000 - : - Car(oli) 

guldens van Adriaan Doijer namens Jan Schade, sonder interest te mogen ontfangen. 

 

 

191. Eodem [21 Nov(em)b(e))r 1758], fol.85. 

Op den Requeste van de Hr. Burgermeester R.W.V. Hemert als voorstander van de Brands 

vergadering, hoe dat op den 10 desen loopende maand op het sieken huis alhier is overleden 

eenen Janna Wiebers of van Wilpe, welke voor eenige jaaren uit Brands vergadering na het 

gemelde sieckenhuis was getransporteert, op conditie dat de opkomsten gedurende die 

tusschen tijd bij gem(elte) sieckenhuis souden worden geprofiteert. 

Versoekende te mogen weeten, of die revenues bedraagende f.338 - 16 - 8 sal betaalen van de 

Stad en Armecamer jeder voor de helft dan aan een van beiden in ’t geheel. 

Was geapost:  De Heer Remonstrant word mis deesen geauthoriseerd, om de gelibelleerde 

somme van f.338 - 16 - 8 uit te tel(l)en aan de tijdelijke bedienaaren der Armen. 

 

 

192. Den 27 Nov(ember) 1758, fol.85vo. 

Op den Requeste van de Crediteuren van de insolvente boedel van Matthijs Voet, te kennnen 

gevende dat sij tot Curateuren over deselve hebben gealigeerd Willem Elbers en Marten 

Richen. Versoekende approbatie van deselve, en dat Matthijs Voet aen gem(elte) Curateuren 

de sleutels van kisten en kasten sal overgeven en sig uit sijn huis absenteren. 

Was geapost:  Schepenen en Raden approberen het versoek bij requeste gedaen so als het 

leijd. 

 

 

193. Eodem [27 Nov(ember) 1758], fol.85vo. 

Op den Requeste van Gerrit Peck en Antoni Rinkelaar als voogden van de twee onmondige 

kinderen van wijlen Jan Rinkelaar bij wijlen Johanna Peck in egte verwekt, remonstrerende 

hoe dat met de Wede van Jan Rinkelaar als stijfmoeder van bovengemelte kinderen hebben 

geconvenieerd, dat de moeder in den boedel zal blijven sitten mits dat de schulden zal betalen 

en het geen te ontvangen staat te ontvangen voor haare rekeninge, en dat de kinderen voor 

haar vaders part sullen genieten en trekken de hof buiten de Hagen-poort en het stalletjen 

staande alhier op de Oude straat aan de Stadsmuur, sullende de Wede dan nog betalen tegens 

den 1
ste

 April 1759 de seshonderd guldens, welke de voornoemde kinderen is beweesen van 

haar moeders goed wijlen Johanna Peck, versoekende daar toe approbatie. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buiten Quartier word het 

gemelte accoord mits desen geapprobeerd. 

 

 

194. Den 4 Nov(ember) 1758, fol.86. 

Op de Requeste van David Nicolaas van Nes, en Jan Henrik Nederbos, te kennen gevende dat 

bij ’t overlijden van Willem Bootsman deselve hun hadde versogt om uit sijn boedel sijn lijk 

te besorgen, en sijne schuldenaren te voldoen, en also sijn eenige soon die boedel komt te 

repudieren so waren deselve versoekende dat sij mogten worden geauctoriseerd de 

nalatenschap van gemelte Willem Bootsman onder beneficie van inventaris en communicatie 

van Peter Eckelboom als Kerkmeester van ’t Gasthuis te mogen aentasten. 
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Was geapost:  De personen van David Nicolaas van Nes, J.H. Nederbos, benevens de 

Kerkmeester P. Eckelboom, worden bij desen geauctoriseerd om de persoon van wijlen 

Willem Bootsman niet alleen na staetsgelegentheid te doen ter aerde bestellen, maer ook 

derselver boedel te redden voor so verre doenlijk. 

 

 

195. Den 14 Dec(ember) 1758, fol.86vo. 

Op den Requeste van de Cipier Jacob Schrijver versoeckende om geallegeerde redenen daar 

de persoon van Petrus Cellis mogte worden geauthoriseert, om het Cipiers ampt voor hem 

waar te neemen. 

Was geapost:  De persoon van Petrus Cellis word mits deesen geauthoriseerd ten fine als bij 

den Requeste vermeld, mits doende den gewoonen eed. 

 

 

196. Den 18 Decemb(er) 1758, fol.87. 

Op den Requeste van Johannes Schallenberg verzoekende om ten requeste geallegueerde 

redenen geauctoriseerd te mogen worden om zijn gepagte erve van de Geestelijkheid voor de 

volgende pagt-jaaren aan eenen Jan Dirks te mogen overdoen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Camenaar van de Geestelijkheid word in het versoek bij 

Requeste vermelt mits desen geconsenteerd om sijn gepagte erve voor de overige pagt-jaaren 

in te gaan met Petri eerst-komende, aan Jan Derks over te doen. 

 

 

197. Eodem [18 Decemb(er) 1758], fol.87. 

Op den Requeste van Jan Dirks versoekende zijn gepagte erve van de Geestelijkheid aan 

Berend Claassen te mogen overdoen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Camenaar van de Geestelijkheid word aan den 

Requestrant geaccordeerd om sijn gepagte erve voor de nog volgende pagtjaren in te gaan met 

Petri eerstkomende aan Berend Claassen over te doen. 

 

 

198. Den 21 Decemb(er) 1758, fol.87vo. 

Op den Requeste van Willem Elbers, en Marten Rijgen te samen aengestelde Curateuren over 

de insolvente boedel van Thijs Voet, te kennen gevende hoe deselve alle de goederen 

hebbende verkogt wel gaerne met een maand of twee rekeninge bewijs en reliqua  wilden 

doen van hunne administratie so versoeken deselve dat de selve sullen mogen worden 

geauctoriseerd om de uitheemse crediteuren tegens heden en ses weeken door de Couranten te 

doen citeren om hun praetensie ten laste van gemelte boedel aen te geven. 

Was geapost:  De Requestranten worden bij desen geauctoriseerd om de in en uitheemse 

crediteuren en alle die geene welke eenig regt of praetensie op de insolvente boedel van 

Matthijs Voet souden sustineeren te mogen  hebben bij advertentie in de Courant te  

waerschouwen om deselve hunne praetensien voor den 1 Meert 1759 aen Requestranten aen 

te geven bij poene van verstek. 

 

 

199. Den 21 Decemb(er) 1758, fol.88. 

Op den Requeste van Jurriaan Bijsterbos versoekende dat aan hem moge geaccordeerd om 

een seker uitgang van seven Car(oli) guldens jaarlijx ten voordeele van het G(eertruiden) en 

Cath(arinen) Gasthuis uit een huis van den Requestrant op de Oude straat, en voor als nog met 

sijn broeder gemeen te mogen aflossen. 
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Was geapost:  De versogte aflosse word tegens Paasschen eerstkomende geaccordeerd tegens 

4 p(er)cent. 

 

 

200. Den 8 Febr(uarii) 1759, fol.88. 

Op den Requeste van de regeerende Buitenvaders van de Groot Burger Weesen te kennen 

gevende hoe dat de deselve wesen een huisien hebben staen in de Markt steeg naest de stal 

van Mevrou van Oldenhoff ’t welk seer is vervallen, en gemelte Mevrou van Oldenhof wel 

soude inclineren om ’t selve te kopen voor een Sa. van circa 30 guldens, versoekende daer toe 

approbatie. 

Was geapost: Op het Raport van de Heeren Provisoren van de Burger Weesen so worden de 

Requestranten bij desen geauctoriseerd om de gelibelleerde woninge ten meesten prijse te 

mogen verkopen. 

 

 

201. Den 19 Febr(uarii) 1759, fol.88vo. 

Op den Requeste van Berend Warner Lonterman Remonstrerende, dat op Petri deses jaars 

drie of vier jaren thins van sijne woninge op den Sonnenberg aan het Comptoir van de 

Geestelijkheid verschuldigd is met versoek dat Schepenen ende Raden om ten requeste 

geallegueerde redenen hem daarvan remissie gelieven te verlenen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Camenaar van de Geestelijkheid word aan den 

Suppliant twee jaaren van sijn verschuldigde grondgeld of thins geremitteerd. 

 

 

202. Den 21 Febr(uarii) 1759, fol.88vo. 

Op den Requeste van Hessel Zomerdijk verzoekende het Veer van dese Stad op Ens en 

Emmel-oort et vice versa. 

Was geapost:  Den Suppliant word met het versogte Veer van dese Stad op Ens en Emmel-

oort et vice versa begunstigd. 

 

 

203. Den 26 Febr(uarii) 1759, fol.89. 

Op den Requeste van de gezamentlijke Bokkingdrogers binnen deze Stad remonstrerende hoe 

dat de tegenswoordige markmeester koomt te vorderen van elk tal haring die zij met haar 

vragt-schuiten van Schokland laten halen, twee doiten, en versoekende om ten requeste 

geallegueerde redenen dat de markmeester moge worden geordonneerd ende gelast, alle 

sodane haring die de Remonstranten hier niet ter markt kopen maar van elders halen, geen 

markgeld te eisschen, gelijk meermalen den markmeester soude zijn aangelegt. 

Was geapost:  Op het versoek bij Requeste vermeld kan niet worden gedisponeerd, en word 

dienvolgens het selve afgewezen, en teffens verstaan dat de Remonstranten schuldig en 

gehouden sijn, om aan de markmeester ingevolge desselfs insructie twee doiten van het tal 

haring te betalen. 

 

 

204. Den 3 Maart 1759, fol.89. 

Op den Requeste van Willemtjen Hendrix huisvrouw van Lambert Egberts versoekende om 

ten requeste geallegueerde redenen dat sij tot primo Meij eerstkomende met haar kinderen 

onder deese Stads jurisdictie mag blijven woonen. 

Was geapost:  Word an de Suppliante gepermitteerd om met haare kinderen tot primo Meij 

eerst-komende onder deese Stads jurisdictie te mogen blijven woonen. 
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205. Den 8 Maart 1759, fol.89vo. 

Op den Requeste van de Rector P. van Dorp, versoekende dat den Ontvanger van de 

Geestelijkheid moge worden geauctoriseerd om aan den Remonstrant in plaatse van een 

vierde deel jaars een half jaar tractement te mogen betalen. 

Was geapost:  Den Ontvanger deser Stads Geestelijkheid word mits desen geauctoriseerd om 

aan den Suppliant in plaatse van een vierde deel een halv jaar tractement te betalen. 

 

 

206. Den 8 Meert 1759, fol.90. 

Op den Requeste van Willem Elbers en Marten Rijgen te samen aengestelde Curateuren in de 

insolvente boedel van Matthijs Voet, Remonstrerende hoe Requestranten voor eenige weeken 

de in en uitheemse crediteuren van gem(elde) boedel tegens den 1 deser maend hebben doen 

citeren en laten ten einde hunne praetensien  op voors(chreve)n boedel souden hebben in te 

geeven aen de opgemelte crediteuren bij poene van verstek voor de uitblijvende. 

Was geapost:  Word geconsenteerd in het versoek bij den Requeste gedaen, en worden de 

Requestranten in hunne qualiteit bij desen geauctoriseerd om de respective in en uitheemse 

crediteuren van de gelibelleerde boedel alnog publijk bij de Couranten voor de laeste mael en 

peremtorie bij poene van verstek voor den eersten Meij aestaende te citeren om hunne 

praetensien aen te geven. 

 

 

207. Den 14 Maart 1759, fol.90vo. 

Op den Requeste van Adriaan Hendrik Stompwijk en Catharina Johanna van Helmond 

geadsisteerd met de Advocaat G.A. Herweijer te kennne gevende dat zij zich opentlijk in den 

houwelijken staat wel hadden laten bevestigen, dog dat in het vervolg hadden moeten 

vernemen dat op dezelve geen vreedzaame zamenwoninge volgde en daaromme van 

zamenwoninge waren gescheiden, en ook reets ten overstaan van de Heeren Daandels en 

Greven als door H(oog) W(eledele) H(oog) A(gtbare) daar toe gecommitteerd hadden 

gemaakt eene behoorlijke schikkinge ten opsigte van de scheidinge en delinge der goederen, 

en daar van eene behoorlijke acte geformeerd den Requeste annex; Versoekende dat U 

W(ele(dele) Ho(og) Agtb(are) deselve wilden gelieven approberen. 

Was geapost:  Scheepenen ende Raaden hebben het bij Requeste geannexeerde accoord 

geapprobeerd, gelijk het zelve geapprobeerd word bij deezen. 

 

 

208. Den 27 Maart 1759, fol.91. 

Op den Requeste van Jan Beks te kennen gevende dat sijn huis is beswaard met een jaalijxe 

uitgang van seven guldens ten voordeel van de Geestelijkheid, en dat daar van  twee jaaren 

ten agteren was versoekende dat die twee jaren hem mogen worden geremitteerd. 

Was geapost:  Wanneer het huis na genoegen van de Heeren Hoofdlieden van het Buiten 

Quartier zal wesen gerepareerd, zo zullen aan hem Remonstrant twee jaaren van de 

verschuldigde uitgang worden geremitteerd, gelijk deselve in dat geval aan hem geremitteerd 

worden mits deesen. 

 

 

209. Den 17 April1759, fol.91. 

Op den Requeste van Jan Scholte, Meijer op ’t erve Meester Hendrix Weerd genaemt 

versoekende om de camp genaemt Kost verloren te mogen bouwen ter tijd toe dat deselve 

wederom in staet is om deselve weder met vhee te beslaen. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen aen den Requestrant om de gelibelleerde  
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Camp Kost verloren nog voor de tijd van drie volgende jaren te mogen bouwen. 

 

 

210. Den 18 April1759, fol.91vo. 

Op den Requeste van Gerrit Peele als voogd over de twee onmondige kinderen van wijlen Jan 

Rinkelaar bij Johanna Peele in egte verwekt, versoekende om een somma van vijfhonderd en 

vijftig Car(oli) guldens voor de kinderen tegens drie p(er)cent op rente te mogen leggen bij N. 

van Berkum. 

Was geapost:  Den Requestrant word mits desen geauctoriseerd om de bij Requeste gemelte 

somma van vijfhonderd en vijftig Car(oli) guldens aan het Boven Gasthuis tegens eene 

jaarlijxe rente van drie p(er)cent te mogen opschieten. 

 

 

211. Den 19 April1759, fol.91vo. 

Op den Requeste van P.C. van Slangenburg, en L. de Pool in qualiteit als voogden over 

Catharina Eduarda en Clara van Slangenburg nagelatene dogteren van wijlen Doms. Johannes 

van Slangenburg, en Theodora Erhard in leven Ehel(ieden) dat der Remonstranten pupillen de 

eerstgen(oemde) reeds al sedert den 2 Nov(ember) 1758 in haer 25, en 22 jaren oud sijnde: 

Versoekende verder om  ten requeste geallegeerde redenen dat Haer Weled(ele) Hoog 

Agtb(are) deselve met veniam aetatis gelieven te begunstigen. 

Was geapost:  De versogte venia aetatis word geaccordeerd ten fine en effecte als na regten. 

 

 

212. Den 23 April1759, fol.92. 

Op den Requeste van Tobina Houwink Wede van Joost Tebbetman versoekende om ten 

requeste geallegueerde redenen te mogen worden ontslagen van de pagt van de kelder onder 

de Latijsche Schoole en dat wel tegens Meij eerst-komende. 

Was geapost:  De Requestrante word van de pagt van de gelibelleerde kelder tegens Meij 

aanstaande ontslagen. 

 

 

213. Den 30 April1759, fol.92. 

Op den Requeste van Jan Wensel Paselt namens desselfs huisvrouw Cornelia de Vos 

versoekende om den boedel van wijlen hare moeder Maria Cotenaar onder beneficie van 

inventaris te mogen aanvaarden. 

Was geapost:  Den Suppliant word geauctoriseerd om de gelibelleerde nalatenschap onder 

beneficie van inventaris te mogen aanvaarden ten fine en effecte als naar regte. 

 

 

214. Den 3 Meij 1759, fol.92vo. 

Op den Requeste van Jan van ’t Wolt versoeckende approbatie van de vercoop en het 

transport van de halve Eeckmolen buiten de Veenenpoorte op den 16 Sept(em)b(e)r 1756, aan 

de Heer Mattheus Beck vercogt. 

Was geapost:  De gelibelleerde verkoping en transport van de halve Eeckmolen, word mits 

deesen geapprobeerd ten fine als bij den Requeste gemelt. 

 

 

215. Den 7 Maij 1759, fol.92vo. 

Op den Rqueste van Berend Hagewolt, Gerrit Bruins, en Berend van Schoonheten, voogden 

over Egbert van Welsum, te kenne gevende hoe dat voorschr(even) pupille reeds den ouder- 
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dom van drie en twintig jaaren is gepasseert, en van een goed gedrag, en bequaam om sijne 

eigene affaires waarte nemen, versoeckende dat Haar Weled(ele) Hoogagtb(are) 

voorsch(reven) pupille gelieven te verleenen veniam aetatis. 

Was geapost:  Het versogte venia aeatis word mits deesen geaccordeert, ten fine en effecte 

als naar regten. 

 

 

216. Den 7 Junij 1759, fol.93. 

Op den Requeste van Willem Bartels, Meijer op ’t vierde erve van de Heulties versoekende 

omme ten requeste geallegeerde redenen dat de jaerlijxe sware pagt van desselfs erve van 395 

guldens gelieven te ontheffen en ’t selve te stellen op de oude pagt van 310 guldens of so veel 

als Haer Weled(ele) Hoogagtb(are) gelieven goet te vinden. 

Was geapost:  Wanneer de Requestrant binnen de tijd van drie maanden de halfscheid van de 

pagt van ’t jaer 1756 ten comptoire sal hebben betaelt so word aen deselve omme ten requeste 

geallegeerde redenen ’t restant van 1755 ter Sa. van f.83 - 3 - gratieuselijk geremitteert. 

 

 

217. Den 21 Junij 1759, fol.93vo. 

Op den Requeste van Jan Weijer, Stads Meijer op de Heupe op ’t Eiland versoekende om ten 

requeste geallegeerde redenen om ’t selve erve over te doen aen sijn soon Hendrik Weijer. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen aen de Requestrant de overdoening van ’t 

gelibelleerde erve op desselfs soon Hendrik Weijer bij Requeste versogt. 

 

 

218. Den 28 Junii 1759, fol.93vo. 

Op den Requeste van Jan Baptist, versoeckende om te mogen worden begunstigt met eene 

vacante proeve in het Boven Gasthuis. 

Was geapost:  De Kerkmeesteren van het Boven Gasthuis worden mits deesen geauthoriseert 

en gelast, om de persoon van Jan Baptist in het voorsch(reven) Gasthuis aan te nemen en te 

verplegen. 

 

 

219. Den 2 Julij 1759, fol.93vo. 

Op den Requeste van Jan Jans van den Esschert als oom van Andries van Putten 

meerderjarige nagelatene soon van wijlen Jan van Putten en Barta Jans Ehel(ieden) hoe 

voornoemde sijne moeder als nu alhier deser wereld sijnde overleden nu ten eenemael 

ouderloos sijnde geworden en nu den ouderdom van 21 jaren hebbende bereikt versoekende 

dat Haer Weled(ele) Hoogagtb(are) voorn(oemde) Andries van Putten gelieven te verlenen 

veniam aetatis ten fine en effecte als na regten. 

Was geapost:  De versogte veniam aetatis word aen de Requestrant geaccordeert ten fine en 

effecte als na regten. 

 

 

220. Den 5 Julii 1759, fol.94. 

Op den Requeste van Jan van Wijhe, versoeckende om geallegeerde redenen dat aan hem 

mogte toegestaan het gebruik van van de Louwenpoorte onder en boven, mitsgaders de grond 

aan de noordzijde buiten de Louwenpoort om steense te setten , en het selve met eene hek af 

te setten. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen aan de Remonstrant het gebruik van het 

rondeel aan de Louwenpoort, mitsgaders de grond aan de noordzijde buiten de Louwenpoort, 
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ten fine als bij den Requeste vermelt, alles egter tot wederseggens toe. 

 

 

221. Den 12 Julij 1759, fol.94vo. 

Op den Requeste van Adrianus van Enkbrink als vader van sijn minderjarig soontie bij wijlen 

Hendrina Theunis, Ehelijk verwekt, benevens Berent van Enkbrink en Hendrik Sleurink als 

aengestelde momberen over voorn(oemde) minderjarig soontie hoe sij Supplianten tot nut en 

voordeel mede van voorn(oemt) soon en pupil sijn te rade geworden te verkopen seker stuk 

lands gelegen te Wapenvelde in de ampte van Heerde, aen de Heere Bentink tot aller 

versoekende daer toe approbatie. 

Was geapost:  Schepenen en Raden approberen de gedane verkopinge van ’t gelibelleerde 

land zo als het leid. 

 

 

222. Den 21 Julij 1759, fol.94vo. 

Op den Requeste van Gerrit Bos, remonstrerende dat een mate van deese Stad in pagt 

hebbende, deselve ook met runtvhee hadde beslagen ingevolge de conditien van verpagtinge, 

edog dat al sijn vhee op een na door de siekte hadde verloren, dat daaromme was versoekende 

dat hem mogte gepermitteerd sijn om deselve met paarden te beslaan. 

Was geapost:  Het gedane versoek word om ten requeste geallegueerde redenen geaccordeerd 

dog niet langer als voor dit jaar. 

 

 

223. Den 26 Julij 1759, fol.95. 

Op den Requeste van Magteld Winter Wede van wijlen Frans Griethuijsen, te kennne gevende 

hoe dat sig in een deplorabele toestand bevind, en bij ’t afsterven van geseide haer man is 

komen ontwaer te worden dat haer boedel is overladen van een menigte van schulden, waer 

van de Suppliante als weinig kennis hebbende van de koopmanschap en door haer man aen 

haer nooijt geopenbaard altoos ten eenemael onkundig is geweest, versoekende dat sij ten 

behoeve van alle de Crediteuren een afstand van den boedel mag doen en alle deselve alle 

hare goeeren overgeven ten fine als na regten wordende in so een geval tot conservatie en 

redding van dien Curatoren daer over geconstitueert. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen ’t versoek bijj requeste gedaen, en worden de 

personen van Egbert van der Horst en Assuerus van den Noorth geauctoriseerd ten fine als bij 

den Requeste vermeld. 

 

 

224. Den 2 Aug(us)ti 1759, fol.95vo. 

Op dne Requeste van Peter Leussinck versoekende te mogen worden begunstigt met het 

gebruik van het leegstaande Rondeel of Keiserinne tooren. 

Was geapost:  Het versoeck ten Requeste gedaan word aan den Remonstrant geaccordeerd, 

mits betalende op Meij, ’s jaarlijks, ten Comptoire deser Stads Domeinen een somme van een 

gulden en agt stuivers, alles egter tot ons kennelijk wederseggens toe. 

 

 

225. Den 1 Oct(ober) 1759, fol.95vo. 

Op den Requeste van Jan Gerritsen Vos, Stads Meijer op de Nieuwe Weert Remonstrerende 

dat ’t buiten land van sijn erve sedert eenige jaren sodanig is afgenomen, dat geen voorland 

meer voor sijn dijk heeft maer de Zee dagelijks tegens sijn dijk aenspoelt, dat deselve met 

veele moeite en kosten die dijk heeft moeten onderhouden en op den jare 1758 die dijk tot 
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drie iterative reijsen is door gebroken en weggespoelt en de doorbrake daer door telkens water 

is geworden, dat in desen jare op ordre van H(oog) W(eledele) Hoogagtb(are) dien dijk  niet 

alleen met grote kosten en moeite heeft herstelt maer ook in staet gebragt dat meerder 

resistentie tegen het water sal kunnen lijden en ook veel van sijn land daer toe heeft moeten 

vergraven versoekende dat Haer Weled(ele) Hoogagtb(are) aen hem voor sijne moeite en 

kosten iets gelieven toe te leggen. 

Was geapost:  Op het Raport ter vergaderinge gedaen so word aen de Requestrant voor ’t 

vergraven van desselfs dijk toegelegt een Sa. van vijftig daelers welke de ontfanger van de 

Stads Domeinen word gelast aen hem op desselfs pagt te valideren. 

 

 

226. Den 9 Oct(ober) 1759, fol.96. 

Op den Requeste van de Roedendrager E. Moulijn als afslager en penninkmeester van de 

vendue hoe dat den 29 Dec(ember) 1758 heeft verkogt de nagelatene goederen van wijlen 

Willem Bootsman geweesen kostkooper in ’t Heilige Geesten Gasthuis ter instantie  en ten 

overstaen van de Conrector David Nicolaes van Nes, de Kerkmeester Peter Eckelboom en 

J.N. Nederbos in qualiteit als aengestelde Curateuren over gemelte nalatenschap, waer van 

gekomen is na aftrek van de vendues onkosten de Sa. van (f.)231 - 14 – daer van door de 

gemelte Curateuren niet meerder is betaelt als een Sa. van f.217 - 11 - . 

So dat onder de Requestrant nog is berustende gebleeven de Sa. van f.14 - 6 - 10. 

So was deselve versoekende te mogen weeten waer hij die overige boedel penn(ingen) ter Sa. 

van f.14 - 6 - 10 soude laten. 

Was geapost:  De Roedendrager E. Moulijn word bij desen geauctoriseerd om aen de 

Kerkmeesteren van het Buiten Gasthuis onder behoorlijke quitantie uit te tellen de 

gelibelleerde Sa. van f.14 - 6 - 10, welke vervolgens worden gelast deselve onder sig so lange 

berustende te houden of ook iemants tot deselve penn(ingen) nader geregtigt daer toe sig 

mogten komen op te doen. 

 

 

227. Den 13 Oct(ober) 1759, fol.96vo. 

Op den Requeste van de Gildemeesters, Overluiden en ’t geheele St. Jacobsgilde, sig 

beclagende over verkorting van haar voordeelen en Emolumenten door het niet genieten van 

de gewoone piksakken uit de schuiten en kleine vaartuigen met turf uit de Koekoek, alhier 

gelost wordende. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Broodwegeren word verstaan, dat van jeder 

kleine praame of schuite uit de Koekoek komende, welke alhier sal worden gelost, niet meer 

inhebbende als ¾ last turf, en daar onder, bij de dragers voor een piksack sal worden genooten 

een halve sack, van ¾ last tot 1 en ¾ last een sak, en booven 1 en ¾ last twee sacken, sulx 

alles egter tot wederseggens toe. 

 

 

228. Den 12 Novemb(er) 1759, fol.97. 

Op den Requeste van de Predikanten van de Nederduitsche Gereformeerde Gemeente deser 

Stad versoekende om ten requeste geallegueerde redenen dat de vrijdags beurte voor deese 

winter weder moge worden gesurcheerd. 

Was geapost:  Op het versoek van de Requestranten word de vrijdags beurte voor deese 

aanstaande winter nogmaals weder gesurcheerd. 
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229. Den 3 Dec(ember) 1759, fol.97. 

Op den Requeste van Willem Dekker te kennnen gevende hoe in de maend Meij deses jaers is 

aengestelt tot oppasser van de Melm en toeter te Brunnepe, dat deselver dit somer wegens de 

grasseerende siekte onder ’t runtvee de Melm en ’t binnen Haatland dagelijks heeft moeten 

visiteren, versoekende dat voor sijner moeite, en arbeid sodanig douceur gelieven toe te 

leggen als Haer Weled(ele) Hoog Agtb(are) sullen oordeelen te behoren. 

Was geapost:  De Requestrant word voor sijne extraordinairs moeite toegelegt een Sa. van 

tien goudguldens eens te betalen door de ontfanger van de Stads Domeinen voor rekening van 

de lopende  Camer Dno. (Anno Domino) 1759. 

 

 

230. Eodem [3 Dec(ember) 1759], fol.97vo. 

Op den Requeste van de Gilde meesteren van het Drapeniersgilde te kennen gevende hoe dat 

de ville mole staende over den IJssel voor eenige tijd een roede hebbende verloren, waer door 

buiten staet is geraekt om ’t werk ten allen tijden na behoren te kunnen verrigten dat daer en 

boven nog verscheide reparatien nodig welke wel tot laste van den molenaer of vilder Assien 

de Groot sijn, dog die buiten staet sijnde sulke sware kosten te kunnen dragen, sig bij de 

requestranten hebbende geaddresseert en versogt, dat deselve hem de behulpsame hand 

mogten bieden en de penningen tot de reparatie nodig verstrekken. Dat de requestranten na 

overweginge van dien bevonden hebbende dat de mole tot dienst van Fafabriek seer 

nootsakelijk sijnde, en dat buiten dien de Fabriek so voor de tegenwoordige meesters, als die 

naderhand dese Fabriek souden willen exerceeren ganschelijk ruïneus soude sijn, en tot 

favoriseringe van dien de penningen tot die reparatie nodig wel souden willen negotieren. 

Dog also de tegenswoordige werkende meesters haer beswaert vinden om so een merkelijke 

Sa. als nodig sal sijn uit te tellen en voor hare rekening te negotieren, dewijl somtijds een 

thans werkende meester mogte komen te overlijden, of de fabrijcq mogte abandonneeren als 

dan soude vermeinen van dat verband ontslagen te weesen of een nieuw aenkomende meester 

soude oordeelen onder dat verband niet te beheren so versogten de Requestranten tot 

voorkominge van alle dispuiten en misverstanden dat in hare gilde boek als een wet 

navolgende poincten mogten worden geinsereerd en geregistreert. 

Also 1 gesamentlijke Drapeniers gilde met mevrou G. Ellents wede Verhoef voor haer en hare 

Erfgenamen hebben gecontracteert, dat wanneer de ville mole staende over den IJssel door de 

tegenswoordig werkende meesters sal sijn gerepareert deselve altoos tot gebruik van haer 

gilde sal sijn en blijven mits dat de gilde meesters verpligt sullen sijn na dat ’t Capitael dat tot 

dese reparatie van de mole sal dienen te worden genegotieert, sal weesen afgelost aen mevrou 

de wede Verhoef en hare Erfgenamen alle jaren ten minsten drie maenden na elken 

verschijnsdag die wesen sal primo Meij te betalen een somma van vijftig Caroli guldens. 

Dat de meesters die inmiddels in ’t gilde mogten komen mede voor ’t te negotierende capitaal 

verbonden sullen weesen; als mede voor zich loon van ieder stuk in dese mole gevilt 

wordende twee stuivers meerder sullen moeten betalen, tot de volle aflosse toe, en dus van 

ieder stuk in te houden tien stuivers, so als de tegenswoordige werkende meester haer 

verpligten in te houden, welke tien stuivers de molenaer of vilder aenstonts na dat de mole sal 

sijn gerepareert en herstelt van ieder stuk sal laten staen. 

Dat de meesters so wel de tegenswoordige als werkende als die inmiddels in ’t gilde mogten 

komen, stervende of de Fabrijck abandonnerende van dit verband ontslagen sal sijn, maer so 

lange verbonden blijven tot dat na die tijd een nieuwe meester in ’t gilde mogte komen die als 

dan des overledenens of de Fabrijk abandonnerende plaetse sal vervullen en verbonden sijn. 

Was geapost:  Schepenen en Raden approberen ’t opgerigte accoord in desen gementioneerd, 

en verstaen ten gevolge van dien dat ’t selve in ’t gilde boek sal worden geregistreerd en als 

een wet geinserveerd. 
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231. Den 10 Dec(ember) 1759, fol.99. 

Op den Requeste van de Gemeensman Jacob ten Hove te kennen gevende hoe sij gaerne 

soude willen hebben dat haer boedel na haer dood door de Gemeensman Laurens Pastoor en 

Jurrien Bijsterbos wierde gereddet en ten eenemael tot liquiditeit gebragt om dan aen hare 

Erfgenamen uitgereikt te worden al waeromme dan sij Remonstranten die dese personen tot 

executeurs over haer boedel aenstelt versogte dat dese aenstellinge bij haer weled. 

Hoogagtbare mogte worden geapprobeert. 

Was geapost:  De personen van Laurens Pastoor en Jurrien Bijsterbosch worden 

geauctoriseerd ten fine als bij den Requeste vermeld. 

 

 

232. Eodem [10 Dec(ember) 1759], fol.99. 

Op den Rqueste van Maria la Blanc huisvrou van Jan Barij Daniels wonende tot Amsterdam 

te kennen gevende hoe haer vader J. la Blanc alhier sijnde komen te overlijden, deselve sig als 

eenige nagelatene kind alhier was bevindende om deselve haer vader behoirlijk ter aerde te 

doen bestellen dat sij Requestrante schoon wel geen redenen heeft om te denken dat derselver 

boedel soude sijn beswaert dat de aenvaerdinge van dien haer soude schadelijk kunnen sijn 

evenwel van den staet des boedels ten eenemael onkundig sijnde versogte dat mogte worden 

verstaen dat de Suppliante hare overledene vader J. la Blanc sal kunnen en mogen behoirlijk 

doen begraven sonder dat sulx in eenigerleij manieren sal strekken tot praejudicie van de 

Suppliante ofte daer uit eenige verkeerde gevolgen sal kunnne worden geinfereerd. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen het versoek bij den Requeste gedaen so als 

het legd en verstaen ten gevolge van dien dat de Requestrante hare overledene vader J. la 

Blanc sal kunnen en mogen doen ter aerde bestellen sonder dat sulx in eeniger manieren sal 

strekken tot praejudicie van de Requestrante of daaruit eenige verkeerde illatien of 

consequentien sal kunnen getrokken worden. 

 

 

233. Den 21 Dec(ember) 1759, fol.99vo. 

Op den Requeste van Berend Berends en Arend Janz voerluiden van het turfvaren te 

Brunnepe versoekende om ten requeste geallegueerde redenen dat mogen worden 

gemaintineerd om alleen de turf te varen te Brunnepe voor het vragtloon daar toe staande. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Broodwegers is goedgevonden ende verstaan, 

dat de ingezetenen van Brunnepe tot het varen van haar turf niemand anders zullen mogen 

emploieren als de Remonstranten, en dat aan deselve daarvoor sullen moeten betalen het 

vragtloon daar toe staande; Voorbehoudens dan nog aan een jeder aldaar de vrijheid, om sijn 

eigen provisie van turf selfs te mogen varen mits in dat geval betalende aan de Requestranten 

de halfscheid van het vragt-loon. 

 

 

234. Den 21 Januar(ii) 1760, fol.100. 

Op den Requeste van Johanna Catharina Smaltius als moeder en wettige voogdesse van haare 

minderjarige soon met naame Hermannus van Thiel oud 24 jaaren, bij wijlen haaren eheman 

Derk van Thiel in egte verwekt als meede van de aangestelde voogden over de nagelatene 

kinderen van opgemelte Derk van Thiel versoekende om ten requeste geallegueerde redenen 

veniam aetatis voor haaren pupil Hermannus van Thiel voornoemd. 

Was geapost:  De versogte venia aetatis word aan de Requestranten pupil bij Requeste 

genoemd geaccordeerd, en sulx ten fine en effecte als naar regten. 
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235. Den 11 Febr(ua)rij 1760, fol.100vo. 

Op den Requeste van den Heer Burgemeester Assuerus Greven, versoeckende dat de 

secretaris Lemker moge worden geauthoriseerd om uit de penningen, geprovenieerd van 

sekere turfdragers plaats aan Arend Cent hebbende toebehoort, en op bekomene verwinnen 

van de Remonstrant op den 4 December 1759 bij Executie, ten overstaan van de Heeren 

Hoofdlieden vercogt, en onder de secretaris Lemker geconsigneerd liggende, aan hem uit te 

tellen een somme van f.587 - 10 - . 

Was geapost:  De secretaris Lemker word mits deesen gelast en geauthoriseerd om de 

gelibelleerde somme in den Requeste gespecifiseerd, met de kosten daar op gevallen na aftrek 

van de jura consignationis aan de Heer Remonstrant uit te tellen. 

 

 

236. Eodem Die [11 Febr(ua)rij 1760], fol.101. 

Op den Requeste van Matthijs van Romunde versoekende dat de meubilaire goederen van 

Gerrit Weijers, laast overleden, en in des Remonstrants huis hebbende gewoont mogten 

worden verkogt om daar mede de schulden te betalen, voor soo verre toereikende sijn. 

Was geapost:  De Remonstrant word mits deesen geauthiriseerd, om de gelibelleerde 

goederen door de ordinaire vendumeester E. Moulin te doen verkoopene, om daar mede de 

schulden te betalen, voor soo ver toereikende sijn. 

 

 

237. Den 21 Febr(ua)rij 1760, fol.101vo. 

Op den Requeste van Pieter Oedekerk versoekende begunstigd te worden met het Veer op Ens 

en Emmel-oort et vice versa so in diervoegen Hessel Somerdijk het selve heeft gehadt die 

daar van afstand doed. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Schutmeesters word den Suppliant begunstigd 

met het Veer op Ens en Emmel-oort et vice versa so en in diervoegen als het selve heeft 

gehadt Hessel Somerdijk, die daar van afstand heeft gedaan. 

 

 

238. Den 3 Maart 1760, fol.102. 

Op den Requeste van Anna Magdalena Kroese versoeckende sig ingevolge resolutie van den 

21 Februarij 1729 te mogen uitcoopen van het Groot Burgerweeshuis met een Sa. van hondert 

en tien guldens. 

Was geapost:  De versogte uitcoop word mits desen geaccordeerd ten fine als bij den 

Requeste vermeld. 

 

 

239. Den 21 Maart 1760, fol.102. 

Op den Requeste van Nicolaas de Munninck en Helmich van Marle beide crediteuren in den 

verlatene boedel van Adolf Hendrik Brumers, wieldraijersbaas, versoeckende dat een of 

meerder persoonen als executeuren tot redding van dien boedel mogen worden geauthoriseerd 

en aangestelt. 

Was geapost:  De Remonstranten Nicolaas de Munninck, en Mr. Helmich van Marle, worden 

mits deesen aangestelt, en geauthoriseerd, als Curateuren van den verlatenen boedel van 

Adolf Hendrick Brumers, ten fine en effecte als naar regten. 

 

 

240. Den 23 April 1760, fol.102vo. 

Op den Requeste van D.G. Dijk stadsmeier van het Naateers, remonstrerende dat wel genegen  
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was om 1/3 van het groote Naateers dat buitendijks legt,  nog een Kaa-dijk te leggen langs het 

riet dat op den oever staat ingevalle het selve gepagte word voor een dubbelt pagt-jaar in 

gebruik mogte houden. 

Was geapost: Het versoek bij Requeste vermelt word mits deesen geaccordeerd en 

dienvolgens aan dne Remonstrant het gebruik van het gelibelleerde land voor een dubbelt 

pagt-jaar geaccordeerd op conditie bij Requeste uitgedrukt, en betalend ehet plakke-geld 

ingevolge de conditien van verpagting. 

 

 

241. Den 30 April 1760, fol.103. 

Op den Requeste van de Roedendragers der Stad, versoekende om ten requeste geallegeerde 

redenen, dat aan haar voor het doen van de peil van de middelen die sullen worden verpagt 

sel(v)s nog worden toegeligt, en dat sulx bij de verpagtinge moge worden bekend gemaakt so 

als bij de verpagtinge van de provintiale middelen is geschied. 

Was geapost:  Op  het rapport van de Heeren Camenaars word aan de vier Roedendragers 

deses stad te zamen toegelegt voor het doen van de 

peil van het gemaal  f.10 - : - . 

 - de toebak  f.25 - : - . 

 - de wijnen  f.20 - : - . 

 - het geslag  f.25 - : - . 

te betalen door de respective pagters en zulx bij provisie voor dit lopende jaar en zal dit bij de 

aanstaande verpagtinge van huiden worden bekend gemaakt. 

 

 

242. Den 1 Meij 1760, fol.103vo. 

Op den Requeste van den ontvanger Lemker van Breda versoekende om ten requeste 

geallegeerde redenen een advocaat te mogen gebruiken om het verschuldigde ketel-(geld) van 

het Carspel van IJsselmuiden door de middelen regtens te kunnen vorderen. 

Was geapost:  Den Remonstrant word mits desen geauctoriseerd om het gelibelleerde 

verschuldigde ketel-geld over de jaaren 1758 en 1759 op Jacobi respectivelijk verscheenen 

van het Karspel van IJsselmuiden door middelen regtens te vorderen, en daar toe op kosten 

van deeze stad een advocaat te mogen emploieren, blijvende de verdere verlopene jaaren 

ingevolge resolutie van den 19 april 1751 ten privative laste van hem Remonstrant. 

 

 

243. Eodem [1 Meij 1760], fol.104. 

Op den Requeste van Maria Coers wed. van Willem Schuurmeier Remonstrerende hoe de 

gildem(eeste)rs van het Kleder-makers gilde op frivole protexten souden soeken haar te 

beletten een meester knegt te setten, weshalven sij was versoekende dat de gildemeesters van 

het selve gilde mogten worden gelast, om de persoon van Jan van Delden, die sij daar toe 

wilde emploieren als aan de requisiten van het gilde gaarn te voldoen in het voorschreven 

gilde aan te neemen. 

Was geapost:  Scheepenen ende Raaden de gildemeesters van het Kledermakers gilde over 

den inhoud van den requeste hebbende gehoord, accorderen aan de Remonstrante om een 

meester-knegt te mogen setten, mits voldoende aan de requisiten van de gilde-wet. 

 

 

244. Den 8 Meij 1760, fol.104vo. 

Op den Requeste van Jan Wensel Paselt te kennen gevende hoe hij so in maatschappie als ter 

oorsake van borgtogt met en neffens Gerrit de Wit als nog in huire is hebbende verscheide 
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Dronter Landen, en door dien deselve in den voorleden jare heeft moeten ondervinden dat 

deselve Gerrit de Wit heeft kunnen goedvinden sonder voorweten  of toestemminge van den 

requestrant het hooij van voorschreven landen te verkopen en de naweide van dien te 

verhuiren, so versoekt deselve dat Haer Weled. Hoogagtb. aen hem gelieven te permiteeren 

om door een publijke bekendmakinge elk en een iegelijk te waerschouwen om buiten speciale 

toestemminge van de Suppliant van voorgemelte Gerrit de Wit geen hooij te kopen of 

naweijde te huiren van sodane Dronter Landen als haer beide ter samen als nog sijn 

aengaende. 

Was geapost:  De Requestrant word bij desen geauctoriseerd om sonder eenige inspieringe 

van de beklaagde Gerrit de Wit, de gelibelleerde landen te verhuiren, en de penningen 

daervoor te ontfangen sonder dat deselve Gerrit de Wit sig op eenigerhande manier daermede 

sal hebben te bemoeijen sonder kennis en approbatie van den Requestrant in desen. 

 

 

245. Eod(em) die [8 Meij 1760], fol.105. 

Op den Requeste van Wilhelmina Haarst, wede van wijlen G. Spraakman, versoeckende te 

mogen worden geauthoriseerd om seecker stukje lands in ‘s Heerenbroek gelegen soo voor 

haar selfs, als mede voor haar minderjarige kinderen, te mogen vercoopen, en daarvan 

behoorlijk transport te doen. 

Was geapost:  Het versoeck ten Requeste gedaan word geaccordeerd, en de Suppliante mits 

dien geauthoriseerd het gelibelleerde stukje lands ten meesten profijte te vercoopen aan de 

aancoper en daarvan behoorlijke overdragt te doen. 

 

 

246. Den 19 Meij 1760, fol.105. 

Op den Requeste van Assuerus van den Noord en Egbert van der Horst als curateuren van den 

insolventen boedel van Frans Griethuisen versoekende om ten requeste geallegueerde redenen 

geauctoriseerd te mogen worden om alle uitheemsche crediteuren bij advertentie in de 

couranten te mogen waarschouwen  van binnen eene bij H.W.H.Agtb. te bepale tijd haare 

praetensien te moeten aangeven bij poene van verstek. 

Was geapost:  De Remonstranten worden geauctoriseerd om bij advertentie in de couranten 

alle crediteuren van den gelibelleerden boedel te mogen waarschouwen om binnen de tijd van 

ses weeken haare praetensien aan deselve aan te geven bij poene van verstek. 

 

 

247. Den 5 Junij 1760, fol.105vo. 

Op den Requeste van Jan van Delden versoekende om ten requeste geallegeerde redenen dat 

de Gildemeesters van het Kleermakers Gilde moge worden geinjungeerd ende gelast dat sij 

den Suppliant wanneer aan de requisiten van de gilde-wet zal hebben voldaan onder het 

Kleermakers gilde te moeten admitteren en deselve sonder eenige reserve als een gildebroeder 

van dien aannemen. 

Was geapost:  Scheepenen ende Raden persisteren bij haar afgegeven apoinctement van den 

1 Meij jongsleden op den requeste van Maria Coers wede Schuurmeier. 

 

 

248. Eodem Die [5 Junij 1760], fol.106. 

Op den Requeste van Jurjen Kelder te kennen gevende hoe hij in den jaare 1758 van Gerrit 

van der Weerd tot noodige reparatie van sijn huis heeft opgenoomen een Sa. van sestig 

Car(oli) guldens, dat door het afsterven van voornoemde van der Weerd gemelte capitaal was 

gedevolveert op het Arme Weeshuis, dat de buitenvaders van voornoemde Arme Weeshuis  
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hen nu seer lastig vielen over de restitutie van dat capitaal, waartoe de Suppliant voor als nog 

onmagtig sijnde ootmoediglijk dat aan hem mogte worden geaccordeert, om het halve capitaal 

met de verschenen interessen te mogen opbrengen binnen de tijd van twee maanden, en de 

andere helft op Meij 1761. 

Was geapost:  Het versoeck ten Requeste gedaan word geaccordeerd soo als het legt. 

 

 

249. Eodem Die [5 Junij 1760], fol.106vo. 

Op den Requeste van Jan Wensel Paselt versoeckende dat de alhier ter secretarij 

gedeponeerde goederenvan eenen la Chéne, welke in den voorleden jaare eenige weecken bij 

den Suppliant gelogeert had, en sonder voldoening vertrocken was, mogte worden vercogt, en 

uit het provenu van dien, soo verre is strekkende, aan den Suppliant soo veel mogte worden 

uitgereikt, als aan hem ter saacke voorschreven is competerende. 

Was geapost:  De Roedendrager E. Moulin word mits deesen geauthoriseerd, om de ter 

secretarij gedeponeerde goederen van la Chéne, na voorgaande inventarisatie ad opus just 

habentium publiq aan de meestbiedende te vercoopen. 

 

 

250. Den 16 Junij 1760, fol.107. 

Op den Requeste van de gebroeders van Vrugten te kennen gevende hoe sij merkelijk in het 

gebrek van haer fabrijcq van kousen en mutsen worden benadeelt door vreemde kooplieden 

die alhier des maendags op de weekmarkt haer kousen en andere gebraeide waren verkopen, 

even al was het een vrie jaermarkt: so waren deselve versoekende dat geene vreemde 

koopluiden geen burgers sijnde gelieven te verbieden om geene kousen of andere gebraeide 

waren alhier op de wekelijkse maendags markt te verkopen. 

Was geapost:  Schepenen en Raden verstaen dat alhier op de wekelijkse maendags markt 

geene vreemde koopluiden eenige kousen of andere gebraeide waren sullen mogen uitventen 

en verkopen, ’t selve bij desen wel expresselijk verbiedende dog alles bij provisie en tot 

wederopseggens toe. 

 

 

251. Den 23 Junij 1760, fol.107vo. 

Op den Requeste van de voogden over de nagelatene soon van Jurrien Bijsterbos, te kennen 

gevende hoe dat haer pupil seer begerig is om in de Fabrijcq van sijn vader te continueren, 

versoekende derhalven dat sij mogten worden gequalificeert om haer pupil in de fabrijcq van 

sijn vader te laten continueren onder opsigt van sijn voogden, en aen haer pupil so veel 

penningen in handen te geven als de voogden sullen oordeelen dat hij tot de Fabrijcq sal van 

nodig hebben. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen het versoek bij requeste gedaen en worden de 

gelibelleerde voogden geauctoriseerd, om onder hare directie en opsigt aen voorschreven hare 

pupil so veel penningen in handen te geven als deselve hare pupil tot voortsettinge van de 

Fabrijcq van wijlen desselfs vader sal nodig hebben. 

 

 

252. Den 26 Junij 1760, fol.108. 

Op den Requeste van Gerrit Lieuwrik te kennen gevende hoe dat sijn tegenswoordige 

huisvrou, als nagelatene weduwe van wi(j)len Wolter van Doorn voor ’t aangaan van haar 

huwlijk met den Remonstrant aan het voorkind voor ’s vaders bewijs heeft toegelegt een 

somme van vierhondert guldens, sullende ’s jaarlijks worden afgelegt, en aan derselver 

voogden betaalt worden eenhondert guldens, gelijk oock reeds bij ’t verschijnen van ’t eerste 
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jaar aan de voogden eenhondert guldens betaalt is, en waar voor het veerschip, dat sij toen 

bevoeren aansprakelijk en verbonden is geworden; en naardien Remostranten gedagte schip 

als onbruikbaar afgelegt en thans weer een nieuw op stapel heeft, soo versogte deselve 

ootmoedglijk dat voorschreven penningen tot betaling van het nieuwe schip mogte gebruicken 

blijvende daarvoor het nieuwe schip verbonden, en onder belofte van een behoorlijke rente. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden word het versoeck ten Requeste 

gedaan, geaccordeerd, en dienvolgens de voogden over het voorkind van Remonstrants 

huisvrou bij wijlen Wolter van Doorn, in egte verwekt, mits deesen geauthoriseert, om de ten 

Requeste gelibelleerde somme van vier hondert guldens, aan den Remonstrant op te schieten 

tegens de rente van drie ten hondert, en onder verbant als ten Requeste gemelt. 

 

 

253. Den 12 Julij 1760. fol.108vo. 

Op den Requeste van de Burgermeester Q. Eckelboom versoekende tegen Paasschen 1761 af 

te lossen een uitgang van een hoekjen lands agter sijne sekere aan dese Stads Geestlijkheid 

jaarlijx van twee gulden en twee stuivers staande op de naam van Arent Gerrits. 

Was geapost:  De versogte aflosse word tegens Paasschen 1761 geaccordeerd. 

 

 

254. Den 11 Septemb(er) 1760, fol.109. 

Op den Requeste van Jan Hendrik Janneret en Francis van ’t Aardrijk als voogden van de 

minderjarige kinderen van Berend Wensink versoekende om ten requeste geallegeerde 

redenen te mogen worden geauctoriseerd, om een van de twee huizen sien pupillen 

toebehorende staande het een op de Oudestraat en het andere in de Geerstraat te mogen 

verkopen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroeders Quartier 

worden de voogden geauctoriseerd om het huis in de Geer-straat ten overstaan van de Heeren 

Hoofdlieden van het Boven Quartier publijk en aan de meestbiedende te mogen verkopen. 

 

 

255. Den 22 Sept(ember) 1760, fol.109. 

Op den Requeste van Philip Klinge als nevens sijne Broeder en Susters erfgenamen ab 

intestato van wijlen sijne Suster Alida Klinge in den jare 1755 op het Hoofd Casteel Delmina 

reets overleden te kennen gevende hoe het geene door deselve alhier is nagelaten sig 

berustende bevind onder de Heer Burgermeester Stennekes en vermits gemelte Heer vermeind 

dat daer toe voor af geauctoriseerd. 

Was geapost:  De Heer Burgermeester D. Stennekes word bij desen geauctoriseerd, om aen 

de gesamentlijke erfgenamen van Alida Klinge of derselver behoorlijk gequalificeerden, de 

gelibelleerde erfenis onder behoorlijke acte van acquit te extradeeren en over te geven. 

 

 

256. Eodem [22 Sept(ember) 1760], fol.109vo. 

Op den Requeste van Jan van der Heijne hoe deselve met en nevens Pieter van Ingen in den 

jare 1742 sijne aengestelt bij het twede huwelijk van IJsbrand Veneman tot voogden over 

derselver vier onmundige kinderen dog waer van reets eene deser wereld is overleden, en het 

selver bewijs bedoeld voor yder kind bij haere meerderjarigheid twaelf guldens voor welk 

bewijs de goederen van gemelde Veneman souden blijven geaffecteerd dog also het 

opvolgende jaer de goederen en effecten van voorschreven Veneman bij executie door dese 

Stad voor agtersteedige Landpagten is verkogt en niet in staet is geweest om voorschreven 

penningen na alle aengewende moeite voor sijne pupillen te bekomen so versogte deselve dat  
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aen gemelte meerderjarige kinderen de bewuste twaelf guldens voor het aen hun gedaen 

bewijs uit de Stad mogte worden voldaen. 

Was geapost:  De Requestrant word bij desen verklaert voor diligent, en vervolgens van alle 

namaninge gelibereerd, en worden vervolgens de pupillen gerenvoijeert aen haren vader om ’t 

selve bewijs bij hem te soeken. 

 

 

257. Den 29 Sept(ember) 1760, fol.110. 

Op den Requeste van T. van Epe als aennemers van het paalwerk voor de dijk van J. Gerritsen 

Vos op de Vosse Weerd, hoe hij Suppliant door de ongelukkige negotie wegens het hout en 

andere materialen sig bevind dat het hout so veel kost als de geheele penningen daer van 

bedongen gedraegt so was deselve versoekende om hem een weinig die grote last te helpen 

dragen. 

Was geapost:  Aen de Requestrant word tot dedommagement van sijne geledene schade in 

desen gementioneert gratieuslijk toegelegt; een summa van eenhondert Caroli guldens eens, te 

betalen door de ontvanger van de Stads Domeinen voor rekening van de lopende Stads Camer 

dno. 1760. 

 

 

258. Den 9 Oct(ober) 1760, fol.110vo. 

Op den Requeste van Dr. Pelgrom van Ingen als aengestelde Curator over de Heer J.H. van 

der Beeck te kennnen gevende hoe met kennis van Haer Weled. Hoogagtb. sig verpligt heeft 

gevonden hem van der Beek ten fine van confinement te Utrecht in ’t beterhuis genaemt huis 

van gemak te doen setten en also den Requestrant voor al nog geen reden kan vinden om 

desselfs ontslag te versoeken so versogte deselve op nieuw consent dat geseide van den Beek 

in ’t confinement voornoemt nog voor ses jaren sal hebben te blijven. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen ’t versoek bij requeste gedaen, en ten gevolge 

van dien dat de Heer Jan Hubert van der Beek bij continuatie voor de tijd van ses jaren in ’t 

sogenaemde huis van gemak geconfineert blijve. 

 

 

259. Den 11 Oct(ober) 1760, fol.111. 

Op den Requeste van Eijmbert van de Weteringe te kennen gevende hoe Jan van de 

Weteringe en Matthe Eijmbers Ehelieden deser wereld overleden sijnde hebben nagelaten een 

soon Eijmbert nu oud tien jaren en also deselve als neef over dit kind wel soude inclineren om 

het selve na sig te nemen en als sijn eigen op te voeden indien in cas van onverhoopte 

armoede van het selve weder soude worden ontheft. 

So versogte deselve om het voorschreven kind na sig te neemen om het selve op te voeden 

sonder daer voor iets te praetenderen mits dat so onverhoopt de Requestrant tot armoede 

mogte vervallen dat deselve van die last mogte worden ontheven. 

Versoekende verder om den gemelten boedel onder beneficie van inventaris te mogen adieren 

om daer mede te handelen ten fine en effecte als na regten. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen aen den Requestrant het versoek bij den 

Requeste gedaen om het gelibelleerde soontien na sig te neemen, en als sijn eigen op te 

voeden sonder daer voor iets te praetenderen en wel onder expresse conditie dat so wanneer 

de Requestrant tot armoede mogte komen te vervallen, dat deselve van die voorschreven last 

sal worden gelibereerd en ontheft. Accorderende verders om de gemelte boedel onder 

beneficie van inventaris te mogen aenvaerden ten fine en effecte als na regten. Stellende 

verders tot voogden over gemelte soontien de personen van Eijmbert van de Weteringe en 

Rutger van de Weteringe. 
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260. Den 20 Octob(er) 1760, fol.111vo. 

Op den Requeste van de Wede van Groningen, Remonstrerende dat door eenen Jacobus van 

der Wal, Burger en koopman tot Amsterdam aan haar sijn toegesonden honderd ses en tagtig 

lasten rogge om verder te versenden na Deventer in Gelderland. Dat de pagters daar van de tol 

komt te vorderen, om dat daar bij niet was gevoegd een certificaat dat deese rogge is vrij, 

onverloofd onverkoft en aan opgemelte Jacobus van der Wal in eigendom toebehorende, en 

dat deselve niet wilde laten passeren voor en al eer daar van de tol soude sijn betaald, waar 

om sij Remonstrante tot voorkominge van schade was versoekende dat Haar Weled. Hoog 

Agtbare mogten permitteren om het tolgeld te consigneren met aanneminge om binnen de tijd 

van agt dagen behoorlijk bewijs van de magistraat van Amsterdam in te leveren dat Jacobus 

van der Wal deese rogge is toebehorende onverloofd en onverkoft; en dat bij aldien sulx niet 

mogte kunnen doen de pagter van de tol alsdan te voldoen. 

Was geapost:  Op het versoek bij Requeste vermelt kan niet worden gedisponeerd, wordende 

dienvolgens afgeweesen. 

 

 

261. Eodem [20 Octob(er) 1760], fol.112. 

Op den Requeste van Ecbert Bos en Martjen Snoek eheluiden, afstand van haren boedel ten 

voordeele van derselver crediteuren hebbende gedaan, versoekende dat daar inne curateuren 

mogen worden gesteld. 

Was geapost:  Pieter van Delden en Marten Rijgen worden mits desen aangesteld tot 

curateuren van den insolventen boedel van Ecbert Bos en Martjen Snoek. 

 

 

262. Den 8 Novemb(er) 1760, fol.112vo. 

Op den Requeste van de Predikanten van de Gereformeerde Gemeente deser Stad 

versoekende dat de vrijdags morgen predikbeurte voor dese winter moge worden opgeheven, 

om redenen in het brede ten requeste geallegueerd. 

Was geapost:  Het versoek bij Requeste vermelt word mits desen geaccordeerd en 

dienvolgens de vrijdags predik-beurt voor deese aanstaande winter gesurcheerd. 

 

 

263. Den 13 Novemb(er) 1760, fol.112vo. 

Op den Requeste van Catharina Uijlenberg hoe onder anderen aen hare drie kinderen bij 

wijlen haer Eheman Berend Willem de Haen in egte verwekt was toebehorende seker huisien 

staede ende gelegen alhier op de Sellebroersweg het laeste naest aen het Bolwerk, en also aen 

den regste gelegentheid was voorgekomen om gesegde huisien te verkopen aen Jacobus 

Jansen Kintink en sulx voor een Sa. van vierhondert guldens en een ducaet. So versogte 

deselve approbatie tot opgemelte verkoping en teffens dat de voogden mogten worden 

geauctoriseerd om na de voldoening der volle koopspenningen daer van gerigtelijk transport 

en overdragt te doen. 

Was geapost:  Schepenen en Raden approberen de gelibelleerde gedane verkopinge so als die 

legd, en worden de gementioneerde voogden vervolgens mede geauctoriseerd om na 

voldoeninge der volle kooppenningen ten opsigte van de onmundigen van deselve woninge 

behoorlijk transport te doen. 

 

 

264. Den 17 Nov(ember) 1760, fol.113. 

Op den Requeste van Jan Hendrik Janneret, en Francis van Aertrijk als voogden van de 

minderjarige kinderen van wijlen Berent Wenink te kennen gevende hoe deselve van de Heer 
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Frans van Ingen nog geen betalinge hebben kunnen erlangen van de deugdelijkheit van hare 

schulden versoekende te mogen worden gequalificeert om een bediende te kunnen 

aenneemen, ten einde om gesegde Heer Frans van Ingen in judicio te mogen converceren. 

Was geapost:  De Requestranten worden geauctoriseerd ten fine als bij den Requeste 

versogd. 

 

 

265. Den 4 Decemb(er) 1760, fol.113. 

Op den Requeste van de Predikant J.W. de Blanche versoekende om ten requeste geallegeerde 

redenen om sijne predik-beurten van zaturdagavond voor de aanstaande kers-dagen tot den 

eersten sondag in het eerst-volgende jaar inclusive te mogen laten waarnemen door den 

Conrector en proponent van Nes, en dat H.W.H.Agtb. daar toe denselven gelieven te 

dispenseren van de resolutie die hem hier omtrent soude obsteren. 

Was geapost:  Den Remonstrant word om ten requeste geallegeerde redenen geaccordeerd 

om sijne predik-beurten van zaturdag avond voor de aanstaande Kers-dagen tot den eersten 

sondag in het eerst-volgende jaar inclusive te mogen laten waarnemen door den Conrector en 

Proponent van Nes aan wie sulx voor deese keer en sonder consequentie in die tijd en niet 

langer word gepermitteerd. 

 

 

266. Den 15 Decemb(er) 1760, fol.113vo. 

Op den Requeste van Jan ten Katen te kennne gevende hoe dat wijlen sijne ouders Hendrik 

ten Katen en Stijntjen Pieters ehelieden bij testamente sijne derde part in de erffenisse van 

voorschreven sijne ouders te leggen onder de administratie van sijne zwagers Mattheus van 

Calkar en Berend van Olst, behouders allienlijk sijn legitime portie in voorschreven derde 

part, edog order de conditie dat so hij sig beter mogte comporteren, dat als dan sijne zwagers 

hem met alle kragt sullen mogen adsisteren en daartoe in cas van nood de voorschreven 

effecten selfs van sijne kinderen de bij testament vooren gemelt van het overschot tot 

erfgenaamen sijn gesteld te mogen emploieren, en vermits sijne conduite thans sodanig 

onberispelijk is dat daar op niets te seggen vald, gelijk soude geblijken uit de ondertekeninge 

van dit request door sijne beide zwagers voorgemelt als meede uit de getuigenissen van sijne 

kinderen dese requeste nevensgaande, so was den Remonstrant versoekende dat sijne zwagers 

mogen worden gequalificeerd om de gehele derde portie van sijne ouders nalatenschap aan 

hem over te geven en te laten volgen. 

Was geapost:  Het versoek bij Requeste vermelt word mits desen geaccordeerd en 

dienvolgens de personen van Mattheus Calkar en Berend van Olst geauctoriseerd om aan den 

Remonstrant sijne derde portie in de nalatenschap van sijne ouders over te geven en te laten 

volgen. 

 

 

267. Den 22 Decemb(er) 1760, fol.114vo. 

Op den Requeste van Peter Smit, Berend Smit, en Hermen Smit remonstrerende hoe dat 

gaarne het dode ligchaam van haar stiefmoeder Wilmina Hendriks wede van Arend Smit op 

haare kosten ter aarden wilden laten bestellen; versoekende dat aan haar sulx mogte worden 

gepermitteerd sonder sig daardoor te declareren als erfgenamen. 

Was geapost:  Het versoek bij Requeste vermelt word mits desen geaccordeerd so als het legt 

en dienvolgens de Remonstranten gepermitteerd om het gemelte dode ligchaam van haar 

stiefmoeder te laten begraven sonder dat sig daarmeede in den boedel als erfgenamen sullen 

hebben geinmiscueerd. 
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268. Den 29 Dec(em)b(e)r 1760, fol.115. 

Op den Requeste van Derck Gerrit Dijck, Gerrit Jans , en Lambert Jans, voogden over de 

onmundige kinderen van wijlen Hendrik Oldenbroek; versoeckende dat aan Haar een 

bequame gelegentheid mag aan de hand gegeven worden, om een Sa. van seshondert guldens, 

wegens haar pupillen onder Haar berustende, ten secuursten te kunnen beleggen. 

Was geapost:  De Supplianten worden geauthoriseerd, om bij provisie de gelibelleerde 

penningen onder een solliciteur ten meesten profijte te beleggen. 

 

 

269. Den 5 Jan(uarii) 1761, fol.115vo. 

Op den Requeste van Albert Credier, en Derk Gerrit Dijk Remonstreerende hoe sij in den jare 

1760 op Suiveringen avond met eenparigheid van vier en dertig stemmen tot gemeensluiden 

sijn verkoren, en tot dien einde op de Rades Camer sijn opgehaelt en door alle de Leeden sijn 

gefeliciteerd geworden. So binnen egter tot ons leetwesen ontwaer geworden dat door een 

groot gedeelte van de Gesworene gemeente eenige discrepantien is ontstaen met U.Weled. 

Hoogagtb: waer door de meenten  keur niet is overgegeven so versoeken bij dese dat het U 

Weled. Hoog Agtb: gelieve ons aen en inden Eed te neemen. ’T Welk doende was getekent. 

Albert Credier, Derk Gerrit Dijk. 

Was geapost:  Op het versoek bij den Requeste gedaen kan niet worden gedisponeert en word 

dienvolgens afgeslagen. 

 

 

270. Den 15 Jan(uarii) 1761, fol.116. 

Op den Requeste van Catharina Steenhouwer wede van Abraham Banties; te kennen gevende 

hoe onder de EE. Jan Banties en Gerrit Leuwerink in qualiteit als door U Weled. Hoog Agtb. 

gestelde voogden over haer Remonstrante vier kinderen Gerrit – Barend, Arend en Hendrikien 

Banties, een Sa. van 150 Caroli guldens geprovenieerd van seker verkogt, en reets aen de EE. 

Gerrit Outhof getransporteerd half huis ende wheere staende op de boven poorte binnen dese 

Stad, en welk half huis voor het aen der voorschreven pupillen gedaen vaderlijk bewijs mede 

verbonden is geweest sijn berustende en dewijl welgemelte pupillen als sijnde meest tot hare 

jaren van onderscheid gekomen, en oversulx erkennende de diensten van hare moeder aen 

deselve gedaen en aenmerkende het meerdere niet dat hare moeder van die contanten in 

negotie boven een ordinaire interesse sal kunnen jouisseeren, weshalven versogten dat 

welgemelte voogden mogten worden geauctoriseerd om die onder hun qqa. berustende 150 

guldens aen haer Remonstrante over te geven en uit te reiken. 

Was geapost:  De personen van Jan Banties, en Gerrit Leuwerink worden bij desen 

geauctoriseerd om aen de Requestrante de gelibelleerde Sa. van hondert vijftig Caroli guldens 

uit te tellen en over te geven. 

 

 

271. Den 26 Jan(uarii) 1761, fol.116vo. 

Op den Requeste van Gijsbert Schermen te kennen gevende hoe dat eenige jaren geleden 

alhier in ’t Burger Weeshuis is verpleegt, en op Meij 1752 door de Buitenvaders van 

voornoemde huis sijn uitset heeft ontfangen, en also deselve begeert ’t huis af te kopen 

volgens Resolutie van Schepenen en Raden van 21 Februarij 1729 met een Sa. van eenhondert 

guldens, so versogte deselve dat de Buitenvaders mogten worden gequalificeert  

’t bovenstaende geld te ontfangen voor rekeninge van de weesen. 

Was geapost:  Op het raport van de Heeren provisoren worden de Buitenvaderen van de 

Burgerwesen bij desen geauctoriseerd omme de gelibelleerde Sa. van hondert Caroli guldens 

van Gijsbert Schermen te ontfangen om te strekken ten fine als bij den requeste vermeld. 
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272. Den 9 Febr(uarii) 1761, fol.117. 

Op den Requeste van de Burgermeester G. Bruinier en J. Veltman wede van wijlen Willem 

van Romunde, te kennen gevende hoe deselve in qualiteit als voogden over Lucas Franciscus 

Fiolet sijnde een voorsoon van Johannes Fiolet bij Anna Judith van den Ketten in Ehe verwekt 

desselfs goederen tot de dood van gemelte Willem van Romunde hebben geadministreert, en 

gemelte Fiolet nu dertig faren buiten ‘sLands gweest sijnde, en niet wetende of deselve nog in 

leven was, versoekende derhalven, om die goederen na gedane rekenschap van van de 

administratie ter Secretarie te deponeren, ofte aen de familie van gemelte Fiolet uit te reiken 

en dus de Supplianten van de last deser administratie te ontheffen. 

Was geapost:  Vermits door Matthijs van Romunde namens wijlen desselfs Broeder Willem 

van Romunde nu onlangs overleeden, als gewesene medevoogd en geadministreerd hebbende 

L.F. Fiolet ten overstaen van de Heeren Hoofdluiden van het Cellebroers Quartier op den 31 

Januarii deses jaers 1761 ter praesentie van de medevoogd de Heer Burgermeester G. Bruinier 

is gedaen behoorlijke rekening en bewijs. So word de wede van voorschreven Willem van 

Romunde onder wien de voorschreven boedelpenningen als mede de documenten, chartres en 

papieren tot deselve boedel specterende nog sijn berustende bij desen geauctoriseerd om 

deselve onder behoirlijk acquit over te geven en te demanueren aen Matthijs van Romunde 

welke bij desen werd gequalificeerd om deselve boedel bij provisie ten meesten nutte en beste 

van voorschreven Lucas Fiolet te administreren tot er tijd toe dat van deselve eenige sekerheid 

sal wesen ingekomen of bij Schepenen en Raden daer over eenige nadere dispositie sal wesen 

gemaekt. 

 

 

273. Den 19 Febr(uarii) 1761, fol.117vo. 

Op den Requeste van Frans de Haan, te kennen gevende hoe deselve niet magtig is om de 

jaerlijxe uitgank van sijn huis te betalen versoekende dat Haer Weled. Hoogagtb. van die 

goede geliefte willen sijn hem drie jaren door te doen. 

Was geapost:  Wanneer de Requestrant sijne gelibelleerde agterstedige uitgank ten comptoire 

tot Paessen 1761 sal hebben voldaen so word aen deselve drie agterstedige jaren uitgank 

geremitteert. 

 

 

274. Den 23 Febr(uarii) 1761, fol.118. 

Op de memorie gepresenteerd door E. Moulin om te mogen weten aan wie de resterende 

penningen van een verkofte zwart spreeuwde veerse so alhier in den voorleden jaare op de 

vette beestenmark is blijven staan sal uittellen, dewelke sig bedragen dertien guldens en negen 

stuivers. 

Was geapost:  Evert Moulin word geauctoriseerd om desen gelibelleerde penningen uit te 

tellen aan den Armen Camer, mits dat deselve sullen worden gerestitueerd aan die geene, die 

daar toe naderhand geregtigd sullen mogen worden verklaard. 

 

 

275. Den 5 Maart 1761, fol.118. 

Op den Requeste van Anna Leemkuil laast wede van Claas Jonker te Meppeld, waarnemende 

het Veer van daar op deese Stad, versoekende te mogen worden begunstigd met het selve 

Veer van dese Stad op Meppelt met uitsluitinge van andere. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Schutmeesters word het versoek so als het legd 

geaccordeerd, en dienvolgens de Remonstrante begunstigd met het Veer van deese Stad op 

Meppelt, en sulx met uitsluitinge van andere. 
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276. Den 9 Meert 1761, fol.118vo. 

Op den Requeste van Beata Cornelia van Munster te kennen gevende hoe dat haer broeder 

Arent van Munster op den 9 Junij 1759 in dienst der Oostindische Compagnie ter camer 

Amsterdam sijnde overleden en de Remonstrante voor een vierde part erfgenaem sijnde 

geworden van gemelte haer broeders nalatenschap, so versogte deselve wegens de uitlandigt 

van haer man Jan de Vos, dat sij mogte worden gequalificeert, om alle agterstedige gagien 

onder de Ed. Heeren bewindhebberen ter gemelte Camere berustende, mitsgaders ’t geene 

mede  aldan ter weeskamer berustende mogte sijn te ontfangen voorhaer aendeel. 

Was geapost:  De Requestrante word bij desen geauctoriseerd om de gelibelleerde erfenis 

van wijlen haer broeder Arent van Munster so voor een vierde part op haer soude sijn 

gedevolveert, op te beuren, en te ontfangen so wel met relatien van derselver agterstedige 

gagien , so onder de Ed. Heeren bewindhebberen ter camere van Amsterdam mogte sijn 

berustende, als met opsigte van ’t gene ter weeskamer van gemelte Stad mogte worden 

bevonden aen deselve te competeren. 

 

 

277. Den 28 Maart 1761, fol.119. 

Op den Requeste van Claas Meijboom te kennnen gevende dat wel genegen was om de 

Schanse als hospes te betrekken voor de tijd van twee jaaren so Willem Kwink met desselfs 

huisvrouw nog in huure heeft en daar omme was verzoekende dat die twee jaaren, dewelke 

Willem Kwinck met Meij aanstaande deselve nog in huure heeft op den suppliant mogen 

worden overgeschreven mits betalende deselve huur-penningen en onder genietinge van 

deselve voorregten, sullende de borgen die voor de tegenswoordige pagter W. Kwinck sijn  

meede voor den suppliant instaan en sig voor die twee jaaren inlaten. 

Was geapost:  Het bij Requeste gedane verzoek word mits dezen geaccordeerd zo als het 

legd. 

 

 

278. Den 4 April 1761, fol.119vo. 

Op den Requeste van Jan van Gog, Berendina van Gog, Jan Ruitenberg, namens desselfs 

huisvrou Helena van Gog te kennen  gevende hoe des regsten vader Matthijs van Gog den 

tweden deser is komen te overlijden, en sig beswaerd vindende om den boedel pure te 

aenvaerden so versogten deselve so voor haer als verdere mede erfgenamen om de gemelte 

nalatenschap onder beneficie van inventaris te mogen aenvaerden. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen aen de Requestranten de gelibelleerde boedel 

onder beneficie van inventaris te mogen aenvaerden en sulx ten fine en effecte als na regten. 

 

 

279. Den 20 April 1761, fol.119vo. 

Op den Requeste van Gerrit Jansen verzoekende te worden begunstigd met het Veer op het 

Zwoll om hetselve met een vragtschuit waar te nemen in plaatse van eenen Arend die het 

selve heeft geabandonneerd. 

Was geapost:  Den Remonstrant word met het gelibelleerde Veer op Zwoll en vice versa 

begunstigd. 

 

 

280. Den 27 April 1761, fol.120. 

Op den Requeste van de twee Stads Executeurs versoekende om ten requeste geallegeerde 

redenen vrijdom van de Stads Accijsen, in gelijkheid van de executeurs van de twee andere 

Steeden. 
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Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen aen de Requestranten de vrijdom van de 

Stads Accijsen, tot wederopseggens toe. 

 

 

281. Den 27 April 1761, fol.120. 

Op den Requeste van Matthijs Voet als vijfde lidt van de Mennonieten Gemeente deser Stad 

remonstrerende dat door voorschreven gemeente Jan Pijl en Lodewijk  Sorg Camerling 

aangesteld sijn om de erfgenamen van wijlen Hendrik ten Katen en desselfs laatste overledene 

wede Stientjen Peters, als geweesene Tresoriers van den Armen staat harer kerk te laten doen 

rekeninge, bewijs en reliqua van derselver gehoudene administratie. Dat de erfgenamen wel 

veerdig sijn om het selve te doen maar dat die penningen die mogten overschieten, gaarne in 

hare handen souden willen behouden onder dat frivole praetext dat die penningen niet wel bij 

andere mogten worden bewaard. Dat hij Requestrant dierhalven was versoekende, dat Haar 

Weled. Hoog Agtbare gelieven te verstaan dat deese penningen mogen worden gesteld in 

handen van opgemelte Jan Pijl en Lodewijk Camerling of van sodane persoon of personen als 

Haar Weled. Hoog Agtbare sullen gelieven te benoemen, ten einde daar voor obligatien op 

dese Stad of Provintie mogen worden aangekogt. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Celle-broeders Quartier 

word de persoon van Marten Rijgen geauctoriseerd om de penningen die bij slot van 

rekeninge sullen komen over te schieten, te mogen overnemen om daar voor ten profijtr van 

de Gemeente goede obligatien aan te kopen en deselve onder sig berustende te houde tot 

nadere dispositie. 

 

 

282. Den 7 Meij 1761, fol.121. 

Op den Requeste van Gerrit Jan Stennekes hoe hij in de Accademie tot Groningen 

gepromoveert sijnde tot Dr. in de Rechten, versoekende dat Haer Weled. Hoog Agtbare hem 

gelieven te admitteren om te fungeren als Advocaet voor de Rechtbanken deser Stad. 

Was geapost:  Word geconsenteert in het versoek bij den Requeste gedaen, en dienvolgens 

aen de Requestrant geaccordeert, om parthijen saken door dese Stads Rechtbanken advocando 

te mogen vertreden en waernemen. 

 

 

283. Den 15 Meij 1761, fol.121. 

Op den Requeste van Hendrina Blom wede Wiggerd de Lange en dogter van Anna Runders 

versoekende om den boedel van haar moie Dina Piets wede Romberg alhier in het Buiten 

Gasthuis overleden, onder beneficie van inventaris te mogen adieren. 

Was geapost:  De Remonstrante word geauctoriseerd om den gelibelleerde boedel onder 

beneficie van inventaris te mogen adieren, ten fine en effecte als naar regte. 

 

 

284. Den 15 Meij 1761, fol.121vo. 

Op den Requeste van de Vrou Douariere Ganseneb genaemt Tengnagel, te kennne gevende 

dat sig niet in staet bevind om uit haer land op Camperveen genoegsame aerde te bekomen tot 

demping van de wade die in ’t voorjaer in den IJsseldijk voor haer land gelopen is., 

versoekende dat aen haer als voor heen mag worden gepermiteert, om de aerde ten einde 

voorschreven voor een gedeelte te mogen halen uit het land onder Tengberden gehorende en 

daer aen den dijk leggende. 

Was geapost:  De Requestrante word geauctoriseert om op ’t erve Tengbert, een sloot te 

graven langs de wal van de dijk tot aen het bouwland, ter lengte van 27 ½ roede, en ter 
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Breete van een halve roede, om te strekken ten fine als bij den requeste vermeld mits daer 

voor tenprofijte van de Stad betalende een Sa. van dertig Caroli guldens eens. 

 

 

285. Den 21 Junij 1761, fol.121vo. 

Op den Requeste van Willem de Swarte te kennen gevende hoe dat deselve voor eenige tijd 

tot voogden over sijne onmundige kinderen hadde versogt de personen van Harmen Wessink, 

en Jacob Bastiaens en aen deselve ook eenig bewijs hadde gedaen, en also hij voorneemens is 

om met desselfs woninge na Vollenho te vertrekken so was versoekende dat de gemelte 

voogden van haere voogdijschap alhier mogten worden ontslagen, en wanneer de Requestrant 

tot Vollenho soude sijn gekomen weer andere voogde over sijne onmundige kinderen sal 

versoeken om aengestelt te worden. 

Was geapost:  Wanneer aen Schepenen en Raden sal sijn gebleeken dat de Requestrant tot 

Vollenho over sijn onmundige kinderen behoorlijke voogden sal hebben gestelt so sullen de 

voogden bij desen Requeste genomineerd als dan van hare voogdijschap worden ontslagen. 

 

 

286. Den 30 Julij 1761, fol.122. 

Op den Requeste van de gezamentlijke erfgenamen ab intestato van wijlen hare zuster Alida 

Klinge, versoekende om ten requeste geallegueerde rekeninge, dat de Heer Burgermeester 

Stennekes onder wie der selver nalatenschap is berustende moge worden geauctoriseerd, om 

de gemelte erffenisse aan deselve uit te reiken. 

Was geapost:  De Heer Burgermeester Stennekes word mits desen geauctoriseerd om aan de 

Supplianten de gelibelleerde erffenisse uit te reiken. 

 

 

287. Den 13 Aug(ustus) 1761, fol.122vo. 

Op den Requeste van Berent Willems en Berent Berents als voogden over de twee onmundge 

kinderen van wijlen Derk Jacobs en Derkien Arends in leven Ehelieden met name Grietien en 

Willempie Derks, te kennen gevende hoe dat sij tot deilinge van de nalatenschap der 

ouderlijke goederen getreeden sijnde bevonden hadden dat voor henn ’t aendeel van haere 

pupillen niet meerder was aenbestorven als voor ieder een Sa. van vijftig Caroli guldens, en 

also deselve Sa. niet toereikende was om hare pupillen daer uit te alimenteren so hadden 

deselve op approbatie van Haer Weled. Hoog Agtbare ingegaen een accoord met de swager 

van hare pupillen om op eene convenabele en voor hare pupillen profitabele wijse daer inne te 

voorsien. 

Was geapost:  Op het raport van de Heeren Hoofdluiden van het Buiten Espel word het 

nevensgaende opgerigte accoord so als het legd geapprobeerd. 

 

 

288. Den 20 August(us) 1761, fo.123. 

Op den Requeste van Baltus Riggener voor 5/6 portien erfgenaam van sijn stiefmoeder 

Catharina Teunis, remonstrerende dat eenige woonagtig in Groninger land, en eenige alhier in 

deeze Stads jurisdictie voor het oeverige 6
de

 part te zamen erfgenaamen sijn, zijnde over de 

geene die hier woonagtig sijn, voogden Peter Teune en Marten Riegen met versoek dat 

opgemelte Peter Teune en Marten Riegen mogen worden geauctoriseerd, om meede voor de 

absenten den boedel met den suppliant te mogen vereffenen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van buiten worden de personen van 

Peter Teune en Marten Riegen  mits desen geauctoriseerd ten fine als bij Requeste versogt. 
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289. Den 22 August(us) 1761, fo.123vo. 

Op den Requeste van de Kerkenraad van de Walsche Gemeente deser Stad, versoeckende 

door het fournissement van eenige penningen Stadswegen, te mogen worden in staat gestelt, 

om de leden die tot de aanstaande synodus sullen worden gecommitteerd, met een 

middagmaaltijd te regaleren. 

Was geapost:  Aan de Remonstranten word in haare qualiteit, ten fine in den Requeste 

gemeld, mits desen toegelegt een somme van vijf en seventig guldens eens, voor dit maal, en 

sonder eenige de minste consequetie in ’t toekomende te betalen uit de loopende Stadskamer. 

 

 

290. Den 17 Sept(ember) 1761, fol.124. 

Op den Requeste van Marguareta Assink wede van wijlen Jurrien van der Maten te kennen 

gevende hoe des Requesantes kleinsoon Jan Nieuwenhuis in de Indien sijnde overleden, de 

Requestrante door ’t overlijden van desselfs ouders daer van is de eenige Erfgenaem so 

versogte deselve dat de voogden over deselve haer kleinsoon mogten worden gelast dat 

desselfs nalatenschap aen haer mogte worden overgegeven. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen het versoek bij den Requeste gedaan, en 

worden de voogden in desen genomineert, bij desen geauctoriseerd om de gelibelleerde 

erfenis aen de Requestrante over te geven en te extradeeren. 

 

 

291. Den 19 Septemb(er) 1761, fol.124. 

Op den Requeste van F. van Ingen versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen dat 

Haar Weled. Hoog Agtbare bij apointement gelieven te declareren, dat de geestlijkheid deser 

Stad de jaarlijxe boter-pagt van vijf koppen boter so met seven Caroli guldens altoos jaarlijx 

betaald word aan den Remonstrant verschuldigt is. 

Was geapost:  Scheepenen en Raden hebben ten verzoeke van den Requestrant wel willen 

verklaren, dat denselven als eigenaar en possesseur van den Ingensen Boesem, van dese Stads 

Geestelijkheid competierd eene rente van vijf koppen boter welke jaarlijx met seven Caroli 

guldens door den Ontvanger van deselve Geestelijkheid word betaald. 

 

 

 

292. Den 1 October 1761, fol.124vo. 

Op den Requeste van de Erfgenamen van wi(j)len den Heer Jan Franciscus van Oldeneel, en 

van Vrouw Bartha Elisabeth Voorne in leven Ehelieden, te kennen geevende, hoe dat de 

Kerkmeesteren van het Heiligen Geesten Gasthuis te den eenige jaaren hadden verhuirt seeker 

stukje hofgrond gelegen in een kamp lands op de Noord buiten de Hagenpoort dog welk 

stukje de remonstranten susteneerden aan haar toebehoort waarover tot wegneming van het 

different daarover geresen waaren geconvenieerd, dat sij remonstranten voor dat gelibelleerde 

stukje hofgrond aan voornoemde Kerkmeesters in hunne qualiteiten te worden cederen een 

jaarlijkse uitgang van veertien stuivers uit seekeren huis staande binnen deese Stad in de 

Raamstege, in eigendom behorende aan Gerrit van Reken, versoeckende deswegens 

approbatie. 

Was geapost:  De gelibelleerde cessie bij permutatie van het stukje hofgrond tegens de 

uitgang, ten Requeste  gemeld word mits deesen geapprobeert. 

 

 

293. Den 1 October 1761, fol.125. 

Op den Requeste van P. Eckelboom en H.J. Valkenier, Kerkmeesters van het Buiten 
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Gasthuis versoekende dat H.W.Ho.Agtb. mogte approberen de aanbiedinge van Frederica 

Gravin om sevenhonderd guldens te geven voor een boven camer en d ekost voor haar 

persoon, of dat H.W.H.Agtb. hun mogten auctoriseren om eenduisend Caroli guldens te 

negotieren tot afbetalinge van de meest presserende schulden. 

Was geapost:  Op het versoek bij het eerste lid van den Requeste gedaan, kan niet worden 

gedisponeert, wordende de Requestranten in hunne qualiteiten ten aansien  van het versoek bij 

het tweede van den Requeste gedaan, geauctoriseerd om ten fine vermelt op maandgeld op de 

minst te bekomene interest niet excederende drie percent in het jaar te mogen negotieren een 

somma van eenduisend Caroli guldens. 

 

 

294. Den 5 Oct(ober) 1761, fol.125vo. 

Op den Requeste van Evert Baerlink en Hermina Baerlink te kennen gevende hoe sij 

malkanderen als volle neven en nigten in den bloede bestaen, en voornemens sijnde een 

wettig huwelijk aen te gaen, en volgens de wetten deser Provincie sijn verboden, so waren 

versoekende dat de Remonstranten van die wet gelieven te dispenseren. 

Was geapost:  De dispansatie bij requeste versogt word bij desen geaccordeert, en vervolgens 

aen de Requestrante geaccordeert om met desselfs volle neeff sig in egte te begeven. 

 

 

295. Den 30 Octob(er) 1761, fol.126. 

Op den Requeste van de Predikanten van de Nederduitsche Gemeente deser Stad versoekende 

om ten requeste geallegueerde redenen dat van de gewone vrijdags beurten mogen worden 

geexcuseerd so lange als H.W.H.Agtb. zullen goedvinden. 

Was geapost:  Het versoek bij Requeste vermelt word mits desen geaccordeerd en 

dienvolgens de vrijdags predikbeurte voor deeze aanstaande winter gesurcheerd. 

 

 

296. Den 16 Novemb(er) 1761, fol.126vo. 

Op den Requeste van Hendrik Smit, Egbert Wijers en Albert Barteltsen van Dijk als voogden 

van het onmondige kind van Jan Barteltsen van Dijk versoekende om ten requeste 

geallegeerde redenen geauctoriseerd te worden om aan Gerrit Jansen Cock negenhonderd 

Caroli guldens thans van haar pupil leeg liggende te mogen opschieten tegens 3 percent in het 

jaar onder verband van desselfs maate aan de binnenweg. 

Was geapost:  De Remonstranten worden in hunne qualitieten geauctoriseerd ten fine als bij 

Requeste versogt. 

 

 

297. Den 28 Novemb(er) 1761, fol.126vo. 

Op den Requeste van Aleida Bakkers wede van Gerrit Peele versoekende approbatie van een 

accoord of schifting en scheidinge tusschen haar als moeder en voogdesse van haar 

onmundige dogter bij Gerrit Peele in egte verwekt en haar zwager D.G. Dijk en desselfs 

huisvrouw opgerigt, over de grutterije en woonhuis voor des Requestranter mans moeder en 

de Meermate so bij D.G. Dijk sijn overgenoemen voor den somma van drieduisend seshonder 

Caroli guldens. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broeder Quartier word de 

gelibelleerde schiftinge en scheidinge geapprobeerd. 
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298. Den 30 November 1761, fol.127. 

Op den Requeste van Arend Schermhout, woonagtig te Swol, versoeckende, om tegens drie 

percent, te mogen aflossen seeckere uitgang van twee guldens, twee stuivers, leggende op 

desselfs behuisinge, staande te Swol in de Camperstraat, en dat ten dien einde de 

kerkmeesteren van ’t Boven Gasthuis mogten worden geauthoriseerd om de penningen ter 

betalinge van ’t selve, ter somme van seventig guldens, te mogen ontfangen. 

Was geapost:  Het versoeck word geacordeerd, en de kerkmeesteren van ’t Boven Gasthuis, 

in voege versogt, gauthoriseerd. 

 

 

299. Den 10 December 1761, fol.127. 

Op den Requeste van Gerrit Bos, versoeckende om ten Requeste geallegeerde redenen dat aan 

hem moge worden geacordeert, en toegestaan een huisje, staande tusschen de behuisinge van 

de Gemeensman Jan Crissel en van Jan van Suitloo, en het selve te mogen laaten repareren, 

en door sijn moeder te laaten bewoonen. 

Was geapost:  Het versoeck word toegestaan, en het gelibelleerde huisje, mits deesen aan den 

Suppliant geaccordeert, en afgestaan. 

 

 

300. Den 14 Decemb(er) 1761, fol.127vo. 

Op den Requeste van Antoni Boeve als Curator van den absenten Jacob en Daniel Borst beide 

meede erfgenamen van wijlen Aaltjen Boeve in leven huisvrouw van Berend van 

Schoonheten te kennen gevende dat in voorschreven qualiteit met de overige meede 

erfgenamen van voorseide Aaltjen Boeve hadde geaccordeerd over eenige differenten over de 

in en uitschulden als meede doodschulden dien boedel specterende, en vorders over den  

alingen in gemeen gebleven boedel eene schikkinge en verdelinge hadde gemaakt en daarvan 

een maagscheid opgerigt, so als bij Requeste vermelt; versoekende daar toe approbatie, als 

meede om de portien die sijne pupillen sijn toegedeeld, met de overige meede erfgenamen te 

mogen verkopen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdliedne van het Broeder Quartier word het 

gelibelleerde maagscheid mits desen geapprobeerd, en den Remonstrant in sijne qualiteit 

geauctoriseerd om met de meede erfgenamen sijne portien in de toegedeelde goederen publijk 

en ten meesten profijte te mogen verkopen. 

 

 

301. Den 31 Dec(ember) 1761, fol.128. 

Op den Requeste van Henrik Swarte, Remonstrerende dat uit grote nood Haer Weled. Hoog 

Agtb. sijnde een en andermael lastig gevallen tot eenige schadeloosstellinge wegens het 

verlies in het maken van de aengenomen Vossen Weerds Dijk, dog egter verhoopt dat 

U.Weled. Hoogagtb. medelijden met Suppliant sullen neemen, en oversulx versoekt een 

gunstig apoinctement ten dien opsigte op vorige gepraesenteerde requeste. 

Was geapost:  De Requestrant word uit eene bijsondere consideratie toegelegt een Sa. van 25 

Caroli guldens eens, te betalen door de tijdelijke Heren Cameraers en Rentmeesters uit de 

lopende Stads Camer dno 1761. 

 

 

302. Den 31 Decemb(er) 1761, fol.128vo. 

Op den Requeste van Arend van Eem, Schoolmeester aan de Boven Kerk versoekende om de 

daarbij geallegeerde redenen dat desselfs tractement enigsints moge worden verhoogd. 

Was geapost:  Scheepenen ende Raaden hebben het tractement van den Remonstrant  
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verhoogd met een somma van vijf en twintig Caroli guldens en dus hetselve gefixeerd op 

eenhonderd en vijf en seventig guldens jaarlijx in te gaan met kers-mis laatsleden. 

 

 

303. Den 4 Januarii 176(1)2, fol.128vo. 

Op den Requeste van Jannes van den Berg, en Jan Riks, oom en oude oom over de twee 

onmondige kinderen van Albert Dasveld, en Maria Roelofs genaamt Roelof Dasveld, en 

Gerrit Dasveld, versoeckende om ten Requeste geallegeerde redenen te mogen worden 

geauthoriseerd, om de nagelatene goederen van derselver ouders te mogen vercoopen. 

Was geapost:  De personen van Jannes van den Berg en Jan Riks, worden mits desen 

aangestelt als voogden over de onmondige kinderen ten Requeste gemelt, en teffens 

geauthoriseerd, om de nagelatene goederen van derselver ouders publicq aan de 

meestbiedende te vercoopen. 

 

 

304. Den 7 Januar(ii) 1762, fol.129. 

Op den Requeste van Jan van Wije verzoekende met het veer van hier op Deventer en vice 

versa te mogen worden begunstigd. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Schutmeesters word den Remonstrant met het 

veer van hier op Deventer et vice versa begunstigd. 

 

 

305. Den 11 Januar(ii) 1762, fol.129. 

Op den Requeste van de vier Praedikanten van de Nederduitsche Gemeente deser Stad, 

remonstrerende hoe sij met hunne voorzaten, sedert ondenkele tijden in de geruste possessie 

geweest sijnde van een bank geplaatst in de Broeder Kerk voor het gestoelte der hier in 

guarnisoen liggende officieren, met de uiterste verwonderinge hebben moeten ondervinden, 

dat op de gepasseerde Zondag als meede woensdag avond en dat wel voor plegtige bedestond, 

dat regt hen niet alleen is betwist geworden maar dat ook hunne dienstboden op ordre van den 

commanderende officier door een soldaat aldaar als schiltwagt staande op eene geweldadige 

en in Gods huis ten enemaale ongehoorde wijse er uitgedreven sijn; jaa selfs dat een der 

praedikanten vrouwen de sitting daar in is geweigerd geworden, niet tegenstaande de oude Jan 

van Rhenen des gerequireerd wordende plegtig kan en wil verklaren, dat sederd die 48 jaaren 

dat hij de Broeder Kerk heeft bediend, sig in navolging van sijne voorzaten altoos het 

jaarlijkse geld voor bovengemelte zitplaatsen van de praedikanten gevorderd en bekomen 

heeft, zijnde dit op dienzelven ouden voet hem ook nog voor weinige dagen betaald 

geworden, ten doorlugtigen vertoge dat meergenoemde bank voor niemand als voor der 

praedikanten vrouwen of dienstboden geschikt is geweest. 

Alwaaromme sij remonstranten die niet geloven kunnen dat U.Weled. Ho. Agtb. hen van dit 

regt dulden willen deposideren en die in alle gevalle sig stalleren dat U.Weled. Ho. Agtb. dan 

nog wel de goedheid gehad souden hebben om hun Remonstranten daar van te adventeren, en 

daar door voor te komen dat hunne vrouwen of dienstboden aan geene sodane  in sulks 

wierden blood gesteld om desen allen sig eerbiedig hebben moeten keeren het U.Weled. 

Ho.Agtb. onder wiens oog deese behandeling is voorgevallen, zeer oodmoedig versoekende 

dat U.Weled.Ho.Agtb. hun Remonstranten bij hun oude regt en possessie gelieven te 

mainteneren en ten dien einde voorsieninge te doen dat sij in dit hun regt om de voorschreven 

bank te mogen besitten door geene militie gestoord ofte getroub[l]eerd worden. 

Was geapost:  Scheepenen ende Raaden hebben verstaan dat de Remonstranten bij haar regt 

van possessie van de bank voor de officiersvrouwenbank in de Broeder Kerk sullen worden 

gemainteneerd, so als daar bij gemainteneerd worden bij desen. 
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306. Den 21 Jan(uarii) 1762, fol.130vo. 

Op den Requeste van de Oud Burgermeester Gerhard Meijer te kennen gevende hoe dat 

Juffrouw Geertruid Luxon wede van wijlen de Gemeensman Lambertus Aersen hier 

overleden sijnde derselver nagelatene en ab intestato Erfgenamen dien boedel en nalatenschap 

komen te repudieren en omtrent welken boedel de Remonstrant nevens andere interesse is 

hebbende, versoekende of Haer Weled. H.A. niet souden goetvinden daer inne sodane 

voorsieninge te doen en nemen als na ordre en recht als een verlatene boedel diende te 

geschieden. 

Was geapost:  De Oud Burgermeester Gerhard Meijer, de Burgermeester Jan Lemker van 

Breda en de Gemeensman Helmich Jan Valkenier worden bij desen aengestelt tot Curateuren 

over den boedel bij den Requeste gementioneerd. 

 

 

307. Eodem [21 Jan(uarii) 1762], fol.130vo. 

Op den Requeste van de Heer de Vos van Steenwijk, Heere van Nijerdal, Droste van 

Vollenhove, te kennen gevende hoe hem in eigendom is toebehorende een erve en goed 

gelegen in ’t Schultampt van Vollenho met een uitgank van f.14 - 6 – ten profijte van de 

Groot Burgerwesen deser Stad, versoekende deselve te mogen aflossen. 

Was geapost:  De aflosse van de gelibelleerde thins of uitgank word aen den Heer 

Requestrant tegens Paessen 1763 geaccordeert tegens 3 percento. 

 

 

308. Den 15 Februar(ii) 1762, fol.131. 

Op den Requeste van Herman van Emmel-Oort, te kennen gevende dat sijn schip in het Veer 

van deese Stad op Amsterdam verkogt heeft aan C. Meiboom, met versoek dat Haar Weled. 

Ho.Agtb. deese koop gelieven te approberen, en den koper permitteren daar meede het 

voornoemde Veer te mogen bevaren en den Suppliant accorderen om so occasie mogt hebben 

een nieuw of ander goed schip te kunnen bekomen, daar meede in het Veer weder te mogen 

toetreden, en op sijn beurt weder laten invallen. 

Was geapost:  Word geconsenteerd in den verkoop van het gelibelleerde schip en den koper 

gepermitteerd om daar meede in het Veer op Amsterdam te mogen varen; wordende wijders 

aan den Remonstrant geaccordeerd om in geval weder een nieuw of ander goed schip mogte 

bekomen, daar meede weder in het Veer te mogen treden en op sijn tour weder in te vallen. 

 

 

309. Den 21 Februar(ii) 1762, fol.131vo. 

Op den Requeste van Sijbrand de Rooij, Veerschipper op Hoorn te kennen gevende dat 

welgenegen was sijn schip te verkoopen en een ander bequaam schip weder aan te stellen om 

daar meede het Veer op Amsterdam te bevaren als H.W.Ho.Agtb. hem hier in haar consent 

geliefden te verleenen, ’t welk den Requestrant op het alles onderdanigste was versoekende. 

Was geapost:  Het versoek bij Requeste vermelt, word mits deesen geaccordeerd, en 

dienvolgens aan den Requestrant gepermitteerd om sijn schip, waar meede het Veer op Hoorn 

heeft waargenoemen, te mogen verkope, en een ander bequaam schip weder bekomen 

hebbende, daar meede in het Veer op Amsterdam te moogen treden, zullende alsdan, so ras 

als sijn schip heeft verkoft, het bovengemelte Veer op Hoorn door de gezamentlijke 

Veerschippers op de ordinaris Veerdagen mochten worden waargenomen. 

 

 

310. Den 1 Maart 1762, fol.132. 

OP den Requeste van Jan Bijsterbos, namens desselfs huisvrou Geesien van Detten,  
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versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen, dat de personen van Jan de Haan, en 

Marten Riegen ofte andere personen, daartoe bequaam, mogten worden aangestelt tot 

Curateurs over des suppliants swager Hermannus van Detten, en desselfs goederen, om 

deselve en sijne goederen te regeeren, en te administreren met last en qualificatie, om alles te 

kunnen, en te mogen doen, wat in sulken gevalle vereischt gedaan te worden. 

Was geapost:  De personen van Jan de Haan, en Marten Riegen worden mits deesen 

geauthoriseert, ten fine als bij den Requeste vermelt. 

 

 

311. Den 4 Meert 1762, fol.132vo. 

Op den Requeste van Marten Rijgen te kennen gevende dat voor eenige tijd geleden alhier in 

’t Boven Gasthuis is komen te overlijden Jan Roelofs Pijl, ’t selve lijk ook behoorlijk ter aerde 

is bestelt; en daer van ook aen des overledens kinderen en bekende erfgenamen de nodige 

kennisse hebben doen geven, en daer van wel weder berigt hadden ontfangen, dat sig voor 

eerst als nog sig alhier niet niet konden laten vinden. Versoekende vervolgens dewijl deselve 

nalatenschap naulings so veel sou kunnen renderen als daer uit sal moeten worden betaelt, dat 

de Remonstrant benevens de Kerkmeesteren van ’t Boven Gasthuis mogten worden 

geauctoriseerd om bij provisie de goederen so roerende als onroerende welke van wijlen 

voornoemde Jan Roelofs Pijl met de dood sijn ontruimt en nagelaten, en alhier voor handen 

worden bevonden te kunnen en te mogen distraheren en verkopen en het provenue van dien 

onder haer te laten berusten tot dat of door derselver Erfgenamen daer omtrent sal sijn 

voorsien. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen aen den Requestrant het versoek bij den 

Requeste gedaen, en word deselve benevens de respective Kerkmeesteren vervolgens 

geauctoriseerd ten fine als bij vermeld. 

 

 

312. Eodem [4 Meert 1762], fol.133. 

Op den Requeste van Lubberdina Ekkelboom, weduwe Jan Schaatsbergen, te kennen 

gevende, hoe sij een reeks van jaaren gewoond hebbende in de Korte Boven Hofstraat in 

seker huisje van het Boven Gasthuis, dat sij soo verre is ten agteren geraakt, dat op Meij des 

jaars 1758, aan bovengemelte gasthuis verschuldigt is geworden, een somma van seventig 

guldens, en sedert dien tijd voor de reparatie van het selve in dat huisje is gebleven en blijven 

woonen, en niet in staat sijnde, de agterstallen op te brengen, soo was deselve ootmoedig 

versoeckende. Dat aan Haar de agterstallige seventig guldens mogten worden geremitteert, en 

quijd gescholden. Als oock aan Haar mogte worden vergunt en toegestaan, om alleen voor de 

reparatie geduirende haar leven, daar in te moegen blijven. 

Was geapost:  De versogte remissie van seventig guldens huishuire word mits deesen 

geaccordeert. 

 

 

313. Den 4 Maart 1762, fol.133vo. 

Op den Requeste van Christiaan Voogd sijnde in sijn jonge jaaren alhier in het Arme 

Weeshuis verpleegd, versoekende om sig daar van te mogen vrij koopen met een somma van 

sestig Caroli guldens. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het Arme Weeshuis, word de 

versogte uitkoop daar van voor een somma van sestig Caroli guldens aan den Suppliant 

geaccordeerd. 
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314. Den 15 April 1762, fol.133vo. 

Op den Requeste van Dr. J. van Lil, versoeckende om parthijen voor de regtbanken deeser 

Stad advocando te mogen bedienen. 

Was geapost:  Het versoeck ten Requeste gedaan, word mits deesen geaccordeert, en aan den 

Remonstrant dienshalven gepermitteert, om parthijen voor de regtbanken deeser Stad, 

advocando te mogen bedienen. 

 

 

315. Den 17 April 1762, fol.134. 

Op den Requeste van Jan Bijsterbos, Jan de Haan en Marten Rijgen als voogden over Herman 

van Detten, te kennen gevende dat aan Cornelis Antoni en Johannes van Lil hadden verkoft 

voor een somma van sesduizend vijfhonder guldens de twee Zeepsiederijen. Versoekende 

daar toe aprobatie van Scheepenen ende Raaden. 

Was geapost:  De gelibelleerde verkoop van de gemelte Zeepsiederijen word mits desen 

geapprobeerd. 

 

 

316. Eodem [17 April 1762], fol.134. 

Op den Requeste van Derk Houthuis en Femmegien Strikkers te kennen gevende hoe den 16 

deser door de Kerkenraed deser Stad de Kerkelijke Proclamatien sijn geaccordeert edog den 

Suppliant als Soldaet onder ’t twede bataillon van de Heer Heronius volgens patent den 25 

deser na Sas van Gent moetende marcheeren daer door verhindert drie agter een volgende 

Sondaegs proclamatien te kunnen hebben so was der Supplianten versoek ten U.Weled.H.A. 

de Supplianten op den ses deser drie geboden gelieven te accorderen, om dus nog voor ’t 

vertrek in den egt bevestigt te worden. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen aen de Requestranten den drie huwelijks 

proclamatien op den ses deses. 

 

 

317.  19 April 1762, fol.134vo. 

Op den Requeste van Jan Bagman, versoeckende sig uit het Arme Weeshuis te mogen 

uitkoopen, met sestig Caroli guldens. 

Was geapost:  Word geconsenteerd in het versoek ten Requeste gedaan en aan den 

Requestrant geaccordeert, om sig uit het Arme Weeshuis te mogen uitkoopen, voor een 

somma van sestig Caroli guldens. 

 

 

318. Eodem [19 April 1762], fol.134vo. 

Op den Requeste van Jan van Enteren te kennne gevende hoe hij ’t oude bouwvallige huisien 

in de Buiten Nieuwstrate op het hoek van de Schapensteeg ten genoegen van H.W.E.H.A. en 

van de nabuiren sullende repareren, en secureren, versoekende een gerigtelijke verklaring dat 

den eigendom van gemelte huis en wheere vrij van alle lasten en ongelden hoe ook genaemd 

aen hem is gegeven. 

Was geapost:  ’T gelibelleerde vervallene huisien word aen den Requestrant mits desen in 

eigendom gegeven vrij van thinsen en uitgangen als mede van schoorsteengeld op conditie dat 

hij selve sodanig sal repareren, en secureren als bij den Requeste gemeld. 

 

 

319. Den 22 April 1762, fol.135. 

Op den Requeste van de Curateuren van den gerepudieerden insolventen boedel van de wede  
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van de Gemeensman Lambertus Aartzen versoekende om ten requeste geallegeerde redenen 

alle de crediteuren van den boedel tegens sekeren peremptoiren termijn te mogen citeren om 

haare praetensien aan te geven bij poene van verstek. 

Was geapost:  De Remonstranten worden in hunne qualiteit geauctoriseerd om bij publijk 

advertissement in de Courant de crediteuren te citeren om voor den 1 Augustus eerst-komende 

haar praetensien ten lasten van den gemelten boedel te moeten aangeven bij poene van 

verstek. 

 

 

320. Den 8 meij 1762, fol.135vo. 

Op den Requeste van Albert Bartels en Anna Janz vader en moeder van Trude Zwiers wede 

van Thomas Hendriks voor eenige weeken overleden, te kennen gevende hoe dat wijlen Trude 

Zwiers bemeierd heeft het erve den Hogen Es, dat door het overlijden van dezelve 

voorschreven erve nog wel twee jaaren voor haar Remonstraten rekening zal blijven leggen. 

Dat sij geen kans siende om het zelve voor die korte tijd aan een ander te kunnen overdoen 

dierhalven waaren verzoekende, dat H.W.H.Agtb. mogten goedvinden om die pagtjaaren na 

expiratie van deselve nog voor tien jaaren te prolongeren praesterende jaarlijks daar voor te 

betalen een somma van vierhonderd en vijftig Caroli guldens, in welk geval de 

Remonstranten souden sien om een van haar zoons daar op te zetten. 

Was geapost:  Het verzoek bij Requeste vermelt, word mits deesen geaccordeerd en 

dienvolgens aan de Remonstranten toegestaan om na expiratie van deese lopende, nog voor 

tien volgende pagtjaaren het gemelte erve te mogen doen bemeieren, betalende jaarlijx voor 

pagt een somma van vierhonderd en vijftig Caroli guldens, en voorts op de conditien die bij 

de verpagtinge van de erven sullen worden voorgeleesen, en onder reserve van sodane nadere 

dispositie als Scheepenen ende Raaden daar omtrent souden mogen maken. 

 

 

321. Den 15 meij 1762, fol.136. 

Op den Requeste van Theunis Berends versoekende omme ten requeste geallegeerde redenen 

des middaegs in het Boven Gasthuis te gaen eten. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen aen den Requestrant om des middaegs in het 

Boven Gasthuis te gaen eeten, dog in ’t geheel uit het selve geen kost te halen dog dit alles tot 

wederopseggens toe. 

 

 

322. Den 17 meij 1762, fol.136vo. 

Op den Requeste van de weduwe van de gemeensman Jacob ten Hoven, versoeckende, om ten 

Requeste geallegeerde redenen, dat de personen van den auditeur H. van Marle, en Barend 

Lankhorst Le.S. mogten worden gequalificeert, om met en neffens Laurens Pastoor bij haar 

overlijden, haar boedel te redden, en te expliceren, soo en in dier voegen, als sullen bevinden 

te behooren. 

Was geapost:  Het versoek word geaccordeert, en de personen van Dr. H. van Marle, en 

Barend Lankhorst, invoegen versogt, geauthoriseert. 

 

 

 

323. Den 24 meij 1762, fol.136vo. 

Op den Requeste van Jan de Haan en Marten Rijgen als curatoren over Herman van Detten 

remonstrerende dat sij met Jan Bijsterbos als in houwelijk hebbende …… van Detten den 

nagelaten boedel van wijlen Hend. van Detten hebbende opgenomen en bevonden dat de 
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Erfposten van Herman van Detten daar inne was bedragende f.13059 - 6 - en dat sig daar voor 

hadden laten toedelen de volgende obligatien: 

Op Salland eene van  f.1000 - : - . 

Op Vollenhove  f.1221 – 12 - . 

 ,,  f.1000 - : - . 

 ,,  f.1000 - : - . 

 ,,  f.2000 - : - . 

 ,,  f.  800 - : - . 

 ,,  f.1437 - : - . 

 ,,  f.1000 - : - . 

Op het Rentampt van 

Vollenhove  f.2800 - : - . 

Hier bij het opgeld tegens 

6 percent maakt f.  739 - 14 - . 

Dat sijn zwager Jan Bijsterbos aannam daar bij jaarlijx te leggen f.60 - 3 - 8, en dat dus hadde 

in te koomen jaarlijx f.420 - : - . 

Dat sij vervolgens hadden geresolveerd de penningen aldus te besteden voor  

kostgeld jaarlijx f.160 - : - . 

Zakgeld wekelijks f.    4 – 10 - , en 

dus in het jaar  f.235 - : - . 

Voor kledinge  f.  25 - : - . 

Versoekende daarop approbatie van Scheepenen ende Raaden. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Celle-broeders Quartier 

word de gelibelleerde verdelinge van den bij Requeste gemelten boedel ten aansien van 

Herman van Detten geapprobeerd, als meede de schikkinge omtrend desselfs onderhoud bij de 

voogden gemaakt. 

 

 

324. Den 27 meij 1762, fol.137vo. 

Op den Requeste van Henrik Gerrits, en Jannes Breuker en Jannes Berends, als voogden over 

het onmundige kind van wijlen Albert Gerrits Coetzee te kennen gevende hoe dat deselve wel 

genegen waren omme op interest te langen ten voordeele van voorschreven onmundige kind 

aen Lambert van Dijk en desselfs huisvrou een somma van hondert guldens, onder verband 

van sijn persoon en goederen, en speciael sijn huis door hem bewoond versoekende daer toe 

approbatie. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen aen de Requestranten het versoek bij 

Requeste gedaen so als het legd. 

 

 

325. Den 7 Junij 1762, fol.138. 

Op den Requeste van Harmannus Reuszel en Claas Kruishoop als voogden van Geertjen 

Reussel dogter van Hendrik Reuselers en Maria Huisman, versoekende voor haar pupil voren 

gemelt, die nu in het 24
ste

 jaar is getreden, venia aetatis. 

Was geapost:  De verzogte venia aetatis word mits deesen geaccordeerd ten fine als naar 

regten. 

 

 

326. Eodem [7 Junij 1762], fol.138. 

Op den Requeste van Hendrik Smit, Ecbert Meijer, en Albert Barteltsen van Dijk als voogden 

over Jan Janz van Dijk onmundige soon van wijlen Jan Barteltsen van Dijk te kennen gevende 
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hoe dat haar pupille de gevolge handschrift van de weduwe van Frerik Bakker heeft te 

praetenderen een somma van vijftig Caroli guldens versoekende dat sij dat geld aan haar 

mogen laten op een gerigtlijk hijpotheeq, op derselver huis staande aan de Louwpoort. 

Was geapost:  De Remonstranten worden geauctoriseerd ten fine als bij Requeste versogt. 

 

 

327. Den 17 Junij 1762, fol.138vo. 

Op den Requeste van de voogden van Gerrit ten Hove minderjarige soon van wijlen B. ten 

Hove en Gerrigien de Haan Ehelieden te kennen gevende hoe van de Erfgenamen wijlen 

Jacob ten Hove en Geertruid Korf voor en ten profijte van hare pupil hebbende gekogt het 

huis in de Geerstraet met en benevens het huisien daernaest, so en in diervoegen als het selve 

bij wijlen deselve Ehelieden is bewoond geweest, mitsgaders mede alle het gereetschap en 

verder alles wat tot de bakkerie is gehorende en sulx voor een somma van duisend guldens, so 

waren deselve versoekende dat Haer Weled. Hoogagtb deselver koop gelieven te approberen. 

Was geapost:  Op het uitgebragte raport van de Heeren Hoofdluiden van ’t Boven Quartier 

word de gelibelleerde aenkoop bij requeste versogt bij desen geapprobeerd. 

 

 

328. Eodem [17 Junij 1762], fol.138vo. 

Op den Requeste van Klaas Bartels als pagter van de Smalle Tiende over de Heerlijkheid Zalk 

over den jaare 1760 versoekende dat H.W.H.Agtb. aan hem mogten ter hand stellen een ordre 

waar op deselve kan vorderen, of anders daar van de uitgeloofde pagt penningen te 

delibereren. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Camenaars kan op het verzoek bij Requeste 

vermelt niet worden gedisponeerd en word dien ten gevolge den Suppliant geordonneerd om 

ten eersten zijne gemelte uitgeloofde pagt-penningen te betalen. 

 

 

329. Den 21 Junij 1762, fol.139. 

Op den Requeste van momberen over Gerrit ten Hove nagelatene minderjarige soon van 

wijlen Bernardus ten Hove en Gerregien de Haan in leven Ehelieden versoekende om ten 

requeste geallegeerde redenen dat aen voornoemde hare pupil welke bijna den ouderdom van 

drie en twintig jaren heeft bereikt mag worden verleent veniam aetatis. 

Was geapost:  De versogte venia aetatis word bij desen geaccordeert ten fine en effecte als na 

regten. 

 

 

330. Den 1 Julij 1762, fol.139vo. 

Op den Requeste van J.J.A. van Ongeren versoekende vergunde aerde als Scholtis van Enst. 

Was geapost:  De versogte vergunder aerde word aen de Requestrant bij desen geaccordeert 

en toegestaen, dog niet anders en met die restrictie dan ten requarde van het paseren van veele 

gerigtsacten, als van Transporten, Hypothecatien, en gerigtelijke bekentenissen dog geene 

andere voluntaire acten, welke vele acten andersints op het grondgebied van ’t Eiland Ens, 

waer onder sodane verkogte of te verbindene goederen gelegen sijn, gepasseerd souden 

moeten worden. Dit alles egter bij provisie en tot wederopseggens toe, in dien bevonden 

mogte worden, dat dese vergunninge door de Requestrant verder wierde geëxtendeert als in 

desen is vermelt. 
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331. Den 15 Julij 1762, fol.139vo. 

Op den Requeste van Barend Lankhorst verzoekende dat hem uit de geconsigneerde koop-

penningen van het verkogte huis van Peter Hardenberg mogen betaald worden de insate en 

verhooggelden ter somma van agtien gulden en tien stuiver hem nog competerende. 

Was geapost:  De Secretaris Lemker word mits desen geauctoriseerd om uit de 

geprovenieerde koop-penningen van het gemelte verkofte huis aan den Remonstrant uit te 

tellen de gelibelleerde somma van agtien guldens en tien stuivers. 

 

 

332. Den 26 Julij 1762, fol.140. 

Op den Requeste van Aaltjen Harmz wede van Jan Dunharden versoekende om ten requeste 

geallegueerde redenen dat de personen van Egbert van Campen en Agidius Valkenier mogen 

worden geauctoriseerd tot executeurs over het testament van haar Suppliante met haren 

Eheman opgerigt. 

Was geapost:  De personen van Egbert van Campen en A. Valkenier worden geauctoriseerd 

ten fine als bij Requeste verzogt. 

 

 

333. Den 2 Aug(ustus 1762), fol.140. 

Op den Requeste van Johanna Sele wede wijlen Jan Bijsterbos versoekende om ten requeste 

geallegeerde redenen dat hare twee kinderen Jan Antoni Bijsterbos, en Helena Catharina 

Bijsterbos de eerste oud 24 en de twede ruim 19 jaren mogten worden verleent veniam aetatis. 

Was geapost:  De versogte venia aetatis word bij desen geaccordeert ten fine en effecte als na 

regten. 

 

 

334. Den 3 Aug(ustus) 1762, fol.140vo. 

Op den Requeste van Willem Lambers, en Evert van Dooren in qualite als voogden over de 

onmundige kinderen van Willem Bouwmeester versoekende om ten requeste geallegeerde 

redenen sodane vierde parten als derselven pupillen in sekere keuters plaets gelegen tot 

Emmen schoutampt van Dalfsen publijk en aen de meestbiedende met en neffens de andere 

participanten te mogen verkopen. 

Was geapost:  Op het Raport van de Heeren Hooftlieden van het Buiten Quartier worden de 

Requestranten geauctoriseerd, om de portie van de Requestranten pupillen in de gelibelleerde 

keuters plaets met en neffens de andere participanten publijk en aen de meestbiedende te 

verkopen. 

 

 

335. Den 12 Aug(ustus) 1762, fol.140vo. 

Op den Requeste van Jan Bruins, en Albertus Hulleman te kennen gevende hoe wijlen Gerrit 

Bruins als vader van de eerste requestrant bij derselver Testamentaire dispositie hebbende 

genomineerd de mede Remonstranten benevens de twee kinderen van sijn overleden soon 

Ariaen Bruins met namen Gerrit en Maria Bruins om sijne goederen in twee egale portien te 

verdeelen en also in deselve boedel voornamelijk bestaende in onroerende goederen welke 

nog in ’t gemeen en onverdeeld sijn gebleven en ’t niet convenabel is dat die goederen verder 

in gemeenschap worden beseten; kwamen te versoeken om verdere redenen ten requeste 

geallegeerd dat sij in hare qualiteit mogten worden geauctoriseerd, om die onverdeelde 

onroerende goederen namens hare pupille, sijnde de eene Gerrit Bruins reets overleeden voor 

derselver portie te mogen verkopen. 

Was geapost:  Op het raport van de Heeren Hooftluiden van het Buiten Quartier so word het 
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versoek bij requeste gedaen bij desen geaccordeerd, en de Requestranten vervolgens 

gequalificeert om de portien in de gelibelleerde goederen en effecten aen der requestrante 

pupille toebehorende, met en neffens de andere geinteresseerde Erfgenamen van deselve 

publijk en aen de meestbiedende te verkopen ten overstaen van de Heeren Hooftlieden mits 

dat de penningen so daer van sullen komen te provenieren ten meesten profijte van de 

voorschreven pupille op een secuire wijse weder worden belegt en geemploijeert. 

 

 

336. Den 16 Aug(ustus) 1762, fol.141vo. 

Op den Requeste van Gerrit Leestemaker als oom en voogd van Berendina Leestemaker 

versoekende om ten requeste geallegeerde redenen voor deselve veniam aetatis. 

Was geapost:  De versogte venia aetatis word bij desen geaccordeerd ten fine en effecte als 

na regten. 

 

 

337. Eodem [6 Aug(ustus) 1762], fol.141vo. 

Op den Requeste van Elisabeth Jacoba van Dijk wede wijlen de Procurator de La Sabloniere 

versoekende omme in het breede ten requeste geallegeerde redenen dat aen haer mogte 

worden gepermiteert om de Crediteuren van wijlen haer Eheman en bij consequentie van haer 

selfs, in de Haerlemmer en Amsterdamse couranten, en alhier bij gewone publicatien te 

sommeren om hun agter wesens met de vereischte schijnen en bescheiden binnen de tijd van 

ses weken te moeten aengeven aen de Advocaet G.J. Herweijer en verders om die tijd 

vervloten sijnde sodane publijke sommatie als nog ten tweeden maele te mogen doen bij 

poene van verstek en euwig stil(s)wijgen tegens de als dan uitblijvende, op dat de 

Requestrante met kennis als dan sekerheid sullende gekregen hebben van de quantiteit en 

qualiteit van dit gemelte schulden sig als dan sal kunnen declareren of sij de Testamentaire 

dispositie van hare ouders wil naleven en inhaereren, dan of sij deselve sal annulleren en 

vernietigen. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen de eerste sommatie ten fine en effecte als bij 

den Requeste vermeld, kunnende de Requestranten een en benevens de tweede sommatie sal 

mogen worden gedaen sig daer over nader addresseren ter tafel van Haer Wel Ed. Hoogagtb. 

 

 

338. Den 29 Aug(us)ti 1762, fol.142. 

Op den Requeste van Jan Fiolet woonagtig tot Amsterdam, te kennen gevende, hoe des 

Requestranten halve broeder Lucas Fiolet, reeds in ’t een en dertigste jaar buitenslands 

geweest is, en wel soo, dat men liefs op advertissementen in de couranten geen tijding van 

hem heeft bekomen, vermits nu geensints te denken is, dat hij nog in leeven sal sijn, soo was 

des Requestrante versoek, soo voor hem selfs als meede voor sijne buitenlands sijnde 

broeders, Frans en Jacobus Fiolet, en desselfs tot Amsterdam woonende susters Maria, 

Adriana en Johanna Fiolet, van welken laaste de Requestrant gevolmagtigt is, dat Haar 

Weled. Hoogagtb. Hem Suppliant gelieven te vergunnen dat hij de nalatenschap van 

genoemde sijne halve broeder Lucas Fiolet, onder Matthijs van Romunde berustende, voor 

sig, en sijne broeders en susters mag ontfangen. 

Was geapost:  Aan den Suppliant word geaccordeert, om vier sesde parten van de 

nalatenschap van desselfs halve broeder Lucas Fiolet, sijnde de portien van Hem Suppliant, en 

desselfs drie susters Maia, Adriana, en Johanna Fiolet ten Requeste gemelt te mogen 

ontfangen. En word Matthijs van Romunde, mits desen geauthoriseert, om deselve aan den 

Suppliant uit te reiken, sullende de vaste goederen, soo onder die nalatenschap mogten 

worden gevonden, publicq ten verstaan van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroers  
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Quartier, moeten worden verkogt. 

 

 

339. Den 26 Aug(ustii), fol.143. 

Op den Requeste van Willem Elbers te kennne gevende hoe Gerrit Mulder op den 2 Augustus 

jongstleden vrijwillig verwin hebbende gepasseert van desselfs huis cum annexis wegens een 

praetensie van 200 Caroli guldens op ’t selve gevestigt, versoekende ’t selve gerigtelijk te 

mogen verkopen. 

Was geapost:  De gerigtelijke verkopinge van ’t gelibelleerde huis cum annexis word bij 

desen geaccordeert. 

 

 

340. Den 2 September 1762, fol.143. 

Op den Requeste van de praedikant Arnoldus van Ermel als vader en voogd, over sijn 

minderjarige soon Basilicus Hermannus van Ermel versoekende om, ten requeste geallegeerde 

redenen voor deselve veniam aetatis. 

Was geapost:  Het versogte venia aetatis, word mits desen geaccordeert ten fine, en effecte 

als naar regten. 

 

 

341. Den 16 Sept(em)b(er) 1762, fol.143vo. 

Op den Requeste van Daniel Beck, Gerrit Jansen Knol en Jan Scholte, als momberen over 

Jacob Jansen Croese, versoeckende, om ten Requeste geallegeerde redenen, voor denselven 

veniam aetatis. 

Was geapost:  Het versogte venia aetatis, word mits desen geaccordeert ten fine, en effecte 

als naar regten. 

 

 

342. Den 24 Sept(em)b(er) 1762, fol.143vo. 

Op den Requeste van Pieter Wijop, versoeckende, dat desselfs schoonvader Dirk Hagenaar 

wegens desselfs bekende slegt gedrag, moge worden gestelt onder curatele, en dat tot Curator 

over den selven  mogten worden aangestelt, en geauthoriseert de personen van Cornelis 

Johannes van Zegen, Claas Visscher Moulin. 

Was geapost:  De personen van Cornelis Johannes van Zegen, en Claas Visscher Moulin, 

worden mits desen geauthoriseert, ten fine als bij den Requeste vermelt. 

 

 

343. Den 4 Oct(ober) 1762, fol.144. 

Op den Requeste van de Burgermeester P. van Ingen als Curator van sij swager P.H. van der 

Beeck, dat gemelte sijn swager in een Camp van 3 ½ morgen toebehorende de overige 3 

morgen Jan Morre en sijnde gelegen op de Oostermate, dat deselve Jan Morre daer voor 

praesterende in koop de somma van 330 guldens vrijgeld, versoekende daer toe consent en 

approbatie. 

Was geapost:  Schepenen en Raden approberen de koop bij Requeste versogt so als het leid. 

 

 

344. Den 7 Oct(ober) 1762, fol.144vo. 

Op den Requeste van de Burgermeester P. van Ingen als curator ove zijn zwager P.H. van der 

Beeke versoekende dat de Lieutenant J.J. van der Merwede tot meede curator moge worden 

aangesteld in plaats van wijlen de Heer Burgermr. Ass. Bannier. 
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Was geapost:  De Lieutenant van der Merwede word geauctoriseerd ten fine als bij Requeste 

versogt. 

 

 

345. Den 25 October 1762, fol.144vo. 

Op den Requeste an de Praedicanten van de Nederduitse Gemeente deser Stadt, versoekende 

om ten Requeste geallegeerde redenen, dat van de gewone vrijdagsbeurte mogten wesen 

ontslagen soo als het Haar Weled. Hoogagtb. souden goedvinden. 

Was geapost:  Het versoek bij den Requeste gedaan, word mits desen geaccordeert, en dien 

volgens de vrijdags predikbeurte voor deese aanstaande winter wederom gesurcheert. 

 

 

346. Den 28 October 1762, fol.145. 

Op den Requeste van Jan Wenink en Willem Wenink de eerste oud ruim vier en twintig jaren, 

en de tweede 22 jaaren oud, versoekende veniam aetatis. 

Was geapost:  Het versogte venia aetatis word mits desen geaccordeerd ten fine en effecte als 

naar regte. 

 

 

347. Den 1 November 1762, fol.145. 

Op den Requeste van Gerrit de Schepper versoekende om ten Requeste geallegueerde redenen 

van zijnen eed die als burger aan deze Stad in dne jaare 1748 heeft gedaan, te mogen worden 

ontslagen en dat aan hem zijn request met de bijlagen in den jaare 1758 aan Raad en Meente 

gepresenteerd, moge worden gerestitueerd. 

Was geapost:  Het verzoek bij Requeste vermelt word mits desen geaccordeerd en word 

dienvolgens den Remonstrant van zijnen eed als burger aan deze Stad gedaan ontslagen; En 

zal het verziogte request met zijne bijlagen aan hem weder ter handen worden gesteld. 

 
[In marge]: Eodem (1 November 1762) Het gemelte request met zijne bijlagen zijn door de Roedendrager van Zegen aan 

Heer de Schepper overgegeven. 

 

 

348. Den 6 November 1762, fol.145vo. 

Op den Requeste van Antoni Vogelsang en Anna Everts van voornemens zijnde zig met 

elkanderen in den houwelijken staat te begeven edog zij suppliante susters kinderen zijnde 

endien volgen de statutaire wetten met elkanderen niet kunnen trouwen zonder voorgaande 

dispensatie van H.W.Ho.Agtb. daaromme versoekende dispensatie  van voorschreven wet, en 

dat dienvolgens aan hen mogen worden gepermitteerd om zig in den houwelijken staat met 

elkanderen te mogen begeven. 

Was geapost:  De verzogte dispensatie word mits desen geaccordeerd en dienvolgens aan de 

Supplianten gepermitteerd om zig met elkanderen in den houwelijken staat te mogen begeven. 

 

 

349. Den 20 November 1762, fol.145vo. 

Op den Requeste va Gerrit D. van Nimmegen, Jan D. van Nimmegen en Aaltjen D. van 

Nimmegen de laatste 23 jaaren oud versoekende voor de laatste Aaltjen D. van Nimmegen 

veniam aetatis. 

Was geapost:  De verzogte venia aetatis word mits dezen geaccordeerd ten fine en effecte als 

naar regte. 
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350. Den 9 Dec(ember) 1762, fol.146. 

Op den Requeste van de Trijpwerkers knegts, te kennen gevende dat sommige der 

trijpwerkers knegts sig somtijds voor siek opgeven, aen haer busse en dan wekelijks daer uit 

genieten een daeler aen geld als mede die siek sijn geweest en ook genoegsaem beter sijn en 

weer werken kunnen evenwel dan nog geld daer uit trekken, het welk een groot beswaer is 

voor de busse en ook op die manier niet lange toereikende sal wesen, en seer vermindert 

word, maer wanneer deselve door een Doctor gevisiteert worden, en bevonden word siek te 

sijn het geld mogen trekken maer anders wesende een jaer en ses weeken ontsteeken blijven 

van de busse dog evenwel tot de busse moeten helpen fourneeren, en wanneer deselve siek 

sijn de busse moeten bedanken eer sij uitgaen of ook een jaer en ses weeken van de busse 

ontsteken wesen, maer so sodanig persoon in die tijd mogte komen te overlijden evenwel het 

geld tot de kiste kunnne trekken, versoekende dat voorschreven versoek mogte worden 

geaccordeert, en het selve als een wet in haer boek geregistreert. 

Was geapost:  Op het uitgebragte raport van de Heeren Zegelaers word verstaen, dat wanneer 

een trijpwerkers knegt sig aen hare busse als siek komende op te geven, en na gedane visitatie 

van eene der Stads medicine Doctoren als siek bevonden wordende, uit de busse s’wekelijks 

sal kunnne en mogen trekken, dog sodane siekte komende te cesseren, sal deselve niet van 

mogen uit te gaen, eer en bevorens hij het trekken uit de busse sal hebben bedankt, dog ’t 

contrarie van dien in eene der voorschreven gevallen bevonden wordende van niet siek 

geweest te sijn, of eerder sijn uitgank voor ’t bedanken van ’t trekken van den busse te hebben 

gedaen, sal niet alleen de sodane voor de tijd van een jaer en ses weeken van ’t trekken der 

busse sijn en blijven verstoken, maer daer en boven nog gehouden sijn daer toe te moeten 

helpen contribueren. Sullende egter die geene welke in sodane gevallen van de busse mogten 

worden gefrusteert en immiddels komende te sterven derselver erfgenamen uit geseide busse 

kunnen profiteren ’t geld tot desselfs kist. 

 

 

351. Den 11 Decemb(er) 1762, fol.147. 

Op den Requeste van Margretha Hamels in het Arme Weeshuis alhier zijnde verpleegd, 

verzoekende sig van het selve huis vrij te mogen kopen met een somma die daartoe volgens 

resolutie van den 21 februarii 1729 soude gefixeerd sijn. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van de Arme Weesen word de 

versogte uitkoop van een somma van zeventig Caroli guldens geaccordeerd. 

 

 

352. Den 13 Dec(ember) 1762, fol.147. 

Op den Requeste van de Buitenvaderen van het Arme Weeshuis H. Eckelboom en Jan van 

Wije te kennen gevende dat ’t selve huis een praetensie heeft van het jaer 1756 van Landpagt 

op de Scholtsus Slangenburg ten somma van f.70 - 10 – versoekende dat deselve mogen 

worden geauctoriseerd om hem voor die agterstand te mogen aenspreken of hem de schuld te 

doen quiteren. 

Was geapost:  De Scholtus Slangenburg word de agterstedige landpagt van den jare 1756 bij 

desen geremitteerd ten somma van f.70 - 10 - . 

 

 

353. Den 17 Dec(ember) 1762, fol.147vo. 

Op den Requeste van Jacobus van Peenen te kennen gevende hoe hij met innige smerte moest 

beproeven dat de kranksinnigheid van desselfs vrou Catharina de Reuse dagelijks toeneemt, 

haer levens wijse sodanig reukeloos sijnde komen te worden dat hij Suppliant en kind sig in 

samenleving niet langer kunnen behouwen en daer en boven hare geringe middelen daer door 
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ook sodanig reets sijn verswakt en vermindert dat het geschapen stond dat tot een totale ruïne 

soude vervallen; so was deselve versoekende 

1mo Dat mogte worden geaccordeert dat deselve van sijne voornoemde Ehevrou quoad 

thorium et mensam werde gesepareerd, ten fine en effecte als na regte.  

2o Dat ter oirsake van het buitensporig gedrag en levenswijse over haer als Curatoren mogen 

worden gestelt de personen van M. van Romunde, Henrik Croese en S. Schuirmeijer om haer 

en hare goederen te regeren en te administreren 

3o Dat evengenoemde personen teffens als momberen over persoon en goederen van 

Supplianten minderjarig kind Maria van Peen mogen worden geordineert en geauctoriseerd. 

Was geapost:  De versogte separatio thori et mensae word bij desen geaccordeert ten fine en 

effecte als na regten, en worden te gelijk de personen van M. van Romunde, H. Croese , en S. 

Schuirmeijer aengestelt als Curateuren over de persoon en goederen van Catharina de Reuse, 

huisvrouw van den Requestrant, gelijk deselve personen mede worden geauctoriseerd tot 

voogden over ’t minderjarige kind Maria de Reuse (van Peenen) bij desen genomineert. 

 

 

354. Den 23 Decemb(er) 1762, fol.148. 

Op den Requeste van M. van Romunde, H.Croese en S. Schuirmeijer als aangestelde 

curateuren over de vrouw en kind van Jacobus van Peen, versoekende om ten requeste 

geallegueerde redenen geauctoriseerd te mogen worden om ten overstaan van de Heeren 

Hoofdlieden de vaste goederen geheel of ten deele te mogen verkopen, so als het nuttigst voor 

deselve sullen oordelen te behoren. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Boven Quartier worden de 

curateuren geauctoriseerd ten fine als bij de Requeste versogt. 

 

 

355. Den 30 Dec(ember) 1762, fol.148vo. 

Op den Requeste van Gerrit Mulder te kennen gevende hoe des requestrants huis in de maend 

Sept. ten overstaen van de Heeren Hooftluiden publijk is verkogt geworden en de penningen 

daer van gekomen aen de Secretaris Hubert sijn getelt en onder deselve sijn berustende, 

versoekende dat de Secretaris Hubert mag worden gelast om die penningen aen de 

uithebberen uit te tellen, en ’t overschot van dien aen den requestrant uit te keren. 

Was geapost:  Den Secretaris Hubert word mits desen geauctoriseerd om uit de gelibelleerde 

consignatie penningen onder deselve berustende uit te tellen aen de persoon van W. Elberts 

voor insategeld de somma van f.6 - 6 – als mede nog een somma van f.224 - : - wegens twee 

gevestigde Capitalen ieder van hondert Caroli guldens, en drie jaren verlopene rente tegens 

vier percento aen de ontfanger deser Stads Geestelijkheid, wegens twee jaerlijxe uitgangen de 

eene van f. - 4 - 6 en de tweede van f. - 14 – stuivers waer van ten agteren sijn de jaren 

verschenen Paesschen 1759, 1760, 1761, en Paesschen 1762 te samen ad f. 4 - 9 - 4 als mede 

nog aen den boekhouder der armen wegens een jaerlijxe uitgank van f. 1 - 14 - 4 waer van ten 

agteren sijn den jaren verschenen Paesschen 1729 tot Paesschen 1762 incluis ter somma van 

f.65 - 9 - en de overige penningen onder aftrek van de jura consignationis uit te tellen aen de 

Requestrant in desen. 

 

 

356. Den 3 Jan(uarij) 1763, fol.149. 

Op den Requeste van Lubbert Alberts getrout aen Marregien Koks wede van Hend. Jochums 

Oldebroek te kennen gevende hoe de vijv onmundige kinderen waer over als stiefvader staet, 

en bij sijne tegenwoordige vrou en gemelte Henrik Jochum Oldebroek in egte verwekt van 

Ge(r)rigien Henriks grootmoeder van sijn stiefkinderen van vaders sijde eenig Capitael 
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hebben aengeerft en berustende sijnde onder de voogden Derk Gerrit Dijk, Gerrit Jans, en 

Lambert Jans, en deselve als voogden eenige swarigheid maken om de opkomsten en 

interessen jaerlijx van dat Capitael komende aen hem tot onderhoud van die genoemde 

kinderen uit te keeren versoekende deselve gequalificeert te mogen worden om de opkomsten 

en interessen van de erfenisse van sijne stiefkinderen grootmoeder boven gemelt jaerlijx aen 

hem tot onderhoud van de kinderen onder behoorlijke uit te tellen en over te geven. 

Was geapost:  De personen van Derk Gerrit Dijk, Gerrit Jans en Lambert Jans worden bij 

desen geauctoriseerd ten fine als bij den requeste versogt. 

 

 

357. Den 10 Januari 1763, fol.149vo. 

Op den Requeste van Hendrik Kleibrinck en Pieter Oedekerk remonstrerende de eerste dat 

aan de tweede sijn schip, waar mede op Deventer het Veer waarneemd, heeft verkogt, met 

versoek dat die koop mag worden geapprobeerd en aan Pieter Oedekerk gepermitteerd om het 

Veer op Deventer en vice versa te mogen waarnemen. 

Was geapost:  De gelibelleerde koop van het gemelte schip word mits desen geaccordeerd en 

dienvolgens aan Pieter Oedekerk gepermitteerd om het Veer op Deventer et vice versa daar 

meede waar te nemen. 

 

 

358. Den 17 Januari 1763, fol.149vo. 

Op den Requeste van de meerderjarige kinderen van wijlen de Gemeensman Jan Lankhorst 

versoekende voor haar zusters Helena Lankhorst oud 24 ½ jaar en Meine Lankhorst oud 23 

jaaren veniam aetatis, en tot voogden over haar jongere broeder Abraham Lankhorst de 

personen van Niclaas de Munninck en Berend Lankhorst L.Z. 

Was geapost:  Het verzogte venia aetatis word aan Helena en Meine Lankhorst geaccordeerd 

ten fine en effecte als naar regten, en worden voorts Niklaas de Munninck en Barend 

Lankhorst L.Z. mits desen aangesteld tot voogden over Abraham Lankhorst. 

 

 

359. Den 27 Januari 1763, fol.150. 

Op den Requeste van Hend. Ruijl, G. Dijk, Jan van den Berg, en Jan van Assen versoekende 

dat de persoon van Arend Janz van Santen met het vacante Veer van dese Stad op Schokland 

en vice versa moge worden begunstigd. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Schutmeesters word de persoon van Arend Janz 

van Santen met het Veer op Schokland en vice versa begunstigd, mits dat gehouden zal 

weezen de goederen die hem door de opgesetenen van Schokland sullen worden aanbesteld 

om voor hen uit dese stad mede te brengen zal hebben te halen van die geene die hem worden 

genoemd, en sulx bij poene van cassatie. 

 

 

360. Den 7 Febr(uarii) 1763, fol.150vo. 

Op den Requeste van Jan van Wije te kennen gevende hem eigen sijnde geworden een out 

vervallen huisien staende over de Buiten Kerkhof hebbende toebehoort aen Gerrit Barink 

sijnde beswaert met f.3 - 10 - aen de Arme Camer deser Stad, en waer van reets is verlopen 13 

of 14 jaren, en also deselve begerig was, het selve huisien weder te repareren, en in stant te 

houden versoekende om die agterstallige uitgangen voor de helfte te worden gerepareert, en 

de andere helft te betalen en het bewaer daer op te houden so als het van outs geweest is. 

Was geapost:  T’ versoek bij den requeste gedaen word bij desen geaccordeert en de agter- 

stallige uitgank voor de halfscheid geremitteert. 
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361. Den 12 Febr(uarii) 1763, fol.150vo. 

Op den Requeste van N. de Nunnik en B. Lankhorst L.Z. als voogden over de minderjarige 

soon van wijlen de Gemeensman Jan Lankhorst te kennen gevende hoe sij met de 

gesamentlijke erfgenamen overeen gekomen sijn om het sterfhuis van den overledenen 

voornoemt in desselfs erfportie bij wijse van verkoop over te doen aen Mense Lankhorst voor 

een somma van f.1500 - : - guldens versoekende daer van approbatie en teffens auctorisatie 

om in ’t vervolg met de gesamentlijke erfgenamen de vaste goederen te verkopen. 

Was geapost:  Op het raport van de Heeren Hooftluiden van ’t Broeder Espel word de koop 

van ’t huis bij desen geapprobeerd; en worden vervolgens de voogden geauctoriseerd om de 

verdere immobile goederen ten overstaen van de Heeren Hooftluiden publijk en aen de 

meestbiedende te verkopen. 

 

 

362. Den 18 Febr(ua)rij 1763, fol.151. 

Op den Requeste van Elisabet Jacoba van Dijk, weduwe van wi(j)len de procurator Le H. de 

Lussanet de la Sabloniere, te kennen gevende hoe sij ingevolge appoinctement van Schepenen 

en Raaden in dato den 16 Augusti 1763(?) voor de eerste maal hadde gesommeert de 

Crediteuren van wi(j)len Haar Eheman voornoemt, soo bij affixie alhier, als mede in de 

Haarlemmer en Amsterdamse Couranten, om haar praetensie alhier aan te geven aan den 

Advocaat Herweier binnen den tijd van ses weecken, versoekende als nu te tweede sommatie 

te moogen doen binnen de tijd van ses weecken, bij poene van verstek en eeuwig stilswijgen, 

tegens die geene die daar van in gebreeke komen te blijven. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accorderen aan de Remonstrante de versogte tweede 

sommatie, tegens den eersten Meij eerstkomende, en sulx ten fine en effecte, als bij den 

Requeste gemelt. 

 

 

363. Den 24 Febr(uarij) 1763, fol.152. 

Op den Requeste van M. van Romunde en Henrik Croese , en Simon Schuirmeijer als 

voogden en Curateuren over vrou en kind van Jacobus Peen, hoe sij ten overstaen van de 

Heeren Hooftluiden op den 14 Januarij 1763 hebben getenteert de vaste goederen te 

verkoperen maer tot het huis in de Vene Strate sig des tijdes geen koper hebbende opgedaen, 

maer dat sij eindelijk ’t selve huis aen Berend Oedekerk op approbatie van Schepenen en 

Raden verkogt hebben, en overdragt en 50
ste

 penning tot kopers laste. 

Was geapost:  Word geconsenteerd in het versoek bij requeste gedaen, en diensvolgens de 

gelibelleerde koop bij desen geapprobeerd. 

 

 

364. Den 3 Meert 1763, fol.152. 

Op den Requeste van Anna Magdalena Smullink, weduwe van H. Bonthuis, dat deselve reets 

in haer 52
ste

  jaer oud en seer watersugtig sijnde dus niet in staet is haer brood meer te kunnen 

verdienen, derhalven wel genegen was om alhier in het Buiten Gasthuis haer overige leeftijd 

in stilte door te brengen, en ten dien einde met de Heeren Provisoren en Kerkmeesteren 

geaccordeert is voor een somma van f.925 - : - . Versoekende daer van approbatie 

Was geapost:  Op het Raport van de Heeren Provisoren van het Buiten Gasthuis word 

geconsenteerd in het versoek bij den Requeste gedaen, en worden de Kerkmeesteren bij desen 

geauctoriseerd om aen de Requestrante de kost voor een somma van f.925 - : - Caroli guldens  

te mogen verkopen en in het gasthuis te recipieren. 
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365. Eodem [3 Meert 1763], fol.152vo. 

Op den Requeste van Albert Lubbers te kennen gevende hoe bij de Heeren Cameraers en 

Rentmeesters bij provisie is aengestelt als opsigter over het arbeids volk so versoekt den 

Suppliant dat dselve de opsigt van het gereedschap van de Stad moge hebben, ende poort 

moge bewonen. 

Was geapost:  Word geconsenteerd in het versoek bij den Requeste gedaen, en word 

denselven bij provisie verleent de opsigt van het gereedschap deser Stad, en vervolgens 

begunstigt met d ewoninge cum annexis op de Broeder Poort voor de tijd van een jaer 

ingaende met Meij aenstaende. En sal deselve verpligt wesen de continuatie van dien op Petri 

avond van elken jaer te moeten versoeken. 

 

 

366. Den 10 Maart 1763, fol.153. 

Op den Requeste van Thijs Gerrits Voerman te kennen geevende hoe dat hij sig met Aaltien 

Aarts, minderjarige dogter van wijlen Aarts Lubberts, en Niesien Dries, met voorkennis en 

goedvinden, van Haar voogden tot een wettig Huwelijk had verbonden, en ten dien einde 

oock reeds drie huwelijks proclamatien waren afgekondigt. Dat ondertusschen gemelte sijn 

Bruid aan de kindersiekte was overleden, sonder dat het huwelijk was voltrockken, en 

naardien Hij Suppliant geduirende de siekte, en bij het overlijden van voorgemelte sijn bruid 

verscheidene kosten had moeten aanwenden, soo versogt de Suppliant, dat hem deselve 

kosten mogten worden gerestitueert. 

Was geapost:  Aan den Suppliant word voor aangewende kosten, soo in de siekte, als bij het 

overlijden van sijn bruid, Aaltien Aarts, uit derselver goederen toegelegt eene somma van vijf 

en twintig Caroli guldens eens, en worden de persoonen van Jan Dries en Rutger Jansen Vos, 

geauthoriseert om gemelte somma, tegens behoorlijke quitantie, aan de Suppliant uit te tellen. 

 

 

367. Den 17 Meert 1763, fol.153vo. 

Op den Requeste van Aert Zwiers, en Geertruid Peters te kennen gevende hoe sig onderling 

hebbende verbonden en met goedkeuringe van ouders en naestbestaende een huwelijk aen te 

gaen, dog also deselve sijn broeders en susters kinderen so versogten deselve permissie om 

haer voorgenomen huwelijk met malkanderen te mogen voltrekken. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen de voltrekking van het huwelijk bij requeste 

versogt. 

 

 

368. Den 21 Meert 1763, fol.153vo. 

Op den Requeste van Derk Gerrit Dijk, Gerrit Jans, en Lambert Jans als voogden over de 

onmundige kinderen van H. Jochums Oldebroek te kennen gevende hoe sij onderhaer hebben 

berustende een somma van circa duisend Caroli guldens, versoekende dewijl sij geen occasie 

hebben om die penningen behoorlijk te beleggen dat aen haer een bekwame gelegentheid 

moge worden aengewesen om die penningen te beleggen. 

Was geapost:  De Requestranten worden bij desen geauctoriseerd om de gelibelleerde somma 

bij provisie op een secuire wijse bij een solliciteur op maendgeld te beleggen. 

 

 

369. Den 24 Meert 1763, fol.154. 

Op den Requeste van Laurens Erkelens te kennen gevende hoe van de Armen deser Stad in  

Erfpagt heeft een hof leggende buiten de Hagen Poort. Jaerlijx voor agt guldens en waerop 

deselve ten agteren is seven jaren dus een somma van 56 guldens, en voor welke agterstand de 
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Armen Bedienaren dien hof hebben aengeslagen om te verkopen, en also deselve dien hof wel 

in erfpagt soude willen houden en sig niet in staet bevindende om die pagt in een mael te 

kunnen opbrengen so versogte deselve dat hij deselve hof in erfpagt mogte behouden wanneer 

sorge soude dragen dat alle vierendeel jaers een vol jaer van de boven verschuldigde Erfpagt 

aen den Armen worde voldaen tot dat die in het geheel sal sijn betaelt. 

Was geapost:  Schepenen en Raden permitteren aen den Suppliant om de gelibelleerde hof bij 

provisie in erfpagt te mogen behouden, mits dat deselve promptelijk alle vierendeel jaers 

einval jaer van de boven verschuldigde Erfpagt aen den armen kome te voldoen, sullende bij 

ontstentenis van dien gemelten hof aenstonts worden verkogt. 

 

 

370. Den 31 Meert 1763, fol.154vo. 

Op den Requeste van Peter Jacobs Theunen, te kennen gevende hoe hij reets tot hoge jaren 

sijnde gekomen, en deselven boven dien is laborerende aen een seer swaer toeval, waer door 

deselve binnen weinig sal moeten beswijken dan also desselfs kinderen en erfgenamen alle 

verre van hier sig sijn onthoudende; en sig seer beswaerlijk hier sullen kunnen laten vinden en 

des Remonstrants begeerte wel sijnde dat de bestellinge sijner begravenis, mitsgaders 

vervolgens de administratie sijner nalatenschap die seer gering is aen sommige sijner hier 

bevonden wordende bekende vrienden wijltde overgelaten waerom versogte dat de personen 

van Jacob Kernen, Daniel Rijghen, en David Rijghen mogten worden gequalificeert, om 

wanneer de Requestrant dese wereld sal sijn overleden de begravenis van desselfs licchaam te 

besorgen en vervolgens om de nalatenschap van den Requestrant, te kunnen en te mogen 

administreren tot so lange daeromtrent over de nagelatene kinderen en erfgenamen niet sal 

sijn voorsien. 

Was geapost:  Word geconsenteert in het versoek bij requeste gedaen, en worden de personen 

van Jacob Kernen, Daniel Rhijgen, en David Rhijgen bij desen gequalificeerd ten fine als bij 

den requeste vermeld. 

 

 

371. Den 10 April 1763, fol.155. 

Op den Requeste van Rutgers versoekende omme ten requeste geallegeerde redenen dat hem 

15 jaren agterstedige uitgank van eene guldens agt stuivers jaerlijx gaende uit een stuk lands 

te Brunnepe, aen den armen verschuldigt gratieuslijk mogen worden geremitteert. 

Was geapost:  De Requestrant word wegens desselfs onvermogen tien jaren agterstedige 

uitgank gratieuslijk geremitteert. 

 

 

372. Den 11 April 1763, fol.155vo. 

Op den Requeste van Jan Henrik Weijenberg, meier op een geestelijk erve op de Sonnenberg. 

Versoekende wegens de zeer menigvuldigde desostres onder zijn rund vhee en paarden enige 

remissie van zijne verschuldigde pagt-penningen. 

Was geapost:  Op het versoek bij Requeste vermelt kan niet worden gedisponeerd en word 

dienvolgens hetzelve afgewesen; maar word dus onverminderd aan denzelven toegelegt een 

somma van zes en tagtig Caroli guldens voor dat de sloot in de Santberg bij zijn huis op ordre 

van de Heer Camenaar en Rentmeester heeft verlegd, verdiept en opgemodderd, mits dat het 

geen daar aan nog mogte manqueren tot genoegen van de Camenaar van de Geestelijkheid zal  

hebben te verbeteren. 

 

 

 



Pagina 94 van 214 

 

373. Den 22 Meij 1763, fol.155vo. 

Op den Requeste van Wicher Bos, te kennen gevende hoe de Suppliant op de 11
den

 April 

deses jaars, desselfs Huisvrou Willempje Verwooi (?) door de dood is komen te verliesen, en 

op den 16 April alhier is begraven, en sig thans in wettigen ondertrouw heeft ingelaten, en 

alsoo den Suppliant er veel aangelegen was, dat de proclamatien hoe eerder hoe liever zijn 

voortgang mogten hebben, soo versogte de Suppliant ootmoedig dispensatie van de overige 

tijd welke de Suppliant nog soude mogten wagten, en dat desselfs huwlijks proclamatien 

alhier sijn voortgang mogten hebben. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word om bijsondere redenen geaccordeert, 

en dienshalven toegestaan, dat de gelibelleerde huwlijks proclamatien haar voortgang mogen 

hebben. 

 

 

374. Den 26 Meij 1763, fol.156. 

Op den Requeste van de vijv kinderen van wijlen de weduwe van Henrik Bavink versoekende 

om ten requeste geallegeerde redenen voor hare jongste Broeder Barent Bavink sijnde omtrent 

vier en twintig jaren oud veniam aetatis. 

Was geapost:  De versogte venia aetatis word bij desen geaccordeerd ten fine en effecte als 

na regten. 

 

 

375. Den 6 Junij 1763, fol.156vo. 

Op den Requeste van Jan Canneman, versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen 

ontslag van het doodgraversampt. 

Was geapost:  De Suppliant word van het doodgraversampt invoegen versogt ontslagen. 

 

 

376. Den 8 Junij 1763, fol.156vo. 

Op den Requeste van de curateuren van den gerepudieerden boedel van wijlen Geertruid 

Luxon weduwe van Lambertus Aerten, Remonstrerende hoe dat sij ingevolge apointement 

van Scheepenen ende Raden van den 22 April 1762 bij advertissement bij de Amsterdamsche 

Courant op den 11 Meij, 10 Junij en 1 Julij 1762 hebben laten bekend maken dat alle die 

geene die eenige praetensien ten laste van den gerepudieerden boedel boven vermelt mogten 

hebben deselve aan te moeten geven aan de Gemeensman Helmich Jan Valkenier bij poene 

van verstek, versoekende dierhalven dat de Heeren Hoofdlieden van het Buiten Quartier, waar 

in het sterfgeval gevallen is mogen worden geauctoriseerd om de rekeninge des boedels af te 

horen, en die over de aangegevene schulden geoordeeld te worden als naar regte. 

Was geapost:  De Heeren Hoofdlieden van het Buiten Espel worden geauctoriseerd te fine als 

bij Requeste versogt. 

 

 

377. Den 20 Junij 1763, fol.157. 

Op den Requeste van Herman Stolte, schoolmeester te Brunnepe versoekende om ten requeste 

geallegueerde redenen dat bij sijne woninge een stalletjen voor 3 koeien mogte worden 

gemaakt. 

Was geapost:  Op het versoek bij Requeste vermelt kan niet worden gedisponeerd, wordende 

dienvolgens het selve afgewesen. En is dies onverminderd goedgevonden aan den Requestrant 

te permitteren om op sijn eigene kosten een stal te mogen maken. 
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378. Den 27 Junij 1763, fol.157vo. 

Op den Requeste van de Vrou Douariere ten Bussche geboren Cramer te kennne gevende hoe 

in eigendom is toebehorende twee huisen en een stal staende en gelegen in de Buiten 

Nieuwstrate te samen beswaerd met een jaerlijxe uitgank van negentien guldens sestien 

stuivers ten profijte van de Buiten Kerk en van vier guldens en vier stuivers ten behoeve van 

de  Geestelijkheid deser Stad. Dat de Requestrante wel gaerne dese uitgangen op ieder van 

dese huisen en stal werden verdeelt, als namentlijk dat de grootste van de twee huisen 

bewoond door eene Adrianus van Eimberts wierde beswaert jaerlijx met een somma van 

twaelf guldens en sestien stuivers, het andere bewoond door Berendina van Eimberen met 

seven guldens ten profijte van de Buiten Kerke en de stal met vier guldens en vier stuivers ten 

behoeve van de Geestelijkheid deser Stad. 

Was geapost:  Op het Raport van de Heeren Hooftluiden van het Buiten Quartier word de 

verdelinge van de gelibelleerde uitgangen voor so ver de stal betreft geapprobeerd, en sal 

deselve dien ten gevolge voor het toekomende kunnen volstaen met het betalen s’jaerlijx van 

vier guldens, en vier stuivers ten behoeve van de Geestelijkheid deser Stad, sonder in de 

verdere uitgank aen de Buiten Kerk in het vervolg gehouden, of daer voor ’t eeniger tijd 

aensprakelijk te sijn. 

 

 

379. Den 4 Julij 1763, fol.158. 

Op den Requeste van de Pagters van het geslagt van ’s lands en Stadswegens, versoekende dat 

de resolutie van Schepenen en Raaden, waar bij het omtrommen van gesond vhee is verboden, 

mogen worden opgeheven. 

Was geapost:  Word verstaan dat geene beesten van Seveningen, sullen mogen worden 

omgetromt, maar wel de sodane die uit particuliere gesonde weiden komen. 

 

 

380. Den 14 Julii 1763, fol.158vo. 

Op den Requeste van Dr. F.C. van Knuth, versoeckende te mogen worden geadmitteert om 

parthijen voor de regtbanken deser Stad advocando te mogen bedienen. 

Was geapost:  Het versoeck ten Requeste gedaan, word mits deesen geaccordeert, en 

dienvolgens aan den Remonstrant toegestaan, om parthijen voor de regtbanken deser Stad 

advocando te bedienen. 

 

 

381. Den 18 Julij 1763, fol.158vo. 

Op den Requeste van Roelof Berends aan de Cuinre,  het halve Jacob Hillebrands erve 

gelegen, de tijd van tien jaaren in pagt hebbende gehad, en waar van de pagt penningen nog 

eenige jaaren onbetaald zijn, als hij door de sterfte van het Rundvhee ten enemaal buiten staat 

is geraakt om deselve te kunnne betalen versoekende om verder ter requeste geallegueerde 

redenen remissie. 

Was geapost:  Wanneer den Suppliant de nog verschuldigde verpondinge van gemelte land 

over de jaaren 1761 en 1762 op de respective vervaldagen zal hebben gezuiverd en daar en 

boven aan het Comptoir van de Geestelijkheid betaald wegens agterstedige landpagt een 

somma van een honderd en tagtig Caroli guldens in de tijd van zes jaaren agtereenvolgende 

jaaren met dertig guldens jaarlijx, waar van het eerste jaar zal beginnen op Martini 1764 en 

vervolgens alle jaaren tot dat opgemelte somma van een honderd en tagtig Caroli guldens zal 

zijn voldaan, zo zullen om ten requeste geallegueerde en andere redenen de nog resterende 

verschuldigde penningen van een honderd vijf en dertig Caoli guldens en 16 stuivers aan hem 

worden geremitteerd, gelijk deselve aan hem in dat geval en anders niet aan hem geremitteerd 
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worden bij deezen. 

 

 

382. Den 30 Julij 1763, fol.159. 

Op den Requeste van Gerrit Gisius, te kennnengevende dat van Claes Roos, en desselfs 

huisvrou Hendrina Wijers residerende in Nederland Indie binnen de Stad Batavia, niet alleen 

in eijgen prive maar ook als ouders en voogden over hare onmundige dogter Geertruit Vincent 

Roos sijnde geconstitueerd en magtig gemaekt specialijk omme van die geene die onder 

desselfs administratie hebben de nalatenschap van juffrou Geertruit van Roon te innnen, 

vorderen en ontfangen onder anderen mede het geene constituenten voormelte dogter 

Geertruit Vincent Roos volgens Testament door deselve Geertruit van Roon, nevens haer 

eerder overleden man Gerrit Vincent den 17 Augustus 1748 alhier voor Schepenen 

gepasseerd. 

En door dien bij gemelte Testamentaire dispositie van wijlen Geertruit van Roon aen den 

constituenten nog in levne sijnde dogter Geertruit Roos voornoemt is besproken en 

gelegateerd een somma van duisend guldens, en tot welkers ontfangst en administratie sijn 

aengestelt J. Verhagen en M. van Romunde welke daer bij als nog sijn continuerende so 

versogte deselve dat gemelte administrateurs J. Verhagen, en M. van Romunde gelieven te 

ordonneeren het gelibelleerde legaat van duisend guldens in handen van de Remonstrant in 

sijn voorschreven qualiteit te extraderen. . 

Was geapost:  Op het uitgebragte Raport van de Heeren Hooftluiden van het Broeder 

Quartier worden de Administrateuren J. Verhagen, en M. van Romunde bij desen 

geauctoriseerd om het gelibelleerde legaat van eenduisend Caroli guldens aen de Requestrant 

Gerrit Gijsius onder behoorlijke quitantie te demanueren en uit te tellen. 

 

 

383. Den 11 Aug(ustus) 1763, fol.160. 

Op den Requeste van Jacomina Hendrik, Huisvrou van H. van Holst, versoeckende om ten 

Requeste geallegeerde redenen, dat de Kerkmeesters van het Boven Gasthuis mogten worden 

geauthoriseert, om een seecker gedeelte van een legaat, ’t geen voornoemde Kerkmeesters 

voor haare reeckening soude hebben ontfangen, te extraderen, en aan haar uit te tellen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren wodren de Kerkmeesters van het 

Geertruid en Catharina Gasthuis, mits deesen geauthoriseert, om aan de Suppliante uit te 

reicken een geregte vierde gedeelte van het legaat ter Requeste gementioneert bedragende een 

summa van een hondert en vijfentwintig Caroli guldens. 

 

 

384. Den 22 Aug(ustus) 1763, fol.160vo. 

Op den Requeste van Berend Verstegen, als vader van sijne minderjarige dogter Aaltien 

Verstegen, te kennen gevende, hoe desselfs broeder Egbert Verstegen deser wereld sijnde 

overleden, tot eenige Erfgenaam ex testamento sijne voornoemde dogter Aaltien Verstegen 

nagelaten hebbende, hij Remonstrant dugtende was, dat wijlen sijn broeders boedel, met veele 

schulden soude mogen beswaart sijn, waardoor de simpele aanvaarding aan gemelte sijne 

dogter soude kunnen schadelijk sijn, versoekende oversulx dat  de Weled. Hoog Agtb. aan 

hem Remonstrant g.d. gelieven te accorderen, gedagte boedel, onder beneficie van inventaris 

te mogen aanvaarden. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word geaccordeert, en diensvolgens aan den 

Remonstrant toegestaan, om den boedel van wijlen Egbert ter Stege, onder beneficie van 

inventaris te mogen aanvaarden. 
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385. Den 12 September 1763, fol.161. 

Op den Requeste van Jan Bandjes remonstrerende dat wel inclineren zoude om zijn vervallen 

huisjen staande in de Bovennieuwstraat op de hoek van de St. Jacobs steeg weder op te 

timmeren als Haar Weled. Ho.Agtb hem een uitgang van drie gulden en 3 stuiver aan de 

Boven Kerk geliefden te remitteren. 

Was geapost:  Op het versoek bij Requeste vermelt kan niet worden gedisponeerd; wordende 

dienvolgens hetselve afgewezen; En word dies onverminderd den Remonstrant wel 

serieuselijk gelast om het selve huis ten spoedigsten ingevolge resolutie van de Heeren 

Ordinaris gedeputeerden op te timmeren en voor alle nadelige gevolgen te assecureren. 

 

 

386. Den 22 September 1763, fol.161vo. 

Op den Requeste van Zwier Ram versoekende om ten Requeste geallegueerde redenen alhier 

ter inwoninge te mogen worden geadmitteerd onder de gewone borgtogt, presenterende daar 

hoe de Lieutenant Schultz die de borgtogt wel op sig zal neemen. 

Was geapost:  Den Remonstrant word alhier ter inwoninge geadmitteerd, mits de Lieutenant 

Schultz zig als borge voor deselve constitueren; om hem ingevalle tot armoede mogte 

vervallen, te willen onderhouden. 

 
[In marge]: Den 23 September 1763 Heeft de Lieutenant Schultz dese gemelte borgtogt met handtastinge aangenomen. Cor. 

H. Eekhout en R.W. van Hemert. 

 

 

387. Den 6 Octob(er) 1763, fol.161vo. 

Op den Requeste van Antoni Boeve als aangestelde curator van de absente personen Daniel 

en Jacob Borst beide meede erfgenaamen wegens haar vader als halve broeder van wijlen 

Aaltjen Boeve in leeven huisvrouw van Berend van Schoonheten, remonstrerende hoe hij 

voor gedagte twee personen en als gevolmagtigde en met toestemming van Geertruid Borst 

eene verdeling van de nalatenschap van haare moeie Aaltjen Boeve heeft gemaakt met Antoni 

Boeve de oude, volgens maagscheid bij den Requeste geannecteerd. Versoekende voor so 

verre de absenten betreft approbatie van het selve. 

Was geapost:  Op het rapport van Heeren Hoofdlieden van het Boven Quartier word het hier 

annexe maagscheid ten requarde van de absenten geapprobeerd. 

 

 

388. Den 8 Octob(er) 1763, fol.162. 

Op den Requeste van P. Bakker en Gabriel ten Klooster als curatoren van de nalatenschap van 

wijlen Anna ten Tooren, remonstrerende dat Jan Bosch desselfs woonhuis, staand eop de 

Oudestraat op de hoek van de *Moots-steeg gekogt heeft van Jan Jacob de Graaff en desselfs 

huisvrouw Maria Elisabet Bakker voor een somma van eenduisend Caroli guldens onbetaalde 

kooppenningen waar meede gemelte hares ten voordeele van Benjamin ten Tooren en Jan 

Spelder erfgenamen van A. ten Tooren voornoemt beswaard is. En also nu de koper 

voornoemt beloofd voorschreven capitaal tegens drie percent jaarlijx te sullen verrenten tot de 

volle aflosse toe onder verbond van desselfs persoon en goederen en specialijk van gemelte 

sijn woonhuis ende nog tot meerder securiteit tot borge voor gemelt capitaal en interessen 

noemd de persoon van Matt. van Romunde, zo der Remonstranten versoek dat H.W.H.Agtb. 

deze koop op voorschreven conditien gelieven te approberen. 

Was geapost:  Opm het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broeder quartier word de 

verkoop van het gelibelleerde huis onder gemelte cautie geapprobeerd. 
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389. Den 27 Octob(er) 1763, fol.163. 

Op den Requeste van Laurens Pastoor als erfgenaam van moeders zijde van Jan Imeker, 

renuntierende aan sine regt als erfgenaam versoekende dat sodane personen tot curateuren in 

den boedel van gemelte Jan Imeker mogen worden aangesteld als Hoo.Weled.Ho.Agtb. zullen 

oordelen. 

Was geapost:  De personen van Harman Schimmelpenninck en Jan van Dalen worden mits 

deesen aangesteld tot curateuren over den bij Requeste gemelten boedel. 

 

 

390. Den 31 Octob(er) 1763, fol.163. 

Op den Requeste van Harmen Schimmelpennink versoekende omme ten requeste 

geallegeerde redenen dat in de plaets van Jan van Dalen (welke versogt heeft van sijn 

Curatorschap te mogen wesen ontslagen) de persoon van M. Nieuwenburg mag werden 

aengestelt in de boedel van wijlen J. Imeker. 

Was geapost:  De persoon van Michiel Nieuwenburg word in de plaets van Jan van Dalen 

geauctoriseerd  ten fine als bij den requeste gemeld. 

 

 

391. Den 31 Octob(er) 1763, fol.163vo. 

Op den Requeste van Geertruid van de Weteringe weduwe van wijlen B. ten Hove, te kennen 

gevende hoe ten laste van wijlen J. Imeker een Capitael heeft van 600 guldens, en daer voor 

gerigtelijk speciael verbonden is, eenig land gelegen onder IJsselmuiden dat tot erlanging van 

voorschreven Capitael, en derselver verscheene renten genootdrongen is gweest Imeker in den 

jare 1760 te panden, en na veel instantie so ver gebragt heeft gehad dat hij J. Imeker de 

gehijpothequeerde landen heeft verkogt aen J. Rijseveld met die toesegging dat uit die 

kooppenningen haer voorschreven Capitael met de rente van dien soude worde voldaen. 

Versoekende vervolgens dat J. Rijseveld magt worden gelast uit de kooppenningen aen de 

Remonstrante te betalen ’t gevestigt Capitael met de interest van dien met auctorisatie en last 

dat de Curateuren van den boedel ven gemelte J. Imeker mogten worden gelast van het doen 

van behoorlijk transport. 

Was geapost:  Op ’t uitgebragte raport van de Heeren Hooftluiden word Jannes Rijseveld bij 

desen geauctoriseerd om aen de aengestelde Curateuren in de boedel van wijlen J. Imeker de 

gelibelleerde kooppenningen te voldoen en worden gemelte Curateuren vervolgens gelast om 

daer uit aen de weduwe ten Hove te betalen de gementioneerde somma van 600 Caroli 

guldens, met de interest van dien en de overige kooppenningen bij provisie in den boedel 

berustende te houden, auctoriserende vervolgens de gemelte Curateuren om aen J. Rijsevelt te 

doen behoorlijk transport en overdragt. 

 

 

392. Den 7 Novemb(er) 1763, fol.164. 

Op den Requeste van Hendrik Slot, versoekende dat de curateuren van den boedel van wijlen 

Jan Imeker mogen worden geauctoriseerd om aan hem wegens kost-geld van 24 weeken en 

twee guldens per week uit te tellen een somma van agt en veertig Caroli guldens. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Boven Quartier worden de 

curateuren geauctoriseerd van den gemelten boedel geauctoriseerd om aan den Suppliant de 

gelibelleerde somma van agt en veertig Caroli guldens uit de boedel-penningen te betalen 

onder cautie nogtans van de penningen te sullen restitueren, so naderhand bij explicatie des 

boedels mogte worden bevonden andere daartoe nader beregtigd te sijn. 
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393. Den 1 Novemb(er) 1763, fol.164vo. 

Op den Requeste van de Nederduitsche Predicanten van de Gereformeerde Gemeente binnen 

dese Stad, versoekende dat de vrijdagsbeurte moge stilstaan voor deesen winter. 

Was geapost:  Het versoek bij Requeste vermelt word mits desen geaccordeerd, en 

dienvolgens de vrijdagsbeurte voor desen winter weder gesurcheert. 

 

 

394. Den 1 Decemb(er) 1763, fol.164vo. 

Op den requeste van Miggiel Nieuwenburg remonstrerende dat sijn huis staande op de 

Oudestraat over de Breedesteeg is beswaard met een uitgang jaarlijks aan de Geestelijkheid 

van tien gulden, en tien stuivers. 

Aan de Burgerwezen   f.  9 - 16 - 

Aan den Armen van  f.  3 - 10 - 

makende te zamen  f.23 - 16 - 

Dat dit huis in een kennelijken zeer bouwvalligen staat is, en hij dus wel genegen soude 

wesen het zelve weder in een behoorlijke staat te brengen, als H.Weled.Ho.Agtb. zouden 

kunnen goedvinden het zelve huis van het gemelte beswaar te ontheffen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroeders Quartier is 

verstaan, dat, wanneer de Suppliant het gemelte huis voor expiratie van de maand September 

des volgende jaars 1764 tot genoegen van de Heeren van de Magistraat zal hebben 

opgetimmert en cautie steld voor de schade die inmiddels door de bouwvalligheid van het 

zelve huis zoud emogen worden veroorzaakt, dat alsdan de bij Requeste gemelte uitgangen 

voor twee derde jeder zullen worden verminderd, waar van het eerste jaar in dat geval zal 

beginnen te loopen met Paasschen des toekomstigen jaars 1764. 

 
[In marge]: Den 2 Decemb(er) 1763. Heeft Miggiel Nieuwenburg deeze hiernevens gerequireerde cautie met handtastinge 

gesteld Zonder Argelist Coram: A.J. Greven en R.W. van Hemert. 

 

 

395. Den 27 Dec(ember) 1763, fol.165. 

Op den Requeste van E.J. van Dijk, weduwe Sablonniere te kennen gevende dat sij door 

wijlen haer man de Pr. de La Sablonniere in een seer droevige en desolate staet is nagelaten, 

dat deselve dagelijks door een reeks van crediteuren word ontruft, maer ook dat sij sig 

onmogelijk in staet bevind om die te voldoen. 

En dienvolgens sijnde geresolveert om van de nagelatene boedel van voorschreven haer man 

te renuncieren, versoekende dat twee van de voornaemste crediteuren tot curateurs en 

boedelredders mogen worden. 

Was geapost:  Op het Raport van de Heeren Hooftlieden van het Buiten Quartier worden de 

personen van de Gemeensman Emanuel van Arffen en Albertus Hulleman bij desen tot 

Curateuren genomineert ten fine als bij den Requeste vermeld. 

 

 

396. Den 2 Januar(ii) 1764, fol.165vo. 

Op den Requeste van de weduwe van Hendrik Winter, in leven Schoolmeester alhier. 

Versoekende om ten requeste geallegeerde redenen dat den Ontvanger van de Geestelijkheid 

moge worden geauctoriseerd om aan haar drie quartalen van haar man, nog te goed hebbende 

tractament te betalen. 

Was geapost:  Den Ontvanger van de Geestelijkheid word geauctoriseerd ten fine als daar bij 

versogt. 
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397. Den 26 Jan(uarij) 1764, fol.166. 

Op den Requeste van Harmen Barghuis, Jan Starkens, en Thijs Voorman, Voogden over de 

kinderen van wijlen Gerrit Knol te kennen gevende hoe dat haer pupillen wegens pagt van ’t 

erve aen dese Stad nog schuldig is een somma van twaelfhondert guldens dat er nog 

buitendien verscheide particuliere schulden so van opgenomene penningen als geleverde 

wharen in den boedel worden gevonden, en bemerkende dat de boedel op lang so veel niet sal 

kunnen opbrengen als sig de schulden bedragen, en derhalven sij die boedel voor haer 

pupillen niet durven aenvaerden sonder authorisatie van haer Weled. H.A. versoekende de 

Remonstranten eensdeels dat haer pupillen sodanige remissie van de nog verschuldigde pagt 

gelieven te verlenen als Schepenen en Raden sullen kunnen goedvinden, en anders deels dat 

H.W.E.H.A. der Remonstranten in haer qualiteit gelieven te auctoriseren, om den boedel te 

mogen aenvaerden, en met de overige Crediteuren te mogen accorderen so als sij ten meesten 

profijte van haer pupillen sullen oordeelen te behoren. 

Was geapost:  De Requestranten worden bij desen geauthoriseert om den gelibelleerden 

boedel ad opus jus habentium publijk en aen de meestbiedende te verkopen; en dien na met d 

ecrediteuren so in den boedel mogten worden bevonden te accorderen ter approbatie van 

Schepenen en Raden. 

 

 

398. Den 11 Februa(rii) 1764, fol.166vo. 

Op den Requeste van Maria van Eck remonstrerende hoe dat sij in den afgewekenen jaare 

1763 is getrouwd met Gerrit ten Berge. Dat sij wegens desselfs kennelijke slegte en 

buitensporig gedrag met deselve haars zaamenlevinge niet kan continueren, versoekende 

derhalven separatie quoad thorium et mensam ten fine en effecte als naar regte en dat de 

beklaagde moge worden geordonneerd om aan haar de gouden kettinge welke nog onder hem 

berustende, ofte niet meer voor handen mogte sijn, de waard van dien te restitueren. 

Was geapost:  De versogte scheidinge quoad thorium mensam word na verhoor van parthijen 

mits desen geaccordeerd ten fine en effecte als naar regten. 

 

 

399. Den 21 Febr(uarii) 1764, fol.167. 

Op den equeste van Peter van Dorp, Rector der Latijnsche schoolen dezer Stad verzoekende 

een jaarlijx douceur voor zijn derde zoon Jan Diederik van Dorp die zig thans op de 

accademie bevind tot bevorderinge zijner accademische studien. 

Was geapost:  Word aan den Remonstrant voor desselfs derde zoon Jan Diederik van Dorp 

voor de tijd van vier jaaren toegelegd een somma van vijf en twintig Caroli guldens tot 

aankoop van boeken, jaarlijx te betalen door den ontvanger dezes Stads Geestelijkheid, waar 

voor het eerste jaar zal zijn verschenen op St. Jan aanstaande. 

 

 

400. Den 1 Maart 1764, fol.167. 

Op den Requeste van de weduwe Suurbier remonstrerende hoe dat sij door menigvuldige 

siekten sodanig was ten agteren gekomen, dat sij thans twee en een halv jaar huishuur aan den 

boedel van den overleden Jan Imeker schuldig is en sulx ter somma van vijf en sestig guldens. 

Dat Jan Imeker bij sijn leeven wegens deweinige reparatie met haar requestrante ook altoos 

enig inzigt heeft gehad, edog dat de curateuren van denselven boedel aan wien sij 

gepresenteerd hadde ses en twintig guldens tot quijtinge van de geheele ten agteren sijnde 

somma haare geene quitancie durfden verleenen in den gehelen agterstand, zonder daar toe 

geauctoriseerd te zijn weshalven zij versogte dat derselve daar toe geauctoriseerd mogten 

worden. 
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Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Boven Quartier worden om 

ten requeste geallgueerde redenen de curateuren geauctoriseerd om tegens den ontvangst van 

den gelibelleerde zes en twintig Caroli guldens voor de geheele somma bij Requeste vermelt 

te quiteren. 

 

 

401. Den 8 Meert 1764, fol.168. 

Op den Requeste van T. van Epe en Janneken Troost Ehelieden te kennen gevende hoe door 

misferhuir en geledene schade en vervallenen staat sijn gekomen, en onmagtig om sijn  

Schulteisschers te voldoen, maer genootsaekt ten behoeve van desselve afstand te doen van 

hare goederen. So versogte dat Haar Weled. Hoogagtb. tot Curateuren in der Suppliants 

boedel voorschreven gelieven aen te stellen de Burgermeester Dr. Stennekes en de Wed. G. 

Peele welke de grootste interessenten sijn van gemelte boedel. 

Was geapost:  Op het Raport van de Heeren Hooftluiden van het Buiten Espel worden Dr. 

G.A. Herweijer in de plaets van de wed. Peele en Dr. Stennekes tot Curateuren over den 

boedel van de Requestranten in desen geauctoriseert en aengestelt dog buiten kosten van 

gemelten boedel. 

 

 

402. Den 10 Meert 1764, fol.168. 

Op den Requeste van Berend Versteege als vader benevens Derk van Marle als aangestelde 

momber van Aeltien Verstege, te kennen gevende hoe dat goetgunstig sijnde verleend en 

afgesonden brieven van voorschrijvinge aen de Magistraat der Stad Zwol om te effectueren 

interdict op sekere goude halsketen welke aldaer in de bank van leninge werde bevonden, en 

voornoemte Aeltien Versteege als erfgenaem ex testamento van wijlen haer oom Egbert 

Verstege toebehorende, met dat effect dat ook het geimploreerde interdict is geobtineerd en 

vergund, dog also de redenen van dien tegenswoordig komt te cesseren doordien het vermiste 

bankcedultien is te voorschijn gebragt, en onder eene der Roedendragers berustende word 

bevonden. 

So sijn versoekende dat Haer Supplianten in praedicta qualitate gelieven te bankcedulties uit 

handen van de Roedendrager in wiens handen het is gesteld te kunnen en mogen overnemen 

mitsgaders dat H.Weled.H.A. gelieven te verlenen de nodige letteren van voorschrijvinge aen 

de Magistraat der stad Zwol ten einde het gelibelleerde interdict mag worden opgeheven. 

Was geapost:  De Roedendrager Gunnigh word bij desen geauctoriseerd om ’t gelibelleerde 

bankcedultien aen de Requestranten in desen over te geven, en uit te reiken kunnende op ’t 

verder versoek bij requeste gedaen voor als nog niet worden gedisponeert. 

 

 

403. Den 26 Maart 1764, fol.169. 

Op den Requeste van Harman Janzen Boer, meier van een Geestelijk erfjen op Camper Veen, 

verzoekende dat Schepenen ende Raden hem behulpzaam wilden zijn in het betalen van zijne 

verschulde ongelden van voorschreven erfjen. 

Was geapost:  Den Ontvanger van de Geestelijkheid word mits deezen gelast om voor den 

Suppliant de verschuldigde verpondinge en akker-geld over de jaaren 1757, 1758, en 1759 te 

betalen, dog zonder consequentie. 

 

 

404. Den 6 April 1764, fol.169. 

Op den Requeste van Berend Verstege, als vader van sijne minderjarige dogter Aaltien 

Verstege, benevens Dirk van Marle als derselver voogd, versoekende, om ten Requeste 



Pagina 102 van 214 

 

geallegeerde redenen, approbatie van de vercoop van seckere loose of schuire aan de 

Advocaat Herweier vercogt voor vijf en twintig guldens. 

Was geapost:  De Supplianten worden mits deesen gelast, om de, ten Requeste gelibelleerde 

loose of schuire publicq ten overstaan van de Heeren Hoofdlieden van ’t Broederquartier te 

vercoopen. 

 

 

405. Den 12 April 1764, fol.169vo. 

Op den Requeste van de Pagter en Participanten van de Stads IJsselbrugge, versoekende om 

ten Requeste geallegeerde redenen, dat Haar Weled.Hoog Agtb. geliefden te permitteren en 

verstaan, dat de Pagter soo wel van sand en mestpramen, als andere niet geëximeerde 

vaartuigen, ’t bruggegeld volgens ordre mag vorderen. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word afgeslagen, en den Supplianten alsnog 

op het ernstigste gerecommandeert, en gelast, om sig, ten opsigte van de schuiten en andere 

vaartuigen, stiptelijk te houden aan de orders, hun reeds in senatu mondeling gegeven, en dien 

ten gevolge, van geen andere, dan van praamen, schuiten, bollen, of andere vaartuigen met 

turf geladen, het verschuldigde bruggegeld te vorderen, en het gunt reeds bij hun te onregte 

gevordert is binnen tweemaal vierentwintig uuren te restitueren, aan sodane personen, welke 

het selve aan hun hebben betaalt, bij poene van nadere dispositie. 

 

 

406. Den 23 April 1764, fol.170. 

Op den Requeste van Hendrik Veltman, Wagtmeester in het Esquadron van de Heer Generaal 

Majoor Famars, verzoekende dat de weduwe van Berkum die een zeker huis in de Nieuw-

straat volgens annexe huurcedul aan hem hadde verhuurd voor de tijd dat hier in guarnisoen is 

leggende, zullende aanvang neemen met Maij aanstaande, en hetselve nu aan de Veerschipper 

van de Weerd heeft verkogt; moge worden geordonneerd om aan den Remonstrant gemelte 

huis op Maij aanstaande volgens huur-cedul ter bewoninge over te geeven. 

Was geapost: Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broeder Quartier word de 

beklaagde gelast om aan den Remonstrant het effect van de gelibelleerde huur-cedul te laten 

genieten. 

 

 

407. Den 24 April 1764, fol.170vo. 

Op den Requeste van Wilbertus Willemz, versoekende dat den uitgang die jaarlijx ter somma 

van drie goudguldens ten profijte van de Geestelijkheid uit desselfs woonhuis gaat, mag 

aflossen met sodanig capitale somma als bij de wet is bepaald. 

Was geapost:  Op het rapport van de Camenaar van de Geestelijkheid word de versogte 

aflosse tegens Paasschen 1765 geaccordeerd. 

 

 

408. Den 27 April 1764, fol.170vo. 

Op den Requeste van Arend Nieuwenburg Hendr.Z. en Geertruij Venema, volle susters en 

broeders kinderen, versoekende, met malcander een wettig huwelijk te mogen aangaan. 

Was geapost:  De versogte dispensatie word geaccordeert, en aan de Supplianten mits desen 

toegestaan, om met elcander een wettig huwlijk te mogen aangaan. 

 

 

409. Den 28 April 1764, fol.171. 

Op den Requeste deser Stads Roedendragers, versoekende vrijheid deser Stadsaccijzen, so 
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als de roedendragers van Deventer en Swoll sijn genietende. 

Was geapost:  Scheepenen ende Raaden accorderen aan de Remonstranten de versogte 

exemptie en vrijheid van de Stadsaccijzen, dog bij provisie en voor dit jaar. 

 

 

410. Den 10 Meij 1764, fol.171. 

Op den Requeste van A.J. Lemker als gevolmagtigde van Gosewijn Noortwijk te kennen 

gevende hoe dat hij Teunis van Eepe ter bekominge eener somma van twee honderd twee en 

negentig guldens ter Lager Banke met regt hebbende uitgewonnen in desselfs tilbare goederen 

na bekomen decreet van het gerigte bij executie doen verkopen; Dat de geexecuteerde 

goederen een somma van twee honderd en tien guldens gerendeerd hebbende, dus op verre na 

tot der Remonstrant d.g. crediet niet toereikende zijn; Dat deese penningen der daarvan 

geprovenieerd zijn nog zijn liggende onder de Vendu-meester Moulin. Dat den Remonstrant 

vermeinende tot het opbeuren dier penningen geregtig te zijn, verzoekt dat de Vendumeester 

moge worden geauctoriseerd om de penningen uit de bij executie verkogte goederen 

geprovenieerd, exempt die geene welke aan Helmich van Marle als boekhouder van het 

bestiaal competeren, om de Remonstrant qq uit te betalen. 

Was geapost:  Scheepenen ende Raaden hier over de curateuren hebbende gehoord verstaan, 

dat op het versoek bij Requeste vermelt, voor als nog niet kan worden gedisponeerd; 

ongepraejudicieerd nogtans tot het regt van den Remonstrant. 

 

 

411. Den 12 Meij 1764, fol.172. 

Op den Requeste van M. Nieuwenburg en H. Schimmelpennink als aengestelde Curateuren in 

den boedel van wijlen de Gemeensman Jan Imeker te kennen gevende hoe dat ’t huis 

’t Princen Wapen in het Boven Quartier na aftrek van de onkosten van verkopinge heeft 

komen te bedragen f.108 - 8 - en de Ontfanger van het Vuirstedegeld heeft aengegeven de 

jaren 1760, 61, 62, en ‘t ½ jaer 1763 ad f.26 - 5 - . 

De Kerkmeesteren van het Boven Gasthuis is jaer uitgank ad f.556 - 52 - en de voogden over 

de kinderen van wijlen de Pr(ocur). de La Sablonniere een gerigtelijke obligatie ten laste van 

dit huis ad f.250 - : - , 4 jaren interest f.45 - : - . (te samen) f.437 -17 - . 

Nog een stuk land op Camperveen van na aftrek der onkosten van verkopinge en insategeld is 

komen over te schieten een somma van f.378 - 1 - 12. 

Waer op door de Ontfanger van Camperveen voor agterstedige verpondinge en akkergeld was 

aengegeven te samen ter somma van f.24 - 8 - . 

En dan nog voor de uitsettinge van de mole ter somma van de Gemeensman Jan Sterke een 

vestenisse in dato den 28 Dec. 1754 met 6 jaren interest ad 3 ¼ percento ad f.121 - : - . 

Aen J. van der Sluijs een gerigtelijke vestenisse in dato den 1 Sept. 1761 ad f.350 - : - , met de 

interest van dien ad 4 percento. 

En also deselve penningen niet toereikende waren, en met de Crediteuren in geen verschil 

willende sijn versoekende te mogen worden gelast hoe en op wat wijse dese betalinge sullen 

en moeten doen. 

Was geapost:  Op het raport van de Heeren Hooftluiden van het Boven Quartier ter 

vergaderinge gedaen, worden de requestranten bij desen gelast om uit de overgeschotene 

penningen geprovenieert van ’t verkogte huis het Princen Wapen ter somma van f.108 - 4 - 

aen de Ontfanger van het Vuirstede geld sal worden voldaen het halve jaer van 1760, de jaren 

1761, 1762, en ’t halve jaer van 1763, te samen ter somma van f.22 - 5 - 12. 

Aen de Kerkmeesteren van ’t Geertruijd en Catharinen Gasthuijs drie jaren van Paesschen 

1762, 1763, en 1764 te samen ad f.31 - 16 - . 

En dat de overige penningen ter somma van f.54 - 6 - 4 sullen worden f.54 - 6 - 4 betaelt aen  
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de voogden over de kinderen van wijlen de Pr(aedicant) de La Sablonniere f.104 - 4 - , to 

voldoening van desselfs hijpothecatie met de interest van dien te samen ten somma van  

f.295 - : - . En dat vervolgens uit de overgeschotene penningen van ’t land op Camperveen ter 

somma van f.378 - 1 - 12 sal worden voldaen aen de ontfanger Romunde voor agterstedige 

verpondinge en akkergeld van de jaren 1759, 60, en 1761 te samen drie jaren ad f. 11 - 12 - 8 

en dan nog aen deselve wegens de uitsettinge van de mole over de jaren 1758, 

1759, en 1763 te samen        f.  4 - 12 -12 

Aen de Gemeensman Jan Sterke wegens een gerigtelijke vestenis in dato 

Den24 December 1754 ter somma van      f. 100 - : -  

en drie jaren interest ad        f.   10 - 10 -  

en dat de restante penningen ter somma van      f. 256 - 6 – 4 

           ---------------

- 

           f. 378 - 1 -12 

sullen worden voldaen aen Jan van der Sluijs tot voldoening van desselfs Hypothecatie ter 

somma van f.350 - : - met de interest van dien op het selve land gevestigd. 

 

 

412. Den 21 Meij 1764, fol.173. 

Op den Requeste van de voogden over de minderjarige kleinkinderen van wijlen de Heer oud 

Burgermeester Gerardus van Dijck, te kennen geevende dat sij g.d. ter bekominge van een 

Capitaal van twee hondert vijf en twintig Caroli guldens na cum interesse ten laste van de 

Heer Frans van Ingen denselven voor de Laage Bank hadde moeten convenieren en tegens 

derselven op den 2 April jongstleden hadden versogt en geobtineert executie dat sij ten 

gevolge van dien de mobilia van voornoemt haar debiteurs sullende doen inventariseren en 

vercoopen, aan haar gebleecken was, dat er geene gerede goederen van denselven al hier te 

vinden waaren, versoekende om deese, en andere redenen dat mogten worden geaucthoriseert, 

om de immobilia te mogen executeren. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden sijnde gebleecen dat er geene mobile goederen van de 

beclaagde in de jurisdictie deser Stad voor handen sijn, waarop de executie sal worden 

gedirigeert, soo worden de Requestranten in haar qualiteit mits deesen geauthoriseert, om tot 

erlangen van harer pupillen credit, op de immobile goederen van de beclaagde in de vrijheid 

van deese Stad gelegen, naar stijl en costume te mogen procederen. 

 

 

413. Den 28 Meij 1764, fol.173vo. 

Op den Requeste van Andries Leusinck versoekende dat het loosjen bij het IJssel-poortje so 

Derk Havenaar in gebruik heeft gehad, aan hem met goedvinden van opgemelte Havenaar tot 

gebruik moge worden geaccordeerd. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Camenaars word het gelibelleerde loosjen aan 

deser Suppliant geaccordeerd en sulx tot kennelijken wederseggens toe, mits aan dese Stad 

jaarlijx betalende eenen Caroli gulden waarvan het eerste jaar zal erscheenen sijn Paasschen 

1765. 

 

 

414. Den 4 Junij 1764, fol.174. 

Op den Requeste van Jan *Arras, remonstrerende dat van Jan Valk een huis in huur bewoond 

naast het huis daar gemelte Jan Valk in woond. Dat in die twee woninge maar een privaat is 

dat tegenswoordig gansch onbruikbaar is. Dat Jan Valk het selve wilde laten uitpompen 

waardoor al het ongemak alleen op den Remonstrant soude koomen. Dat hier eene Stadswet 
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zoude zijn, dat niemand een privaat mag laten uitpompen weshalven den Remonstrant 

verzoekt dat bij marginaal apoinctement Jan Valk moge worden geordonneerd om dit privaat 

te ontruimen so als alhier is gebruikelijk te doen cum expensis. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broeder Quartier, die 

parthijen over den inhoud dezes hebben gehoord, word de beklaagde gelast, om het 

gelibelleerde privaat te moeten laten uitdragen volgens de Stads Ordonnantien, met 

condemnatie van deselve in de kosten hier over gevallen. 

 

 

415. Den 7 Junij 1764, fol.174vo. 

Op den Requeste van de Heer Burgermeester H. Eekhout, en de Groot Major Barteld Jan 

Eekhout als voogden over Harmannus Martinus van Ermel minderjarige soon van Dng. A. 

van Ermel en wijlen Vrouwe Aletta Johanna Eekhout dat de supplianten so en haer prive als 

in opgemelte qualiteit van den boedel en nalatenschap va wijlen Dr. B.C. Manenburg nog 

hadden te pretenderen een derde part in een somma van circa duisend guldens dat vervolgens 

de Supplianten tot wegneminge van alle dispuiten en te dugtene processen met en neffens de 

verdere geinteresseerden in opgemelte somma te rade sijn geworden om over de voorschreven 

praetensien met de verdere Erfgenamen van wijlen de voornoemde Heer B.C. Manenburg een 

minnelijk vergelijk te treffen en met deselve te accorderen voor een somma van 700 Caroli 

guldens, versoekende daer toe behoorlijk voor so verre *sula de vorschreven pupil was 

betreffende te mogen worden geauthoriseerd. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen het versoek bij requeste gedaen, en worden 

de Requestranten mits desen geauthoriseerd ten fine als bij requeste vermeld. 

 

 

416. Eodem [7 Junij 1764], fol.175. 

Op den Requeste van Frans van Ingen versoekende om ten requeste geallegeerde redenen te 

mogen aflossen een jaerlijxe thins van f.10 - 8 - ten profijte van den armen gaende uit dessefs 

erve lands leggende op de Bisschops Weteringe onder IJsselmuden. 

Was geapost:  Schepenen en Raden permitteren aen den Requestrant om de gelibelleerde 

uitgank met een somma van 280 Caroli guldens tegens de eerstkomende verschijnsdag 

sullende vallen in den jare 1765 te mogen kwijtkopen. 

 

 

417. Den 28 Junij 1764, fol.175vo. 

Op den Requeste van de weduwe van Barteld Aartten houdende dat met met de voogden van 

de drie voorkinderen van Barteld Aartten niet eens is over de betaling van zekere vier honderd 

guldens die bij Ontvanger van de Stad nog te betalen stond, doordat het bewijs aan die 

kinderen reets was gedaan en waarop niet was gedagt bij bij het reguleren van het bewijs. 

Was geapost:  Scheepenen ende Raden hebben na verhoor van parthijen verstaan dat de 

gelibelleerde somma van vier honderd guldens moeten worden gedragen voor twee vierde 

parten bij de drie voorkinderen, voor het derde vierde part bij de Requestrante en het 

resterende vierde part bij de vijf kinderen in het gemeen. 

 

 

418. Den 4 Julii 1764, fol.176. 

Op den Requeste van Mijna van Leeuwen, geboren van der Horst, versoeckende om 

geallegeerde redenen dat de Chirurgijn Lankhorst mogte worden geauthoriseert, om de 

Stadschirurgijnsplaats, door het overlijden van haar vader, vacant geworden geduirende dit 

jaar, ten haaren voordeel, te mogen waarneemen. 
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Was geapost:  Schepenen en Raaden accorderen aan de Suppliante, om de Stadschirurgijns- 

plaats, door het overlijden van haar vader vacant geworden, ten haaren voordeele, door de 

Chirurgijn Lankhorst te mogen laaten waarnemen tot Michiel eerstkomende. 

 

 

419. Den 12 Julii 1764, fol.176. 

Op den Requeste van Gerritjen van Leeuwen nomine uxoris Mijna van der Horst versoekende 

om ten Requeste geallegeerde redenen, om de nalatenschap van haar overleden vader Willem 

van der Horst onder beneficie van inventaris te mogen aanvaarden. 

Was geapost:  Het versogte beneficie van inventaris word mits deesen aan den Suppliante 

geaccordeert ten fine en effecte als naar regte. 

 

 

420. Den 24 Julij 1764, fol.176vo. 

Op den Requeste van Johannes Veltman als voogd over Catharina Overschie, versoekende om 

ten requeste geallegueerde redenen dat aan gemelte Catharina Overschie die nu in haar 24
ste

 

jaar oud is in desen requeste meede heeft getekend, moge worden geaccordeerd veniam 

aetatis. 

Was geapost:  Het versogte venia aetatis word mits desen geaccordeerd ten fine en effecte als 

naar regte. 

 

 

421. Den 30 Julii 1764, fol.177. 

Op den Requeste van E. van Arsten, en A. Hulleman versoekende om ten Requeste 

geallegeerde redenen, dat aan Haar tot mede Curator, in den boedel van de Procurator de la 

Sablonière mogte worden toegevoegd de persoon van den advocaat Dirk Stennekes. 

Was geapost:  Het versoek, ten Requeste gedaan, word geaccordeert, en de advocaat D. 

Stennkes, invoegen versogt, geauthoriseert. 

 

 

422. Den 2 Augusti 1764, fol.177. 

Op den Requeste van de Heeren R.W. van Hemert, en E.A.B. de Hadel als geëligeerde 

voogden over de minderjarige soonen van de Heer oud burgermeester W.F. van Knut bij 

wijlen vrouwe G.B. van Patkul ehelijk verwekt, te kennen gevende, hoe gemelte Heer van 

Knuth an de Remonstrant hebbende gedaan bewijs, en behoorlijke erfuitinge van hetgeen aan 

deselve gemelte minderjarige soonen van wijlen harer vrouw moeder is nagelaten, en 

gedesolveert, waaronder mede was begrepen en bepand vier vijfde parten van het huis , erven 

en where staande en gelegen alhier binnen Campen op de Burgwal soo als hetselve thans bij 

opgemelte Heer Erfuiter selfs word bewoond en gebruikt, en niet alleen voor gemelte Heer 

Erfuiter gevoeglijker soude sijn, dat het selve huis in eigendom bleef behouden, maar oock 

tevens meerder profitabel voor de pupillen, dat daar voor andere effecten ofte contanten 

kwamen te genieten, soo was tusschen gemelte Heer Erfuiter, en de Remonstrant met 

wedersijds genoegen geconvenieerd, en overeengekomen, dat het gelibelleerde huis, erve, en 

where in volle vrije eigendom van gemelte Heer Erfuiter sal worden overgelaten, gecedeert en 

getransporteert, en daar voor door gemelte Heer Erfuiter, wederom ten profijte van derselver 

soonen en pupillen gerembourseerd en betaald eens, vier vijfde parten van eene summa van 

sevenduisend guldens versoekende dat Haar Weledele Hoogagtbare deese conventie met den 

selven hooge goedkeuringe gelieven te bekragtigen. 

Was geapost:  De ten Requeste gementioneerde conventie word bij deesen geapprobeert. 
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423. Den 6 Aug(ustii) 1764, fol.178. 

Op den Requeste van H.C.R.  Stennekes geboren van Ermel te kennen gevende hoe mede 

nevens hare twee broeders als fideicommissaire erfgenamen geregtigt sijnde tot een erfportie 

van de fideicommissaire nalatenschap van wijlen Dr. B.C. Manenburg, en daerover met de 

erfgenamen een convenant getroffen sijnde deselve daer bij requireren dat deselve 

geadsisteert met haer vader door Haer Weledele mag worden geauthoriseert dat convenant 

mede in te gaen en te tekenen. 

Was geapost:  Op het versoek ten Requeste gedaen so word de Requestrante geauctoriseerd 

ten fine als bij den Requeste vermeld. 

 

 

424. Den 9 Aug(ustii) 1764, fol.178vo. 

Op den Requeste van Henrik Gerrits, en Cornelis Lammers als voogden over de onmundige 

kinderen van wijlen Lubbert Willemsen Vos met namen Willem Lubbertsen, en Woutertien 

Lubbertsen Vos, te kennen gevende hoe van haer oom in den jare 1758 Claas Willemsen Vos 

hebben aengeërft een obligatie op ’t comptoir van Salland groot f.2000 - : - guldens 

geconstitueerd den 21 april 1675. 

Dat de eerstgenoemde pupil in den jare 1762 mundig sijnde geworden op den 7 november 

1763 sijne halfscheid van deze obligatie ter somma van f.1000 - : - guldens heeft verkogt en 

getransporteert aen Burgermeester B. van Marle so versogten deselve om redenen ten requeste 

vermeld te mogen worden geauthoriseert om de andere halfscheid van de voornoemde 

obligatie haer pupil toebehorende aen gemelte Burgermeester van Marle te mogen 

transporteren mits gemelte burgermeester van Marle aen haer voor haer pupil weder 

transportere een obligatie op ’t comptoir van Vollenho groot duisend guldens. 

Was geapost:  Op het versoek ten Requeste gedaen worden de Requestranten geauctoriseert 

ten fine als daer bij vermeld. 

 

 

425. Den 13 Aug(ustii) 1764, fol.179. 

Op den Requeste van de Kerkmeesteren van het Boven Gasthuijs te kennen gevende dat met 

voorkennis van de Heeren Provisoren op approbatie van U Weledele Hoog Agtbare hadden 

verkogt aen Henrik Schaesberg een huisien behorende het gemelte Gasthuijs staende in de 

Korte Hofstrate op de hoek van de Fleer Steege voor een Somma van 50 Caroli guldens 

versoekende daer toe approbatie. 

Was geapost:  Op het Raport van de Heeren Provisoren van het Boven Gasthuis word de 

gelibelleerde coop bij desen geapprobeerd. 

 

 

426. Eodem Die [13 Augustii 1764], fol.179vo. 

Op den Requeste van Pieter Buitendijck, Kantewerkerbaas alhier binnen dese Stadt. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden verstaan dat geen kanteweversbaas sal vermogen 

knegten of trekkers van een ander baas in sijn werk te neemen, sonder dat deselve knegt of 

trekker aan hem sal hebben vertoont, een verclaring van de baas, in wiens dienst hij ’t laast 

geweest is, waaruit geblijken kan, dat deselve hem vrijwillig sijn afscheid heeft gegeven, en 

sulx bij de boete van 20 goudguldens sonder dan nog sodane knegt of trekker in sijn dienst te 

moogen houden sullende daar en booven de baasen gehouden sijn, haare knegten en trekkers 

goed werk te geeven. 
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427. Den 6 Septemb(er) 1764, fol.180. 

Op den Requeste van den Rector van Dorp, versoekende dat aan hem enig douceur mag 

worden toegelegt voor dat de Conrectorsschool in deze vacatuur genoegzaam een vol jaar 

zoude hebben waargenoomen. 

Was geapost:  Aan den Remonstrant word om ten requeste geallegeerde redenen toegelegt 

een somma van twintig silvere ducatons te betalen door den ontvanger dezer Stads 

Geestelijkheid. 

 

 

428. Eodem [6 September 1764], fol.180. 

Op den Requeste van M. van Romunde versoekende om ten requeste geallegeerde,  dat 

Moulin moge worden gelast geene vendu-penningen geprovenieerd van de verkogte moiebels 

van de weduwe du Pon aan haar te mogen worden uitgekeerd, vooral aan hen de penningen 

die zij nog is verschuldigd voor ontvangene winkel-waren  zijn betaald. 

Was geapost:  De Roedendrager Moulin word mits dezen gelast de gementioneerde 

penningen bij provisie aan handen niet uit te tellen tot onze nadere dispositie. 

 

 

429. Eodem [6 September 1764], fol.180vo. 

Op den Requeste van J. Strokkel zijnde van de zelve inhoud als het vorenstaande. 

Was geapost:  Als boven. 

 

 

430. Eodem [6 September 1764], fol.180vo. 

Op den Requeste van Cornelia Vos als in huwlijk hebbende Jan Wenzel Paasselt te kennen 

gevende dat het aan haar onmogelijk was langer met haren Eheman voornoemd in egte te 

kunne leeven om redenen bij requeste vermelt, en daaromme was verzoekende van tafel en 

beide ten fine en effecte als naar regte. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Presidenten die parthijen hebben gehoord word 

met derzelver beider bewillenge de versogte scheidinge van tafel en bedde geaccordeerd ten 

fine en effecte als naar regte. 

 

 

431. Den 10 Septemb(er) 1764, fol.181. 

Op den Requeste van de Gildemeesters van het Kledermakersgilde versoekende om ten 

requeste geallegeerde redenen dat Hoog Weledel Hoog Agtbare gelieven te verstaan dat niet 

meer als een derde of meerder of te meerder getal na derselver goedvinden Roomschen in 

haar gilde mogen worden toegelaten, als mede dat de nieuwe aankomende het gilde willende 

winnen sullen moeten vertonen aan de gildemeesters haren leerbriev van het gilde of meester 

waar onder zij gewerkt hebben. 

Was geapost:  Op het versoek bij Requeste vermelt kan voor als nog niet worden 

gedisponneerd, maar is dies onverminderd verstaan mits dezen de gildemeesters van het gilde 

te gelasten om bij provisie geene nieuwe Roomsche gildebroeders meerder in het selve gilde 

aan te nemen tot onze nadere dispositie. 

 

 

432. Eodem [10 September 1764], fol.181. 

Op den Requeste van Wenzel Paasselt verzoekende om ten requeste gemelte redenen Hoog 

Weledel Hoog Agtbare gelieveen te gelasten dat zijne huisvrouwe met den Remonstrant zal 

moeten scheiden en delen haare klederen, linnen en wullen en verder lijfstoebehoren, en dat 



Pagina 109 van 214 

 

na rato het haare meerderwaardig is als des Remonstrante zij hem daarin zal moeten ten 

vollen komen of in gelde of in ander goed daar tegen uit te keeren en dat vervolgens het 

overige van den boedel mag tot aanstaande Meij in zijn geheel blijven, wanneer als dan de 

Remonstrant sijn balans zal kunnen hebben opgemaakt. 

Was geapost:  Scheepenen ende Raaden voor al eer hier over finaal te disponeren hebben 

verstaan dat er vooraf eenen behoorlijken inventaris zal moeten worden opgeregt van alle 

goederen van den boedel, geene daar van uitgezonderd en sulx hoe eerder so beter. 

 

 

433. Eodem [10 September 1764], fol.181vo. 

Op den Requeste van Gerrit Jan van Leeuwen nomine uxoris Mijna van der Horst den boedel 

van sijnen overleden schoonvader onder beneficie van inventaris hebbende geadieerd, 

verzoekende de verkopinge van den inboedel en huis te mogen laten doen, om also te kunnne 

opmaken den staat des boedels. 

Was geapost:  Op het versoek bij Requeste vermelt kan niet worden gedisponeerd, wordende 

den Remonstrant gelast om binnne de tijd van 14 dagen zig te willen declareren of den 

gelibelleerden boedel wil repudieren of aanvaarden. 

 

 

434. Den 20 Septemb(er) 1764, fol.182. 

Op den Requeste van de Secretaris Hubert, versoekende om ten Requeste geallegeerde 

redenen dat de Curateuren van den insolventen boedel van Teunis van Epe mogten worden 

geauthoriseert, om uit de penningen geprovenieert van derselver vercogte goederen aan Hem 

uit te tellen een capitale somme van ses hondert Caroli guldens, met een binnen, buiten en 

lopend jaar rente ende de gewoone cautie van restitutie soo naderhand mogte worden 

bevonden andere daar toe nader beregtigt te sijn spruitende voorscheven somme uit een 

gerigtelijk verband, geregtigt op het huis, thans door de Hr. Overste Wilken bewoont, staande 

in de Boven Nieustraat, over het Gasthuis. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan, soo als het legt, word geaccordeert, ende 

Curateuren, daarin vermelt, invoegen versogt, geauthoriseert. 

 

 

435. Den 24 Septem(ber) 1764, fol.182vo. 

Op den Requeste van de Gemeensman van Ongeren verzoekende het gebruik van den toorn 

agter de Nieuwe Muur bij de Brede-steeg, tegen betalinge van een zekere recognitie jaarlijx 

voor twee guldens en tien stuivers. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heere Camenaars word het gebruik van den gemelten 

toorn aan den Remonstrant geaccordeerd tegens betalinge van eene jaarlijxe recognitie van 

twee guldens en tien stuivers aan deeze Stad voor de eerste maal te verchijnen Michaëli 1765 

en sulx tot kennelijken wederzeggens toe. 

 

 

436. Den 27 Septem(ber) 1764, fol.183. 

Op den Requeste van de meest bekende Crediteuren van wijlen de Gemeensman Willem van 

der Horst, versoekende dat tot Curateuren over desselfs insolvente nagelaten boedel mogten 

worden geauthoriseert de persoon van de Gemeensman Jan Bundes, en Matthijs van 

Romunde. 

Was geapost:  De persoonen van de Gemeensman Jan Bundes, en Matthijs van Romunde 

worden mits deesen aangestelt, en geauthoriseert ten fine, als bij den Requeste versogt. 
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437. Den 8 Octo(ber) 1764, fol.183vo. 

Op den Requeste van Hendrik Stenis Remonstrerende dat de Gildemeesters van het 

Kledermakersgilde difficulteren hem in het voorschreven gilde te recipieren uit hoofde dat 

van de Roomsche religie zoude weezen, waaromme, om ten requeste geallegeerde redenen 

verzoekt dat Hun Weldele Hoog Agtbare de Gildemeesteren gelieven te gelasten om hem 

Remonstrant in het zelve gilde aan te nemen positis ponendis factisque faciendis na luid van 

het gildeboek. 

Was geapost:  Den Gildemeesters van het Kledermakersgilde worden gelast om den 

Remonstrant als gildebroeder in het gemelte gilde aan te neemen, omme aan de requisieten 

van het zelve gilde na behooren zal hebben voldaan. 

 

 

438. Den 11 October 1764, fol.183vo. 

Op den Requeste van Gerrit van den Berg, versoeckende sig van het Kinderhuis te mogen 

afcoopen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren word aan den Suppliant geaccordeert 

om sig van het Arme Weeshuis te mogen afcoopen voor een somma van tagtig Caroli 

guldens. 

 

 

439. Den 28 October 1764, fol.184. 

Op den Requeste van Evert Top, als getroud met de nagelatene weduwe van wijlen Jan 

Netman, versoekende, dat de Curateuren van den geabandonneerden boedel van Teunis van 

Epe mogten worden geauthoriseert, om aan Hem p.q. uit de penningen van de vercogte 

goederen dier boedel geprovenieert te mogen uittellen een capitaal van driehondert en vijftig 

guldens benevens drie jaaren rente verschenen 28 September 1762, 63 en 64 in voldoeninge 

van een gerigtelijke schuldbekentenisse, in dato den 28 September 1756, houdende mede 

speciaal verband, op het huis, erve en where, staande in de Boven Nieustraat, soo thans door 

den Hr. Collonel van Wilcke word bewoond, en met welk gerigtelijk verband, nu als het 

eerste in de tijd sijnde, voor alle de andere uithebberen is gepraefereert, alles onder de 

gewoone cautie van restitutie, wanneer bevonden mogte worden, dat iemand meerder of beter 

regt daar op en aan was competerende. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan, soo als het legt, word geaccordeert, en dien 

ten gevolge de Curateuren van den geabandonneerden boedel van Teunis van Epe, 

geauthoriseert om aan den Suppliant g.d. uit de penningen, onder Hun berustende, uit te tellen 

een capitale somma van driehondert en vijftig guldens, met een binnen, buiten, en lopend jaar 

rente; Edog sulx alles, onder praestatie van de gewoonlijke borgtogt, soo en en in dier voege 

ten requeste gepraesenteert. 

 

 

440. Den 1 Nov(em)ber 1764, fol.185. 

Op den Requeste van de Advocaat Rudolf Sandberg, versoekende te mogen worden 

geadmitteert, om parthijen voor de rechtbanken deser Stad advocando te mogen bedienen. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan, soo als het legt, word mits deesen 

geaccordeert. 

 

 

441.  Den 3 Novemb(er) 1764, fol.185. 

Op den Requeste van de Praedikanten  dezer Stad versoekende dat de vrijdags voormiddags 

winter beurte weder moge stilstaan. 
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Was geapost:  Word geconsenteerd in het verzoek bij requeste vermelt en dienvolgens de 

vrijdag beurte voor dezen aanstaande winter weder gesurcheerd. 

 

 

442. Eodem [3 November 1764], fol.185. 

Op den Requeste van Jacobus Wamelinck te kennen gevende dat met de Kerkmeester van het 

Buiten Gasthuis was overeengekomen om zodane strookjen land het welk aan gemelte 

Gasthuis is toebehorende en leggende naast zijn hoff buiten de Hagen-poort, aan zijn hoff aan 

te trekken en als erfpagt te houden, en dat daar voor jaarlijx zoude betalen een zumma van 

drie gulden en tien stuivers, onder verband van zijn hoff; Verzoekende daartoe approbatie. 

Was geapost:  Het gelibelleerde accoord word mits dezen geapprobeerd mits dat zijn hof met 

het land dat daar aan zal trekken, voor de bij requeste gemelte somma van drie guldens en tien 

stuivers zal verbonden zijn. 

 

 

443. Den 8 Nov(emb)er) 1764, fol.185vo. 

Op den Requeste van Dirk Meijer te kennen gevende hoe dat hij als Gildebroeder zijnde 

aangenoomen in het Schilders gilde, niet beter weten heeft of daar onder was het glasemaken 

mede begrepen, dog dat hem sulx thans door de Gildemeesters wordende belet, soo was de 

Suppliant, om versoekende ten requeste geallegeerde redenen, dat de Gildemeesteren van het 

St. Lucas gilde mogten worden gelast, om den Suppliant als glasemaker mede in het gilde aan 

te nemen. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden, accorderen aan den Suppliant om het Glasemakers 

gilde mede te mogen winnen, onder voldoening van de jura daarop bij de gildebrief bepaalt. 

 

   

444. Den 10 Novemb(er) 1764, fol.186. 

Op den Requeste van P.C. van Slangenburg verzoekende voor deezes Stadsregtbanken 

parthijen procurando te mogen bedienen, zijnde door Haar Edele moge de Heeren  Ordinaris 

Gedeputeerden bij apoinctement van den 6 Junij 1754 ten opzigte van de Landgerigten reeds 

daar toe gequalificeerd. 

Was geapost:  Den Remonstrant word gequalificeerd om parthijen voor deze regtbanken 

procurando te mogen bedienen. 

 

 

445. Den 12 Novemb(er) 1764, fol.186vo. 

Op den Requeste van de Crediteuren van de wede du Pon, versoekende dat Dr. A. Balkman, 

en P. Backer, tot Curateuren in derselver insolvente boedel mogten worden aangestelt. 

Was geapost:  De persoonen van Dr. Abraham Balkman, en P. Backer worden mits deesen 

aangestelt en geauthoriseert, ten fine als bij den Requeste gemeld. 

 

 

446. Den 19 Novemb(er) 1764, fol.186vo. 

Op den Requeste van Helmig Klumper hebbende in de jaaren 1755 en 1756 in pagt gehad 

zeven scharen op de Welmer Marsch en uit dien hoofde nog schuldig aan de Geestelijkheid 

vier en tagtig guldens, verzoekende om zijne bekende armoede daar van remissie. 

Was geapost:  Wanneer den Suppliant voor aanstaande nieuwe jaar aan het Comptoir van de 

Geestelijkheid zal hebben betaald de halfscheid van de gelibelleerde somma, zo zullen de 

overige penningen ter somma van twee en veertig guldens aan hem worden geremitteerd 

gelijk dezelve in dat geval aan hem geremitteerd worden bij dezen. 
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447. Den 26 Novemb(er) 1764, fol.187. 

Op den Requeste van de wede van wijlen de Burgermeester Brunier, verzoekende dat de 

Curateuren van den insolven boedel van T. van Eepe mogen worden geauctorizeerd om uit de 

boedelpenningen aan haar Requestrante te mogen betalen eene somma van drie honderd 

Caroli guldens met twee jaaren verscheenen interessen in het lopende jaar, welke capitale 

somma in het woonhuis van gemelte T. van Eepe is gevestid geweest. 

Was geapost:  De Curateuren van den insolventen boedel van Teunis van Eepe worden 

geauctorizeerd om aan de Remonstrante uit de boedelpenningen te betalen de gelibelleerde 

capitale somme van drie honderd Caroli guldens, met drie jaaren rente, dog onder de gewoone 

cautie de restituendo, zo jemand hiertoe nader beregtigd mogte worden bevonden. 

 

 

448. Den 29 Nov(ember) 1764, fol.187vo. 

Op den Requeste van Philip Klinge wo(o)nagtig te Wilsem so voor sig selfs als namens sijn 

broeders en susters te samen nagelatene kinderen van Pieternella Stuirman bij wijlen Antoni 

Klinge in egte verwekt, hoe dat de voorschreven Pieternella Eheman der Remonstranten 

moeder heeft gehad een halve broeder van moeders kante met namen Benjamin ten Toren, dat 

gemelte Benjamin van Toren in ’t jaer 1733 van hier met het schip Gasperdam na Oostindien 

vertrokken, en men van hem niet anders heeft kunnen ontwaer worden als dat sig in den jare 

1738 van Cananoor geabsenteerd heeft, en vermist is, dat vervolgens geen tael of teken van 

denselver gehad hebben, en na alle waerschijnlijkheid sal sijn overleden. 

En also de Requestranten vermeinen als de naeste in den bloede sijnde tot desselfs 

nalatenschap te sijn geregtigt dat de geconstitueerde Curateuren waer van de Gemeensman 

Gabriel ten Clooster maer alleen in leven is mogen worden geauthoriseerd en gelast aen de 

Remonstrantennvan de onder haer berustende effecten behoirlijke rekening en daer na 

uitrekening te doen, dat in allen gevalle een convenabele termijn mag worden gestelt waer op 

’t sij in de Couranten of andersints per edicta ad valvas mogen worden geciteert alle de 

sodane die sustineren met of nader als de Remonstranten tot den gelibelleerden boedel van de 

vermelte Benjamin van Tooren beregtigt te sijn. 

Was geapost:  De Requestranten worden bij desen geauctoriseerd bij advertentie in de 

Couranten tegens sekeren dag te citeren alle sodane personen welke souden sustineren nader 

als de Requestranten tot de gelibelleerde nalatenschap te sijn geregtigt, op dat tot de finale 

afdoening van de voorschreven boedel als dan sal kunnen worden geprocedeert. 

 

 

449. Den 3 Dec(ember) 1764, fol.188. 

Op den Requeste van de Joodse Gemeente alhier, te kennen gevende hoe deselve eenege jaren 

en als nog hare doden hebben moeten ter aerde bestellen op de Stads Wal bij de Veene Poort, 

versoekende om ten requeste geallegeerde redenen dat de hoff wel eer bij de Gemeensman 

Jan Imeker gebruikt sijnde geweest uitkomende aen voorschreven bolwerk en aen de Stad 

toebehorende thans ongebruikt legt, aen haer tot een begraefenis plaets voor hare doden 

gelieven te cederen praesterende daer voor een jaerlijxe recognitie. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen aen de Requestranten het gemelte stukien 

lands tot een begraefplaets voor hare doden, so als bij requeste is versogt, en tot geene andere 

met daer voor jaerlijx tot een recognitie aen de Stads Ontfanger prompt betalende ses Caroli 

guldens, waervan het eerste jaer sal wesen verschenen op den eersten Jan(uarij) 1766. 

Sullende wanneer met de prompte betalinge van dien mogten komen te blijven in gebreeke, 

deselve plaets wederom aenstonts komen te vervallen aan dese Stad. En sullen deselve verder 

gehouden sijn de voorschreven plaets met een goede hegge en poort te voorsien en deselve 

jaerlijx wel en na behoren te onderhouden. 
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450. Den 6 Decemb(er) 1764, fol.188vo. 

Op den Requeste van Herman Weijenberg remonstrerende hoe dat zijnen broeder Jan Hendrix 

Weijenberg, Meier op een erve van de Geestelijkheid in de Sonnenberg wegens sterfte onder 

zijn rund-vhee als paarden zodanig ten agteren is geraakt, dat verscheidene jaaren pagt en 

verpondinge onbetaald zijn; en deszelfs broeder tot de betalinge van dien ten eenenmaal 

onmagtig is. Dat hij Remonstrant wel zoude willen aannemen om desselfs verschuldigde 

verpondinge over de jaaren 1758, 1759 en 1760 ter zomma van eenhonderd vijf en veertig 

Caroli guldens twee stuivers en vier penningen en welke penningen reets aan het Comptoir 

door de Geestelijkheid zijn betaald, te zuiveren en dezelver op termijnen te restitueren, 

ingeval Scheepenen ende Raaden mogten goedvinden van zijne verschuldigde pagtpenningen 

eenige remissie te verleenen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Camenaar van de Geestelijkheid is goedgevonden ende 

verstaan, dat, wanneer door den Remonstrant de gelibelleerde verpondinge over de jaaren 

1758, 1759 en 1760 ter zomma van eenhonderd vijf en veertig caroli guldens 2 stuivers en 4 

penningen, door dezen Stads Geestelijkheid aan den Ontvanger van Mastebroek betaald, zal 

zijn gezuiverd en gerestitueerd voor den 1
ste

 Meij eerstkomende, alsdan aan deszelfs broeder 

Jan Hendrix Weijenberg zal worden geremitteerd twee jaaren pagt van zijn erve ter zomma 

van negentig guldens, gelijk deeze zomma aan hem in dat geval geremitteerd word mits dezen 

en anders niet. 

 

 

451. Den 10 Dec(ember) 1764, fol.189vo. 

Op den Requeste van de Crediteuren van den boedel van de weduwe Brinkman. 

Was geapost:  Dr. G.J. Stennekes, en A. ten Noord worden bij desen geauctoriseerd tot 

Curateuren over den gementioneerden boedel dog buiten kosten van derselver boedel. 

 

 

452. Den 13 Dec(em)be(r) 1764, fol.189vo. 

Op den Requeste van Willem Louws van den Bos, versoekende, dat Hun Wel Edele Hoog 

Agtbare geliefde te approberen de vercoop van seeker huis staande alhier in de Broederstraat, 

toebehorende aan sijn klein dogter Annetje van den Bos, door hem vercogt aan Evert 

Hilbrink. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden, en na verhoor der voogden, 

wordde ten Requeste gelibelleerde coop van het huis in de Broederstraat, mits deesen 

vernietigt, en dien ten gevoge het verder versoek afgeslagen. 

 

 

453. Den 17 Dec(ember) 1764, fol.190. 

Op den Requeste van de Oud Burgermeester G. Meijer te kennen gevende dat bij het 

administreren van Hille Rits Vergaderinge vind hoe uit ses morgen lands in Mastebroek 

gelgen op de Nieuwe Wetering tegen over het Vosien staende op de naem van Gerrit Egberts 

Junker s’jaerlijx hebben uitgegaen drie agtendeels boter ten profijte van gemelte 

vergaderinge, en waer van de laetste betalinge door de Heer Scholtus van Muiden als vorige 

eigenaer laestelijk op Michiel 1746 aen de Oud Burgermeester J. Steenbergen gedaen is. 

Versoekende omme ten Requeste geallegeerde redenen dat gemelte boter pagt s’jaerlijx 

wierde vermindert en dus in plaets van drie s’jaerlijx ten profijte van Hille Riets Vergaderine 

met twee agtendeelen boter door de tegenwoordige eigenaer Egbert Willems wierde betaelt. 

Was geapost:  Op het Raport van de Heeren Hooftluiden van het Buiten Quartier, accorderen 

Schepenen en Raden om redenen ten Requeste dat in de plaets van drie agtendeelen boter so 

uit de gementioneerde ses morgen lands ten profijte van Hille Rits Vergadering voormaels 
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sijn betaelt hen vorders daer van ten profijte als voren door de tegenswoordige eigenaer 

mogen worden betaelt twee agtendeelen boter. 

 

 

454. Den 7 Januar(ii) 1765, fol.190vo. 

Op den Requeste van Niklaas van Berkum verzoekende dat hem mag worden gepermitteerd 

om aan de hem jaarlijxen uitgang van twee guldens en twee stuivers ten laste voor zijn hof 

buiten de Hagen-poort ten voordeele van het Geertruid en Catharinen Gasthuis te mogen 

aflossen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het Boven Gasthuis word de 

versogte aflosse tegens Paasschen 1766 geaccordeerd. 

 

 

455. Eodem [7 Januar(ii) 1765], fol.190vo. 

Op den Requeste van denzelven verzoekende dat hem moge worden gepermitterd om eenen 

jaarlijxen uitgang van twee zilvere ducatons uit zijn huis zo door Willem Bijsterbos werd 

bewoond ten voordeele van Veene-Lande Vergaderinge te mogen aflossen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Boven Quartier word de 

verzogte aflosse tegens Paasschen 1766 geaccordeerd. 

 

 

456. Den 10 Januar(ii) 1765, fol.191. 

Op den Requeste van het Schippers Gilde remonstrerende, hoe zij luiden telkens disputen 

hebbende gehad over het stranden en op de wal raken van haare scheepen thans tot welstand 

van het gilde zijn overeengekoomen in dezer voegen, dat, wanneer eener haarer scheepen bij 

ongeluk in ’t ijs of in de grond mogten geraken dat hetzelve op kosten van het gilde zal 

worden gereddet en dat, zo daar toe nodig mogten zijn een schip of meer schepen, alle de 

scheepen zonder onderscheid zullen gehouden weezen, zo zij aan de wal zijn om daarom te 

spelen, en het aantrekkende schip of scheepen jeder daar voor genieten agtien Caroli guldens, 

en zo geene scheepen hier aan de wal mogten zijn zullen de gildemeesters verpligt zijn 

dezelve te bezorgen op dat zodanig schip ten spoedigsten worde gereddet; Dog wanneer een 

schipper met zijn schip op de een of ander wal koomt te geraken ’t zij dan bij ongeluk ofte uit 

onervarendheid zo zal zodanig een schipper gehouden zijn om voor zijn eigen rekeninge zijn 

schip daar te laten afaarbeiden en niet tot kosten van het gilde welk convenant de 

ondergetekenden de eer hebben Haar Wel Edele Hoog Agtbare in dezen voor te dragen met 

verzoek dat hetzelve tot welzijn van het gemeene gilde agter in het gildeboek mag worden 

geregistreerd en van Haar Wel Edele Hoog Agtbare geapprobeerd ende gerectificeerd. 

Was getekend Jacob van Eijken, Sijbrand de Rooij, Lucas Schouwenburg. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Schutmeesters word de bij Requeste vermelte 

conventiege approbeerd zo als hetzelve legt. 

 

 

457. Den 13 Januar(ii) 1765, fol.192. 

Op den Requeste van Margareta van de Weteringe in haar 24
ste

 jaar oud en van haaren voogd 

Niklaas van Berkum verzoekende dat aan de eerste Margareta van de Weteringe moge worden 

geaccordeerd venia aetatis. 

Was geapost:  Het versogte venia aetatis word mits deezen geaccordeerd ten fine en effecte 

als naar regte. 
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458. Eodem Die [13 Januar(ii) 1765], fol.192. 

Op den Requeste van Johanna van Diesbag, weduwe van wijlen Assuerus Snel, als moeder en 

voogdesse van haaren minderjarige kinderen met naamen Dirk , en Judie Snel, bij wijlen haar 

voornoemde man in egte verwekt, te kennen gevende; Dat sij aan Hendrikus Swarts, voo een 

summa van vijfhondert vijf en twintig gulden hadde vercogt een seekere houthagen, gelegen 

in het Schoutampt van IJsselmuiden, met haare voornoemde kinderen in ’t gemeen bij haar 

beseten, versoekende, om ten Requeste geallegeerde redenen, dat Haar Weledele Hoogagtbare 

geliefden haar Suppliante te consenteren, en te authoriseren, om ’t voorschreeven aandeel in 

voorschreven houthagen, welke haare voornoemde kinderen is toebehoorende te gelijk met 

haar eigen aandeel, in manieren hiervooren gemeld, te mogen verkoopen, en behoorlijk aan de 

koper op te dragen. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden, word de ten Requeste 

gelibelleerde vercooping, voor soo ver den Suppliantes minderjarige kinderen betreft, mits 

deesen geapprobeert. 

 

 

459. Eodem Die [13 Januar(ii) 1765], fol.192vo. 

Op den Requeste van deselve J. van Diesbag versoekende om ten Requeste geallegeerde 

redenen, Dat Haar Weledele Hoogagtbare haar huis staande en gelegen alhier op het hoek van 

de Koornmarkt geliefde vrij te verclaaren van de thins of uitgang waar mede het selve is 

beswaart ten voordeele deser Stadt, en het G(eertruid en C(atharinen) Gasthuis. 

Was geapost:  In het versoek ten Requeste gedaan, kan niet worden getreden, en word 

dienhalve afgeslagen. 

 

 

460. Den 17 Januar(ii) 1765, fol.193. 

Op den Requeste van Pauwel Willems als momber van Herman Gerrits versoekende om ten 

requeste geallegueerde redenen veniam aetatis voor zijn pupil voorschreven, zijnde reets 23 

jaaren oud. 

Was geapost:  Het versogte venia aetatis word mits dezen geaccordeerd en toegestaan ten 

fine en effecte als naar regte. 

 

 

461. Eodem [17 Januar(ii) 1765], fol.193. 

Op den Requeste van Christiaan Bakker arme wezen, remonstrerende dat bij ziekte van  

M. Winter en naderhand die desselfs overlijden in de vacaturen ruim een half jaar den 

openbaren kerkendienst heeft waargenomen, verzoekende daarvoor eenige recompens. 

Was geapost:  Word om ten requeste geallegueerde redenen aan den Requestrant toegelegt 

een somma van vier ducaten te betalen door den ontvanger deser Stads Geestelijkheid voor 

rekeninge van de lopende Camer. 

 

 

462. Eodem [17 Januar(ii) 1765], fol.193vo. 

Op den Requeste van Berend van Dijk en desselfs huisvrouw remonstrerende hoe dat zij 

derzelves moie Anna Catharina Berends ruim drie jaaren in de kost en huis hebben gehadt  

’s weeks voor eenen gulden. Dat haar Capitaaltje komende zeer te verminderen door dien zij 

wegens haare hoge jaaren veele onnodige penningen uitgeeft, zij requestranten vreesden dat 

nog tot de uiterste armoede mogte vervallen. 

Dat zij wel genegen waaren haar in huis en kost te houden als zij maar verzekerd waaren dat 

de penningen die zij somlijk nog mogte komen na te laten als meede haar klederen etc. 
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zouden kunnen behouden zonder dat daar omtrent door derzelver erfgenaam moielijkheid aan 

haar Requestranten wierde aangedaan, verzoekende daar toe te mogen hebben eene 

auctorizatie en geruststellinge. 

Was geapost:  De tijdelijke Heeren Praesidenten ter vergaderinge gerapporteerd hebbende, 

dat den Requestrant benevens deszelfs moie Anna Catharina Berends voor hen ontboden 

zijnde, deselve in diervoegen met malkanderen waren geconvenieerd, dat de Requestranten 

aan haar moie zolang als dezelve in leven zal weezen soude voorsien van het nodige 

onderhoud zo van kost, huisvestenisse etc. er na derselves overlijden besorgen eene eerlijke 

begrafenisse. Dat desselfs moie daar en tegens er een vollen eigendom aan hem van nu af aan 

hadde gecedeerd en overgegeven alle haare goederen en penningen so nog mogte besitten; so 

is goedgevonden tot voorkominge van derselver totale armoede dit accoord also te placiteren, 

gelijk het selve geplaciteerd word mits deezen. 

 

 

463. Den 24 Januar(ii) 1765, fol.194. 

Op den Requeste van Dr. Rutger Gijsbert Lemker van Breda versoekende voor de regtbanken 

deser Stad parthijen advocando te mogen bedienen. 

Was geapost:  Den Remonstrant word gequalificeerd om voor deser Stads Regtbanken 

parthijen advocando te mogen bedienen. 

 

 

464. Den 4 Febr(uarij) 1765, fol.194vo. 

Op den Requeste van Jan van Wijhe versoekende om het ledige erve over de Louwen poort 

met de afbraek die daer legt, onder praesentatie om van voren en in de steeg te maken een 

steens muire 8 á 9 voeten hoog en op 8 voet 1 ½ steen dik. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen aan de Requestrant de ledige plaets bij 

requeste versogt als mede de leggende afbraek van ’t huis, so van steen als kort hout onder de 

puinen wordende bevonden, mits dat deselve van voren en in de steege sal maken een steenen 

muir van negen voet hoog en op 8 voet 1 ½ steen dik, en alles verder met sijn regt en 

geregtigheid daar toe gehorende. 

 

 

465. Den 7 Februarii 1765, fol.195. 

Op den Requeste van Margareta van de Weteringe, te kennen gevende, dat wel genegen was, 

nevens de mede erfgenaamen van haar grootmoeder wijlen de weduwe Gijsius, publieq te 

vercoopen de vaste goederen, door voornoemde haar grootmoeder nagelaten,dog dat sij 

Suppliante schoon wel verkregen hebbende veniam aetatis, egter nog geen magt van alienatie 

haarer goederen hebbende tot die vercooping niet bevoegt was, onderdanig was versoekende, 

dat Haar weledele Hoogagtbare de Suppliante tot het vercoopen van de gementioneerde vaste 

goederen, voor soo ver haar aangaat, goedgunstiglijk mogen gelieven te verlenen consent, en 

authorisatie. 

Was geapost:  Word geconsenteerd in het versoek ten Requeste gedaan, en de Supplianten 

mits dien geauthoriseert, om de vaste goederen, door haar grootmoeder, wi(j)len de weduwe 

Gijsius nagelaten, voor soo ver haar aandeel aangaat, moeten moogen vercoopen. 

 

 

466. Den 18 Febr(uarii) 1765, fol.195vo. 

Op den Requeste van Antoni Vogel mede erfgenaam van zijn moeder Cornelia Barkhoff, 

verzoekende om ten requeste geallegeerde redenen, dat de Secretaris Lemker moge worden 

geauctorizeerd om aan hem te betalen eene capitale somma van een duizend guldens en drie 
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jaren rente, uit de geprovenieerde koop-penningen van het huis van de Heer F. van Ingen waar 

op voorschreven capitale somma is gevestigd geweest, en sulx onder de gewoone cautie van 

restitutie, wanneer bevonden mogte worden dat jemand anders meerder of te beter regt daar 

op en aan was competerende. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broeder Quartier word de 

Secretaris Lemker geauctorizeerd om na aftrek van de jura consignationis uit de gelibelleerde 

penningen aan den Requestrant te betalen eene capitale somma van een duizend Caroli 

guldens met drie jaaren rente ter somma van een honderd en twintig Caroli guldens en zulx 

onder de gewone cautie bij Requeste vermelt. 

 

 

467. Den 20 Febr(uarii) 1765, fol.196. 

Op den Requeste van de Kerkmeesteren van het Boven Gasthuis, te kennen gevende dat sij 

met voorkennis van de Heeren Provisoren op approbatie van Schepenen en Raden hebben 

verkogt aen Josephius van Berkel een huisien aen het gemelte Gasthuis toebehorende, staende 

in de Rijnvisgank voor een somma van f.150 - : - guldens vrijgeld. Versoekende daer toe 

approbatie. 

Was geapost:  Schepenen en Raden approberen de gedane verkopinge bijn requeste versogt 

procit jacet. 

 

 

468. Eodem [20 Febr(uarii) 1765], fol.196. 

Op den Requeste van de Heer W.T. van Middacht verzoekende te mogen aflossen een zeker 

uitgang van ses gulden en tien stuivers gaande jaarlijx uit een erve en goed in het Scholtampt 

van Vollenhove Carspel de Luuwte aan de Geestelijkheid dezer Stad. 

Was geapost:  Op het rapport van de Camenaar van de Geestelijkheid word aan den 

Remonstrant gepermitteerd om de versogte aflosse te mogen doen tegens Paasschen 1766 en 

sulx tegens drie percent gerekend. 

 

 

469. Den 25 Febr(uarii) 1765, fol.196vo. 

Op den Requeste van Abraham ten Noord verzoekende om ten requeste geallegueerde 

redenen dat de Secretaris Lemker moge worden geauctoriseerd om uit de kooppenningen van 

het huis de Ridder van St. Joris hebbende toebehoord aan de Heer Frans van Ingen wegens 

een daarop gevestigd capitaal van vierhonderd guldens aan den Remonstrant te betalen zijn 

gevestigd capitaal met drie jaren rente onder de gewone cautie van restitutie zo jemand 

naderhand mogte worden gevonden daar toe nader en beter geregtid te zijn. 

Was geapost:  De Secretaris Lemker word mits dezen geauctorizeerd om uit de gelibelleerde 

koop-penningen na aftrek van de jura consignationis aan den Remonstrant te betalen eene 

somma van vierhonderd Caroli guldens met drie jaaren rente onder de gewone cautie van 

restitutie bij Requeste vermelt. 

 

 

470. Den 7 Meert 1765, fl.197. 

Op den Requeste van de Voogden over de onmundige kleinkinderen van wijlen de Heer Oud 

Burgermeester G. van Dijk en van wijlen desselfs huisvrou H. van den Seij te kennen gevende 

Dat sij aen de Kerkmeesteren van de Boven Kerk namens hunne pupillen nog sijn 

verschuldigt per resto een somma van f.36 - 2 - 8 versoekende om ten requeste geallegeerde 

redenen, dat hun wegens de slegte staet des boedels van hare pupillen, haer ’t gelibelleerde 

agterstant gelieven te remitteren of een ander expedient gelieven uit te vinden. 
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Was geapost:  De Requestranten worden bij desen gelast om aen de Kerkmeesteren van de 

Boven Kerk het gelibelleerde agterstant ter somma van f.30 - 2 - 8 te betalen uit de 

boedelpenningen van de Oud Burgermeester G. van Dijk. 

 

 

471. Den 11 Maart 1765, fol.197. 

Op den Requeste van de Curateuren van den boedel van Procurator Sablonnière, verzoekende, 

dat de taxatie van de goederen van gemelte Procurator Sablonnière door onpartijdige lieden 

gedaan, en waarover de memorie bij den Requeste was gevoegd, en door de voogden aan haar 

was ter handen gesteld, moge worden geapprobeerd. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buiten Quartier word de 

gelibelleerde taxatie geapprobeerd. 

 

 

472. Den 14 Maart 1765, fol.197vo. 

Op den Requeste van Gerrit Hendrix, Lubbert Gerrits, Hendrik Gerrits, de weduwe van 

Cornelis Cornelissen en Berend Claassen alle Meiers van de Geestelijkheid dezer Stad, en 

belast met de nu volgende  aan den Mastebroeker IJsseldjk, de eerste met 28 roeden de tweede 

met 21 roeden de derde met 4 ½ roeden de vierde met 12 roeden en de vijfde met 10 roeden, 

remonstrerende hoe zij in den gepasserde en vorigr jaar op orde van het Rid van Mastebroek 

hare dijken hebben moeten verbreden met vijf voeten aan den ondervoet en vervolgens tot 

boven aan de kruin op te slepen, hetwelk hen per roede wel vier guldens zoude hebben gekost; 

verzoekende daar van eenige vergoedinge. 

Was geapsot:  Op het rapport van de Camenaar van de Geestelijkheid word om ten requeste 

geallegeerde redenen aan de Supplianten toegelegd twee gulden per roede voor het verbreden 

en slepen vanden IJsseldijk, welke penningen door den ontvanger van de Geestelijkheid aan 

deselve op hunne verschuldigde pagten zullen worden gevalideerd. 

 

 

473. Den 18 Maart 1765, fol.198. 

Op den Requeste van H. van Emmeloort, versoekende om ten requeste geallegeerde redenen 

ontheft te moogen worden van een jaarlijkse thins, ten profijte deser Stadt, leggende op een 

huisje van den Suppliant staande aan de Stads Muur in het Cellebroers Quartier. 

Was geapost:  Wanneer de Remonstrant het huis ten Requeste gemelt, ten genoegen der 

Heeren Hoofdlieden sal hebben gerepareert, en opgetimmert voor den eersten November 

aanstaande sal aan Hem van de gelibelleerde uitgang van vier goudguldens ’s jaarlijks worden 

geremitteert twee goudguldens ingaande met Paasschen 1766. 

 
[In marge]: Den 11 Novem(er) 1765. Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Celle-broeder Quartier, dat 

het gemelte huis ter hunner genoegen zoude zijn gerepareerd en opgetimmerd, worden van den gelibelleerden uitgang van 

vier goudguldens twee goudguldens jaarlijx aan hem remonstrant finalijk geremitteerd, ingaande zo als bij nevenstaande 

apointement is vermelt. 

 

 

474. Den 15 April 1765, fol.198vo. 

Op den Requeste van Jan Crissel en Albertus Tebbetman als Buitenvaderen van de Groot 

Burger Weesen te kennen gevende dat door ’t overlijden van wijlen P.E. van der Horst 

desselfs turfdragers plaets is komen te vaceren, en vermits de burgerweesen so wel als de 

andere erfgenamen daer toe geregtigd sijn als wordende den jonste soon Cornelis van der 

Horst in het selve verpleegt, en alzo sij met voorkennis van de Heeren Provisoren deselve 



Pagina 119 van 214 

 

plaets hadden uitgeveilt, en daer voor van Jan van der Meulen hadden bedongen een somma 

van 500 Caroli guldens, versogten derhalven haer soon approbatie. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Provisoren van de Groot Burger Weesen 

accordeeren Schepenen en Raden de verkopinge bij Requeste versogt. 

 

 

475. Den 25 April 1765, fol.198vo. 

Op den Requeste van J.B. Nieuwenhuis, Castelein in de Nieuwe Stads Herberg, versoekende 

dat de Schans op Stads kosten mogte worden afgeschoeit, met praesentatie, om ’s jaarlijks 

drie Caroli guldens, meerder huure te betalen. 

Was geapost:  Het versoek, soals het legt, word mits deesen geaccordeert. 

 

 

476. Den 27 April 1765, fol.199. 

Op den Requeste van de zeven ordinaris Turfmeteren zig beklagende over den Bijmeter  

F. Baaij verweigerde den derden stuiver aan haar Remonstranten uit te keeren van het 

meetgeld, zo als van oudsher gebruiklijk, verzoekende dat dezelver daar toe moge worden 

geconstringeerd. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Broodwegers die parthijen over den inhoud 

dezes requeste hebben gehoord, word verstaan dat de beklaagde Frer. Baaij schuldig en 

gehouden is aan de Requestranten den derden stuiver van het meetloon uit te keeren in 

conformiteit van het geen bij de meters en bijmeters van oudsher gebruiklijk is geweest; En 

zulx zonder onderscheid of dezelve in een praam of kleindere schuiten is metende mits dat hij 

als bijmeter in een praam werkende daar uit niet zal vermogen worden gehaald na kleindere 

schuiten, voor al eer dezelve geledigd is. 

 

 

477. Den 6 Meij 1765, fol.199vo. 

Op den Requeste van Hendrik Gerrits, verzoekende wegens zijn bekende armoede remissie 

van twaalf guldens zijnde pagt van eene Geestelijke mate en nog verschuldigd. 

Was geapost:  Op het rapport van de Camenaar van de Geestelijkheid word aan den 

Suppliant de gelibelleerde zomma van twaalf guldens geremitteerd. 

 

 

478. Den 18 Meij 1765, fol.199vo. 

Op den Requeste van de Crediteuren van den insolventen boedel van den overledene Jacob 

Fox en desselfs huisvrouw, verzoekende dat Dr. B. van Goutum, Jan van Wijhe en Dr. G. 

Brunier daarinne tot Curateuren mogen worden aangesteld. 

Was geapost:  De personen bij Requeste vermelt worden geauctorizeerd ten fine als daarbij 

verzogt. 

 

 

479. Den 20 Meij 1765, fol.200. 

Op den Requeste van de voogden over de minderjarige kleinkinderen van de oud 

Burgermeester G. van Dijck, versoekende eerstelijk, dat de nog resterende, en onder de Heer 

Secretaris Lemker berustende penningen, geprovenieert van de bij Executie vercogte twee 

huisen van de Heer Frans van Ingen, aan haar mogte worden uitgereikt in mindering van 

‘t gans haar van gemelte F. van Ingen is competerende, en ten tweede dat sij Remonstranten 

mogten worden geauthoriseert, om ter verkrijging van haare verdere dugtige praetensie en ten 
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effecte van haar verkregen verwin, met beslag en aanpanding te moogen procederen op een 

derde huis van den gemelten Frans van Ingen staande in de Buiten Nieuwstraat. 

Was geapost:  De Secretaris F. Lemker word mits deesen geauthoriseert om de nog 

resterende, en onder sijn Edele berustende penningen, ten Requeste gemeld, ter somma van 

een hondert, een en negentig guldens aan de Remonstranten onder de gewoone cautie 

uittereiken: En worden de Remonstranten wijders geauthorseert, om op het huis, in het tweede 

lidt van de conclusie deser Requeste gemeld, te moogen procederen, soo en in dier voegen 

daar bij versogt. 

 

 

480. Den 3 Junij 1765, fol.200vo. 

Op den Requeste van Hendrik ten Bergen oud 28 jaaren verzoekende dat de Curateuren van 

den boedel van Gerrit ten Berge mogen worden geauctoriseerd om aan hem Suppliant zijn 

bewijs ter zomma van een honderd en vijf en zeventig Caroli guldens uit te keeren. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Boven Quartier worden de 

Curateuren geauctorizeerd ten fine als bij Requeste verzogt. 

 

 

481. Den 3 Jun(ij) 1765, fol.201. 

Op den Requeste van Hendrik van Marle te kennen gevende hoe in de Bloemstrate bij de 

Kruit toorn twee opene en onbetimmerde plaetsen gelegen sijn toebehorende aen de armen en 

’t Weeshuis deser Stad, als mede nog een oude stal waer van de muiren alleen maer te sien 

sijn toebehorende aen Jan de Haan, en niemand daer van eenig nut hebbende versogte om 

aldaer voor sig een stal op te timmeren tot sijn gebruik. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen aen den Requestrant om een stal op de 

versogte plaets te mogen timmeren, mits ten profijte van de Stad betalende twee goudguldens 

jaerlijx te betalen aen de ontfanger van de Stads Domeinen. 

 

 

482. Den 3 Junij 1765, fol.201. 

Op den Requeste van de Rector van Dorp te kennen gevende dat bij het vertrek van Dr. de 

Rooij als Rector na Dorth de Conrectors school elf weken heeft waargenomen; Verzoekende 

daar voor eenig douceur. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Scholarchen word om ten Requeste geallegeerde 

redenen aan den Remonstrant toegeegt een zomme van twintig zilvere ducatons te betalen 

door den ontvanger van de Geestelijkheid. 

 

 

483. Den 6 Junii 1765, fol.201vo. 

Op den Requeste van Geertien Hartman Weduwe van Jan van Groningen, te kennen gevende 

dat Hendrik *Steen en sijn Huisvrou op een clandestine wijse hadden verlaaten het huis door 

haar bewoont, en aan de Suppliante toebehoorde sonder dat aan de Suppliant hadden betaalt 

de huire verschenen den laaste April 1765, en de loopende huire die verschijnen sal 1766, 

versoeckende om verder geallegeerde redenen dat de goederen door de bovengemelte 

persoonen agter gelaten, en door de Suppliant gearresteert, door de Vendumeester C.V. 

Moulin voor soo verre door Suppliante praetente Huishuir betreft, mogten worden verkogt. 

Was geapost:  De Vendumeester C.V. Moulin, word mits deesen geauthoriseert, om de 

gearresteerde goederen ten Requeste gemelt, ad opus jus habentium, publicq aan de meest 

Biedende te vercoopen, en de penningen daarvan te proveniëren, onder sig te behouden, tot 

nader dispositie. 
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484. Den 20 Junij 1765, fol.202. 

Op den Requeste van Samuel Erkelens en Jan van der Meulen als man en voogd van 

Geertruid Erkelens, remonstrerende dat met geene gerustheid tot schiftinge en scheidinge 

zouden kunnen treden van den boedel van haaren overleden vader Jan Erkelens, voor al eer 

andere persoonen gequalificeerd wierden om daar bij het interest van dezelve absenten 

broeder Hendrik Erkelens te Curacao onthoudende waar te neemen, daar toe voorstaande 

Gerrit van Vrugten en Joris Top, met versoek dat Scheepenen ende Raaden dezelve daartoe 

wilden qualificeren. 

Was geapost:  De personen bij Requeste vermelt worden geauctorizeerd ten fine als daar bij 

verzogt. 

 

 

485. Den 20 Junij 1765, fol.202vo. 

Op den Requeste van Egbert Nieuwenhuis als gemagtigde van Mejuffrou Wolfsen te kennen 

gevende dat de boedel van Henrik Strange als nog aen desselfs principalinne is verschuldigt 

twee jaren huishuir ter somma van 30 guldens jaerlijx beneffens ’t nog lopende jaer dat die 

boedel reeds door de Vendumeester Moulijn sijnde verkogt, en sig niemand daerin als 

erfgenaem gedragen hebbende dus aen de Crediteuren is komen te vervallen, versoekende dat 

hij beneffens Herm van Amesfoort als sijnde de grootste Crediteuren daer in als boedelredders 

gelieven te stellen. 

Was geapost:  De personen van Egbert Nieuwenhuis en Herm van Amesfoort worden 

geauctoriseert ten fine als bij den Requeste vermeld. 

 

 

486. Den 20 Junij 1765, fol.203. 

Op den Requeste van Hendrik Smit, en Egbert Weijer als voogden over het onmundige kind 

van Jan Bartels van Dijk en Grietien Rens, hoe laestgenoemde moeder van des Supplianten 

pupil, in haer twede huwelijk sijnde getrout geweest met Gerrit Kok thans mede is komen te 

overlijden, dat dus ’t moeders goed is komen te vervallen op des Suppliantens pupil, en waer 

over de Supplianten met desselfs stiefvader Gerrit Kok sijn overeen gekomen, dat deselve 

voor de halfscheit van de boedel aen haer Supplianten voor haer pupil sal uitkeeren eenmael 

een somma van 725 Caroli guldens except alleen het linnen dat in de kast is en ’t silver ’t 

welk sij samen ieder voor de halfscheid sullen moeten deelen, en de kist van Hendrik Smit, 

die mede aen des Supplianten pupil sal moeten worden gegeven, onder verdere conditie dat de 

Supplianten als dan met geene schulden van den boedel sullen sijn belast en welke Gerrit Kok 

alleen voor de sijne aenneemt, die daer tegens ook voornoemd esomma tegens den 

aenstaenden tweeden Februarij 1766 sal gehouden weesen uit te keren, sonder in die tussen 

tijd daer van rente te moeten betalen, mits dat deselve stelle twee sufficiente borgen ten 

genoegen van de voogden en sulx geschiede met goedkeuringe en approbatie van Schepenen 

en Raden. 

Was geapost:  Op het Raport van de Heeren Hooftluiden van het Buiten Quartier approberen 

Schepenen en Raden ’t gemaekte accoord so als het leid. 

 

 

487. Den 21 Junij 1765, fol.203vo. 

Op den Requeste van Helmig Visser wonagtig te Genemuiden te kennen gevende hoe de 

biesen aen de oostkant van de Kribbe van het Gansediep toebehorende aen dese Stad van jaer 

tot jaer door veele baetsugtigen wordende weggesneden en waer door veel nadeel aen den 

wortel van de biesen word toegebragt dat de Remonstrant wel genegen was om te proberen of 

aldaer een biese polder soude willen groeijen met deselve voort te planten, dog dat daer toe 
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eene lange reeks van jaren so ’t selve opgangzam nodig was, om welk oogmerk dan te 

erlangen, so versogt deselve dat aen de Remonstrant op de voornoemde plaets de snijdinge 

der biesen voor de tijd van 25 jaren mogte worden geaccordeert, en te vergunnen sodane 

voortplantinge te maken. 

Was geapost:  Op het Raport van de Heeren Cameraers ter vergadering gedaen, accorderen 

Schepenen en Raden aen den Requestrant ’t snijden van de biesen aen de oostkant van de 

kribe van het Gansediep en halver wegen tot aen den Geute voor de tijd van vijvtien agter een 

volgende jaren, mits daer voor jaerlijx ten comptoire van de Stads Domeinen betalende thien 

goudguldens aenvang nemende met Martini 1765, en eindigende met Martini des jaers 1780, 

en onder die verdere conditie dat deselve jaerlijx en successivelijk den aenwas van die biesen 

door ’t inpoten so veel mogelijk sal tragten te bevorderen en uit te breiden, sullende bij 

manquement en nalatigheid van dien denselven aenstonts daer van sijnen blijven versteken. 

 

 

488. Den 8 Julij 1765, fol.204. 

Op den Requeste van Marie Paré weduwe van wijlen Jan Geersman als moeder en wettige 

voogdesse van haare minderjarige kinderen bij voornoemde haare man in egte verwekt, 

houdende dat sij met haare kinderen in gemeenschap van besittende een huis, erve en wheere 

staande ende gelegen in de Broederstraat. Dat sij dat huis hadde verkogt aan de Heer van 

Luttenberg ingevolge het daarbij gevoegde koop-contract voor een somma van zeven honderd 

Caroli guldens. Verzoekende daar toe de approbatie van Haaer Weledele Hoog Agtbare voor 

so ver deselve kinderen daar inne geinteresseerd sijn. 

Was geapost:  Op het rapport van de Hjeeren Hoofdlieden van het Broeder Quartier word het 

gemelte koop-contract mits desen geapprobeerd. 

 

 

489. Den 11 Julij 1765, fol.204vo. 

Op den Requeste van Peter van den Berg verzoekende om ten requeste geallegeerde redenen 

dat aan hem voor een sekere tijd van jaren in pagt mogten worden gegeven de Mosterthoff 

met het Kampjen van de Mostert ter zijden van de Mosterthoff, mits gaders de drie kampen 

langs de Trekvaart. 

Was geapost:  Op het rapport van de Camenaar van de Geestelijkheid is goedgevonden aan 

den Remonstrant mits dezen in huur te geven de Mosterthof met de daarbij zijnde hagen als 

meede het vierde Kampjen van de Mostert en sulx voor de tijd van twaalf jaaren in te gaan 

met St. Marten eerstkomende, het eerste voor vijftienCaroli guldens en het tweede voor twaalf 

Caroli guldens jaarlijx boven het plakke-geld elker verpagtinge te betalen, en wijders volgens 

de teneur van de conditien van verpagtinge; kunnende op het vorder versoek niet worden 

gedisponeerd en word hetselve afgewezen. 

 

 

490. Den 15 Julij 1765, fol.205. 

Op den Requeste van de weduwe Jurrien Snijder versoekende geauctoriseerd te mogen 

worden ten aansien van haar kinderen die minderjarig sijn, een hoff aan de Pannekoekendijk, 

met deselve gemeen te mogen verkopen. 

Was geapost:  De Remonstrante word geauctoriseerd ten fine als bij Requeste versogt. 

 

 

491. Den 18 Julij 1765, fol.205. 

Op den Requeste van Willem van de Weteringe, en Gerrit Prins, te kennen gevende hoe 

eenige weeken geleden binnen deesen Stad deser wereld sijnde overleden Beata Cornelia van 
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Munster, vrou van den uitlandigen en als Opper scheepstimmerman ten dienste van de 

Oostindische Compagnie varende Jan de Vos alhier agterlatende een onmundig kind, te 

saamen in egte verwekt, versoekende om geallegeerde redenen te moogen worden 

geauthoriseert om geduirende de uitlandigheid van boven genoemde Jan de Vos desselfs 

belangens, als meede de belangens van en het opsigt over het minderjarige kind met namen 

Cornelia de Vos te kunnen, en moogen waarnemen, en vermede ten fine en effecte als na 

regte. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mits deesen geaccordeert, en de 

Remonstranten in voegen versogt geauthoriseert. 

 

 

492. Den 22 Julii 1765, fol.205vo. 

Op den Requeste van Margareta Groen, weduwe van Abraham Idenburg, versoeckende, om 

geallegeerde redenen authorisatie tot het vercoopen van een huis tot Amsterdam Haar nevens 

haar broeder Claas Groen toebehorende. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buiten Quartier, word de 

Suppliante geauthoriseert ten fine als bij den Requeste gemelt. 

 

 

493. Den 6 Aug(ust)ti 1765, fol.206. 

Op de Requeste van H. van Emmelo, versoeckende om ten Requeste geallegeerde redenen, 

dat aan hem mogte worden geaccordeert, om het onderste gedeelte van seecker huisje, staande 

tegens de Stads muur, welke thans bijna een voet meerder na binnen staat, als het bovenste, 

egaal met het bovenste te moogen uitsetten. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroers Quartier, word 

het versoek ten Requeste gedaan soo als het legt, mits deesen geaccordeert. 

 

 

494. Den 15 Aug(ust)ti 1765, fol.206vo. 

Op den Requeste van Jannegien Nahuisen, versoeckende sig, ingevolge de resolutie van den 

21 Februarij 1729 van het Arme Weeshuis te moogen afcoopen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren word de versogte afcoop 

geaccordeert tegens betaling van 70 Caroli guldens. 

 

 

495. Eodem Die [15 Aug(ust)ti 1765], fol.206vo. 

Op den Requeste van Jan van Dalen, te kennen gevende, hoe hij geregtigt is, op de 

Turfdragersplaats van wijlen Jacob Fox met een capitaal van vijfhondert Caroli guldens dat 

deselve Turfdragersplaats, ad opus jus habentium, sijnde vercogt, de penningen daar van 

geprovenieert als nog onder den kooper sijn berustende, versoeckende om geallegeerde 

redenen, om die penningen onder praestatie van behoorlijke cautie de restituendo te moogen 

ligten. 

 

 

496. Den 5 Sept(em)ber 1765, fol.207. 

Op den Requeste van Geertje Hartman weduwe van Jan van Groningen, versoekende dat aan 

Haar, uit de penningen geprovenieert van de verkogte goederen van Hendrik Steens, mogt 

worden betaald anderhalf huishuir van het huis door hem bewoond en haar toebehorende. 

Was geapost:  De Vendumeester C. Visscher Moulin word met deesen geauthoriseert, om uit 

de penningen geprovenieert met de verkogte goederen van Hendrik Steens, aan de Suppliante 
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ter voldoening van anderhalf jaar huishuir, te betalen eene summe van seven en sestig guldens 

en tien stuivers, onder de behoorlijke cautie de restituendo en de overige penningen bij 

provenu onder sig te behouden, tot nader dispositie. 

 

 

497. Den 12 Sept(ember) 1765, fol.207vo. 

Op den Requeste van de voogden van de kleinkinderen van wijlen de oud Burgermeetser G. 

van Dijk en desselfs huisvrou, te kennne gevende dat haer pupillen huis staende op de 

Vloetdijk in het Buiten Quartier op de Vloetdijk ’t welk seer is vervallen. 

Dat sij ’t voornoemde defect door *Raas Kuper hebbende laten opnemen, die reparatie 

ongeveer soude moeten kosten f.101 - : - guldens, dat sij tot reparatie van dien geen geld bij 

de hand sijn hebbende, maer dat hun is gedenuntieert een capitael van hondert guldens door 

eene H. Gerink sullende verschijnen den 17 November eerstkomende met de interesse  

ad f.5 - : - versoekende dat sij gemelte penninegn daer toe mogten emploijeeren als mede so 

mogelijk om een restant schuld ad f.34 – 19 – te betalen aen de Gemeensman H. Eckelboom 

die sij aen sijn Edeles volgens afrekening ten overstaen van de Heeren Hooftluiden Hemert en 

Roelink waren schuldig gebleeven. 

Was geapost:  Op het Raport van de Heeren Hooftluiden van het Buiten Quartier worden de 

Requestranten geauctoriseert om uit het ge(de)nuntieerde capitaal en interesse, aen de 

Gemeensman H. Eckelboom eerst en vooraf te voldoen de gelibelleerde somma van  

f.34 - 19 - , en de overige penningen op de beste dog menageuste wijze te emploijeren tot 

reparatie van de voorschreven vervallene woninge. 

 

 

498. Den 23 Septemb(er) 1765, fol.208. 

Op den requeste van Susanna de Bak remonstrerende dat uit haar huis, erve en wheere staande 

alhier in de Buiten Nieuw-straat jaarlijx een uitgang gaat ter summa van vier guldens en vier 

stuivers ten voordele van het Heiligen Geesten Gasthuis, versoekende dezelve te mogen 

aflossen. 

Was geapost:  De versogte aflosse van den gelibelleeerden uitgang word tegen Paasschen 

eerstkomende aan de Requestrante geaccordeerd. 

 

 

499. Den 26 Septemb(er) 1765, fol.208vo. 

Op den Requeste van Joost Harpschoe versoekende dat aan hem mogen worden uitgekeerd de 

nog voorgeschotene penningen van den boedel van sijne dogter, huisvrouw van Hendrik 

Stenis ter oorzaake dat deselve met haar kind eene geruime tijd heeft verpleegd en nog 

verplegende is. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdluden van het Celle-broeders Quartier 

word de Roedendrager E. Moulin geouctoriseerd om aan den Suppliant uit te tellen de nog 

onder hem berustende boedel penningen voor des Suppliants dogter bij Requeste vermelt. 

 

 

500. Eodem [26 September] 1765, fol.208vo. 

Op den Requeste van Willem Frederik van Knuth te kennen gevende dat op zijn agt morgen 

lands in Oosterholt is leggende een jaarlijxen uitgang van twee en derti Caroli guldens en tien 

stuivers en op zijn woonhuis eene van veertien Caroli guldens jaarlijx, beide ten voordeele 

van de Geestelijkheid versoekende deselve tegens Paasschen eerstkomende te mogen 

aflossen. 
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Was geapost:  Op het rapport van de Camenaar van de Geestelijkheid word aan den 

Remonstrant geaccordeerd om tegens Paasschen eerst komende deeze beide gelibelleerde 

uitgangen te mogen aflossen tegens vier percent en de goudguldens gerekend op agt en 

twintig stuivers in conformiteit van de resolutie van den 2 Augusti 1732. 

 

 

501. Eodem [26 September] 1765, fol.209. 

Op den Requeste van deselve W.F. van Knuth versoekende te mogen aflossen een jaarlijxen 

uitgang van zes guldens en zes stuivers leggende op zijn woonhuis ten voordeele dezen Stads 

Geestelijkheid. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het Burger Weeshuis word de 

verzogte aflosse van den gelibelleerden uitgang tegens vier percent eerst op Paasschen 

eerstkomende geaccordeerd. 

 

 

502. Den 11 Oct(ober) 1765, fol.209. 

Op den Requeste van Marten Rijgen als gequalificeerde administrateur der arme goederen 

beherende tot de vergaderinge der Mennonyten alhier, te kennen gevende hoe onder 

voorschreven goederen onder ander worden bevonden drie huisen als eene op de Oude strate, 

een in de Schapen steeg, en een in de Keyser strate, welke huisen alle merkelijke reparatie 

benodigt sijnde waer toe de kas van die arme goederen niet toereikende, versoekende 

approbatie tot die verkopinge. 

Was geapost:  Op het Raport van de Heeren Hooftluiden van het Cellebroers Quartier word 

de te doene verkopinge ten overstaen van de Heeren hooftluiden bij desen geaccordeert. 

 

 

503. Den 31 Oct(ober) 1765, fol.209vo. 

Op den Requeste van de Buitenvaders van de Arme Weesen, benevens de weduwe van wijlen 

Harmen van Hasselt te kennen gevende dat dreie kinderen van denselven in het kinderhuis 

wordende verpleegt, met gemelte weduwe nog in het gemeen hebben een huis op de Burgwal 

bij de Botervats steeg, versoekende dat het selve mag worden verkogt. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen de verkopinge ten Requeste versogt ten 

overstaen van de respective Heeren Hooftluiden. 

 

 

504.  Den 16 Novemb(er) 1765, fol.209vo. 

Op den Requeste van W.F. van Knuth versoekende om ten requeste geallegeerde redenen 

venia aetatis voor zijn zoon Fred. Christ. van Knuth oud 23 jaaren en negen maanden. 

Was geapost:  Het versogte venia aetatis word mits desen geaccordeerd ten fine en effecte als 

regten. 

 

 

505. Den 18 Novemb(er) 1765, fol.210. 

Op den Requeste van Hendrik Smit en Egbert Weier als voogden over Jannetjen Janz 

onmondige dogter van Jan Bartelds en Grietjen Reints houdende dat de laatste Requestrant 

van het capitaal van haar pupille bedragende negen honderd Caroli guldens gaarne wilde 

verrenten met een  Rijxdaler van het honderd, verzoekende daar toe consent voor Scheepenen 

ende Raaden. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broeder Quartier word de 

persoon van Hendrik Smit geauctoriseerd om aan sijn mede voogd Egbert Weier van de 
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gelibelleerde penningen over te tellen een somma van drie honderd Caroli guldens, om 

deselve jaarlijx te verrenten met een Rijxdaler van het honderd. 

 

 

506.  Den 25 Novemb(er) 1765, fol.210vo. 

Op den Requeste van Willem Stuirman, Praeceptor van de eerste schoole, versoekende eenig 

douceur voor dat de tweede schoole bij de laatste vacature heeft waargenomen so lange als 

deselve heeft gevaceerd. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Scholarchen word om ten requeste geallegeerde 

redenen aan den Requestrant voor sijne moite toegelegt een somma van tien silvere ducatons 

te betalen door den Ontvanger van de Geestelijkheid voor rekeninge van dese lopende Camer. 

 

 

507. Den 5 Decemb(er) 1765, fol.210vo. 

Op den Requeste van Marten Rijgen versoekende dat aan hem moge worden gepermitteerd 

om een seker jaarlijxen uitgang van vijf goudguldens ten voordeele van de Geestelijkheid 

leggende op sijn huis op de Oude straat genaamt de Rozenobel  te mogen aflossen met 

soodanige penningen als daartoe sijn staande. 

Was geapost:  Op het rapport van de Camenaar van de Geestelijkheid word de versogte 

aflosse tegens Paasschen eerst komende geaccordeerd. 

 

 

508. Eodem [5 December 1765], fol.211. 

Op den Requeste van Dr. Quirinis Brunier versoekende te mogen aflossen eenen jaarlijxen 

uitgang van tien Caroli guldens en tien stuivers ten voordeele van de Geestelijkheid leggende 

op sijn huis staande op de Oude straat. 

Was geapost:  Op het rapport van de Camenaar van de Geetselijkheid word de versogte 

aflosse tegens Paasschen eerstkomende geaccordeerd. 

 

 

509. Eodem [5 December 1765], fol.211. 

Op den Requeste van eenige Stadsmeieren van het Eijland versoekende op haare eigen kosten 

een schuurtje bij de kerk te mogen timmeren om bij regenagtig en kwaad weder haare peerden 

te mogen zetten. 

Was geapost:  De Remonstranten worden geauctoriseerd om bij de kerk een schuurtje te 

mogen zetten mits dat hetselve met pannen sullen moeten dekken en daar van kennisse geven 

aan de Camenaars van de Geestelijkheid wanneer daar meede sullen beginnen te timmeren. 

 

 

510. Den 9 Dec(ember) 1765, fol.211vo. 

Op den Requeste van Paulus Elseneur te kennen gevende dat desselfs hof leggende aen het 

Bolwerk tussen den Cellebroers Poort en de Heilen Steeg beswaerd met een uitgank van 

veertien stuivers aen het Boven Gasthuis versoekende het selve te mogen aflossen. 

Was geapost:  De aflosse bij Requeste versogt word bij desen geaccordeert tegens Paessen 

aenstaende. 

 

 

511. Eodem [[9 December 1765], fol.211vo. 

Op den Requeste van Paulus Elseneur te kennen gevende hoe sijn huis staende op de Oude 

Strate bij de Broeder Straet is beswaert met een jaerlijxe uitgang van seven guldens, en sijn 
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hof aen het Bolwerk tussen de Cellebroers Poort, en Heilen Steeg met f.5 - 15 st. - 8 ten 

behoeve van den armen deser Stad versoekende deselve te mogen aflossen. 

Was geapost:  De aflosse ten requeste versogt word bij desen geaccordeert op paessen 

aenstaende. 

 

 

512. Den 23 Decemb(er) 1765, fol.212. 

Op den Requeste van Paulus Elseneur versoekende te mogen aflossen een seker uitgang van 

vier guldens en vier stuivers leggende op sijn huis staande op de Oude Straat bij de Broeder 

Straat ten voordeele van deser Stads Geestelijkheid, en sulx tegens Paasschen eerstkomende 

en met de penningen daar toe staande. 

Was geapost:  De versogte aflosse word mits desen geaccordeerd tegens Paasschen eerst 

komende. 

 

 

513. Den 7 Jan(uarii) 1766, fol.212. 

Op den Requeste van de Buitenvaderen van de Groot Burger weesen te kennen gevende dat 

sij seker hofien de voorschreven weesen toebehonde, leggende in de Groene Straat naest de 

weesen hof en agter de kuip van H. Slot, hadden verkogt aen gemelte H. Slot voor een somma 

van hondert guldens vrij geld, versoekende daer toe approbatie. 

Was geapost:  Op het Raport van de Heeren Provisoren der Burger Weesen word de gedane 

verkopinge van het gelibelleerde hofien voor een somma van hondert Caroli guldens bij desen 

geapprobeert. 

 

 

514. Eodem [7 Januarii 1766], fol.212vo. 

Op den Requeste van Gerrigien Bruins weduwe van Willen Aerts Captain hoe met de 

voogden over de kinderen van Willem Aerts Captain voornemens waren om te verkopen haer 

vaste Turfdragers plaetse versoekende daer toe approbatie. 

Was geapost:  Op het Raport van de Heeren Hooftluiden van Buiten worden de 

Requestranten bij desen geauctoriseerd, om de gelibelleerde vaste goederen, en Turfdragers 

plaets ten overstaen van den Heeren Hooftluiden publijk te doen verkopen. 

 

 

515. Den 20 Januarii 1766, fol.212vo. 

Op den Requeste van Menso van der Heide woonagtig tot Elburg, te kennen gevende. Hoe 

sijn moeder Maria Crouwels, laast weduwe van Hermannus Nunninck benevens sijn broeder 

de Burgermeester Nicolaas Nunninck, beide sedert eenige weecken krank en bedlegerig sijn 

geweest, soodanig dat de huishouding sonder opsigte, en aan beide het noodige gemak, en 

gerak niet kan worden toegedient, versoeckende om deese en andere geallegeerde redenen dat 

Haar Weledele Hoogagtbare hem mogte gelieven te qualificeren om geduirende de 

indispositie van sijn voorschreven moeder en broeder, deselve huishouding, en affaires waar 

te moogen neemen en in deesen hem tot adsistentie te adjungeren de Gemeensman Barend 

Lankhorst, benevens de persoonen van Menso Lankhorst en Jurjiaan Kok. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan soo als het legt, word geaccordeert, en dien 

ten gevolge de Remonstrant benevens de persoonen van de Gemeensman Barend Lankhorst, 

Menso Lankhorst en Jurjiaan Kok, mits deesen geauthoriseert, ten fine als bij den Requeste 

vermeld. 
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516. Den 30 Januari 1766, fol.214vo. 

Op den Requeste van Jan van Marle en C. van den Belt voogden over de onmondige kinderen 

van Claas van Westenholte als meede desselfs weduwe te kennen gevende dat onder derselve 

nagelatene goederen gevonden wierden een Turfdragersplaatze en een huis en een stal in de 

Nieuw Straat. Verzoekende dat de Turfdragersplaats een jaar en 6 weeken ten profijte van de 

weduwe ingevolge gebruik mag verblijven en dat gemelte huis in gemeenschap tusschen 

dezelve en de kinderen mag worden ten overstaan van het gerigte in veilinge gebragt. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdluden van he Buiten Quartier word het 

verzoek bij Requeste vermelt geaccordeerd. 

 

 

517. Den 30 Jan(uari) 1766, fol.215. 

Op den Requeste van Jan Teling als oom en naestbestaende bloedverwant van Jannegien 

Balliers te kennen gevende hoe Elsien Teling weduwe Balliers moeder van voorschreven 

Jannegien Balliers is komen te overlijden, en de gemelte dogter oud tussen de 14, en 15 jaer 

nagelaten heeft. Dat gemelte Elsien Telink van den armen erpleegt zijnde, niet tot onderhoud 

van deselve dogter heeft nagelaten maer dat deselve alnog een jaerlijxe rente van twaelf 

guldens van haer vader op haer gemaekt van de Weeskamer van Amsterdam heeft tot haer 

inkomen, versoekende dat deselve benefens Coenrad Golkeraet als voogden over voornoemde 

Jannegien Balliers gelieven aan te stellen. 

Was geapost:  Op het Raport vande Heeren Hooftluiden van het Cellebroers Quartier word de 

persoonen van Jan Teling en Coenraed Golkeraet geauctoriseerd ten fine als bij den Requeste 

gemeld. 

 

 

518. Den 17 Febr(uarii) 1766, fol.215. 

Op den Requeste van Menso van der Heide eenigste soon van Maria Crouwel weduwe van 

Hermannus Nunnink, hoe desselfs moeder door indispositie als andersints incapabel is om 

haer selfs en haer goederen te administreren versoekende dat de Requestrant benevens 

sodanige personen mogen worden gequalificeert tot een volledige administratie so over hare 

personen ne goederen so als men lieft sal vinden te behoren. 

Was geapost:  De personen van Menso van der Heide, de Gemeensman Barend Lankhorst 

L.Z. en Harmen Schimmelpennink worden geauctoriseerd ten fine als bij den Requeste 

vermeld. 

 

 

519. Den 18 Febr(uarii) 1766, fol.215vo. 

Op den Requeste van de Burgermeester Ten Oever en de Onder Major D. Middelberg als 

voogden over de kleinkinderen van wijlen de oud Burgermeester G. van Dijk en desselfs 

huisvrou A. van der Leij, te kennen gevende dat deselve in ’t kort aen de boedelredders 

moeten uitkeren de legitime portie aen hare pupillen competerende so sijn versoekende om te 

mogen worden geauctoriseerd om eenige obligatie ter somma van veertien a vijftien hondert 

Caroli guldens te mogen verkopen. 

Was geapost:  De Requestranten worden in hunne qualiteit bij desen geauctoriseerd ten fine 

als bij den Requeste vermeld. 

 

 

520. Den 20 Febr(uarii) 1766, fol.216. 

Op den Requeste van Harmen Schimmelpennink versoekende om geallegeerde redenen van 

de voogdijschap over Maria Crouwel weduwe Hermannus Nunnik te mogen worden 
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ontslagen. 

Was geapost:  De Requestrant word van sijne genomineerde voogdijschap ontslagen. 

 

 

521. Den 27 Febr(uarii) 1766, fol.216. 

Op den Requeste van Maria Elisabeth Bakker, te kennen gevende hoe dat zij wel benodig 

hadde tot betere opvoedinge en alimentatie van haare drie kinderen met namen Teunis, 

Harman en Otto Jacob Nuis de jaarlijxe interesse van het bewijs van de nalatenschap van 

deselver vader wijlen Herman Nuis bestaande in een capitaal van vijftien honderd guldens. 

Verzoekende dat de voogden Hendrik Bakker en Mr. Q. Brunier mogen worden 

geauctorizeerd om de gelibelleerde interesse van voorschreven somme van f.1500 - : - aan de 

Suppliante jaarlijx uit te reiken zo lang als gemelte kinderen minderjarig en onder desselfs 

directie en alimentatie zijn. 

Was geapost:  De Voogden bij Requeste vermelt worden geauctoriseerd ten fie als daar bij 

versogt. 

 

 

522. Den 6 Maart 1766, fol.216vo. 

Op den Requeste van Jacob Crispensius, en Peter Gerritsen Bos, in qualiteit als voogden over 

de nagelatene kinderen van wijlen Jan Claas van der Veen, bij wijlen Annetje Rutgers in egte 

verwekt, en als voogden over de nagelaten soon van wijlen Lubbert Lubbers, bij wijlen 

Annetje Rutgers in egte verwekt, te kennen gevende, dat sij door het overlijden van 

voornoemde Annetje Rutgers genoodsaakt waaren met de nagelaten weduwnaar van deselve, 

Geert Jans der pupillen stiefvader te moeten scheiden en liquideren, versoeckende om deese 

en andere redenen, om het huis, hof, en boomgaart, door gemelte Annetje Rutgers nagelaten, 

ten overstaan der Heeren Hoofdlieden van Brunnepe publieq te moogen vercoopen. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden, word het versoeck, ten Requeste 

gedaan, soo als het legt, geaccordeert. 

 

 

523. Den 20 Maart 1766, fol.217. 

Op den Requeste van Harmen Prins, versoeckende, om desselfs gehuirde Stads Maate, 

gelegen tegen over het Herkenhoofd in huire te moogen overgeeven aan de Muntmeester 

Wonneman. 

Was geapost:  Word geconsenteert in het versoek te Requeste gedaan, mits de Suppliant sijne 

borge, als originele huirder voor de huirpenningen verbonden blijven, en de Muntmeester 

Wonneman sig stiptelijk gedrage naar de conditie van verpagting. 

 

 

524.  Den 3 April 1766, fol.217vo. 

Op den Requeste van de Voogden over de klein kinderen van wijlen den oud Burgermeester 

van Dijk, verzoekende om ten requeste geallegeerde redenen dat den Secretaris Lemker moge 

worden geauctoriseerd omme de onder hem geconsigneerde penningen van het bij executie 

verkogte huis van van Ingen aan huir Remonstranten uit te keeren een somma van een 

honderd en vijftig Caroli guldens, agtien stuivers en agt penningen aan derselver pupillen 

competerende. 

Was geapost:  De Secretaris Lemker word mits desen Geauctoriseerd om de gelibelleerde 

penningen aan de Requestranten uit te tellen, en sulx onder de gewoone cautie de restituendo, 

so jemand daartoe weder beregtigd moget worden bevonden. 
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525. Den 3 April 1766, fol.217vo. 

Op den Requeste van de weduwe van wijlen Henrik Nieuwenburg te kennen gevende hoe van 

de persoon van Antoni van Dijk cum uxoir per resto van ’t jaer huishuir verschuldigt ultimo 

April 1765 een somma van f.23 - : - Caroli guldens, en dan nog daer te boven wegens het 

lopende en ultimo April deses jaers 1766 sullende verschijnen jaer huishuir de somma van 

vijv en dertig guldens en dus een somma van f.58 - : - guldens sijn competerende. 

Versoekende dat sij gemelte penningen uit de gedistraheerde boedelpenningen, onder de 

Vendumeester Moulijn berustende soude mogen ontfangen. 

Was geapost:  De Vendumeester C.V. Moulijn word bij desen geauctoriseerd om aen de 

Requestrante uit te tellen de gelibelleerde somma van f. 58 - : - guldens onder behoorlijke 

quitancie, en onder cautie de restituendo indien iemand bevonden wierde nader daar toe te sijn 

geregtigt. 

 

 

526. Den 7 April 1766, fol.218. 

Op den Requeste van de Slepers deser Stad, te kennen gevende dat de Vastbender dikwijls 

ankers en aamen wijn door sijn bediende laat bestellen tot den Remonstranten groote 

praejudicie, en tegens sijne instructie versoekende dat Hun Weledele Hoog Agtbaare hem bij 

denselve oude voordeelen willen maintineren. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Broodwegers is goedgevonden de Vastbender 

mits deezen te gelasten om zig stiptelijk naar zijne instructie te gedragen, en dat dienvolgens 

dezelve gehouden zal zijn om de manden of fuste waarinne meer als een half anker wijn is, 

door de Slepers te moeten laten bestellen, sonder dat hij zal vermogen dezelve in halve ankers 

te doen dragen of kruien; wordende sulx wel expreslijk bij deezen verbooden. 

 

 

527. Eodem Die [7 April 1766], fol.218vo. 

Op den Requeste van B. Lankhorst, versoekende dat de persoon van A. Tebbetman nevens 

hem mag worden aengestelt als Curator over de weduwe H. Bunnick. 

Was geapost:  De Gemeensman A. Tebbetman word bij desen geauctoriseerd ten fine als bij 

den Requeste gemeld. 

 

 

528. Eodem [7 April 1766], fol.218vo. 

Op den Requeste van H. Reurink, versoekende om ten requeste geallegeerde redenen dat so 

deselve binnen dese Stad het weven van pellen serviet goed zal kunnen en mogen oeffenen 

sonder aen eenig Requisit der Gildewet, welke aen de weveren van het linnen is vergund te 

moeten voldoen. 

Was geapost:  So lange als de Requestrant alleenig sig sal erneven met het pelle weeven sal 

deselve niet gehouden sijn ’t Gilde te erkennen. 

 

 

529. Den 16 April 1766, fol.219. 

Op den Requeste van de weduwe van Andries Pleek versoekende, dat tot voogden over haare 

innocente soon Manes Pleek na haar dood, mogten worden aangestelt D.A. Tonneman, en 

Johannes Veldman. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan, soo als het legt, word geaccordeert, en de 

persoonen van D.A. Tonneman en J. Veldman invoegen versogt geauthoriseert. 
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530. Den 17 April 1766, fol.219vo. 

Op den Requeste van de Gemeensman Frans van Ingen verzoekende dat de Secretaris Lemker 

moge worden geauctorizeerd om de resterende penningen zijnde geprovenieerd van zijn 

huisjen bij executie verkogt en onder opgemelte secretaris nog berustende, aan hem te mogen 

uit tellen. 

Was geapost:  De Secretaris Lemker word geauctorizeerd ten fine als bij Requeste verzogt. 

 

 

531. Den 21 April 1766, fol.219vo. 

Op den Requeste van de geauctorizeerden over de Verlaten landen agter de Cuinre getekend 

door G.E. Bosman verzoekende om ten requeste geallegeerde redenen dat aan hen mogen 

worden gepermitteerd om het kaadijkjen voor de Verlatene landen agter de Cuinre te mogen 

verlengen over het Veenster land aan deze Stads Geestelijkheid gehorende tot so verre dat het 

zelve aan het oude werk kan worden gesloten. 

Was geapost:  De Remonstranten worden geauctorizeerd ten fine als bij Requeste verzogt. 

 

 

532. Den 12 Meij 1766, fol.220. 

Op den Requeste van Hendrik van Camen, Scholtus van Genemuiden versoekende alhier 

vergunder aerde. 

Was geapost:  De versogte vergunder aerde word aen de Requestrant bij desen geaccordeert, 

om binnen dese Stad alleen sodane transporten en versegelingen te mogen passeeren, welke 

andersints in het Schoutampt gepasseert moeten worden dog geene andere. 

 

 

533. Eodem [12 Meij 1766], fol.220. 

Op den Requeste van Arent Avink, Lieutenant in het Burger Regiment, in de Compagnie van 

de overledene Captain Jan Hendrik Nederbos versoekende daer van te mogen worden 

ontslagen. 

Was geapost:  De Requestrant word op sijn versoek van de Lieutenants plaets in het Burger 

Regiment bij desen ontslagen. 

 

 

534. Den 20 Meij 1766, fol.220vo. 

Op den Requeste van de voogden over het onmundig soontien van Albert Koetsé versoekende 

ten voordeele van desselfs pupil genaemt Gerrit Koetsé te mogen beleggen een capitael van 

200 guldens op het huis en goederen van Cornelis Baarman. 

Was geapost:  Op het Raport van de Heeren Hooftluiden van het Buiten Quartier word het 

versoek ten requeste gedaen bij desen geaccordeert en de requestranten vervolgens 

gequalificeerd om de gementioneerde somma van 200 guldens te mogen beleggen op ’t huis 

en goederen van Cornelis Baarman tegens 4 percento jaerlijx. 

 

 

535. Den 27 Meij 1766, fol.220vo. 

Op den Requeste van de weduwe van J.H. Valkenier, verzoekende dat in plaatze van haar 

overleden man die executeur is geweest over het testament van Janneke van Diepen weduwe 

van Gerrit van Regteren, moge worden gezurrogeerd een ander perzoon. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broeder Quartier word de 

persoon van Gerrit van Diepen in de plaatze van de overledene Helmich Valkenier 

gequalificeerd ten fine als bij request verzogt. 
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536. Den 23 Junij 1766, fol.221. 

Op den Requeste van Roelof Berends aan de Cuinre verzoekende om ten requeste 

geallegeerde redenen eenige remissie van zijne nog verschuldigde pagt-penningen ter zomma 

van een honderd en tagtig Caroli guldens van het halve Jacob Hilbrands erve in den 

Blankenham, etc. 

Was geapost:  Wanneer den Suppliant binnen de tijd van vier weeken de zomma van een 

honderd Caroli guldens aan het Comptoir dezer Stads Geestelijkheid zal hebben betaald, zo 

zullen in dat geval en anders niet de nog resterende verschuldigde pagtpenningen ter zomma 

van tagtig Carolij guldens aan hem worden geremitteerd gelijk dezelve in dat geval aan hem 

geremitteerd worden mits deezen. 

 

 

537. Den 23 Julii 1766, fol.221vo. 

Op den Requeste van Hermannus Scheeper versoeckende om tegen de Stadsmuir tusschen de 

Meerminne Poort, en de loos van de weduwe Gerrit Peele, een loos, om sijn hout te bewaaren, 

te moogen setten. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Cameraars word het versoek ten Requeste 

gedaan, soo als het legt, geaccordeert tegens betalinge van een jaarlijkse recognitie van 

veertien stuivers ten behoeve van de Stadt, waar van het eerste jaar verschijnen sal op 

Paasschen 1767. 

 

 

538. Den 15 Julij 1766, fol.221vo. 

Op den Requeste van G.F. Bruijns, J. Cramer, Stennekes, en andere hebbende daer bij 

voorgedragen nevensgaende propositie versoekende van Schepenen en Raden propositie waer 

na de ondergetekende Capitain en verdere toegenomineerde Officieren onder gratieuse 

approbatie van de Weledele Agtbare Heeren Burgermeesteren, Schepenen en Raden deser 

Stad voornemens sijn een Compagnie Cadets op te rigten om sijne Doorlugtigen Hoogheid 

der Heere Erfstadhouder so veel mogelijk aller Hoog Agting daer mede te bewijsen. 

 

 1. 

Dese Compagnie sal bestaen uit 72 hoofden of ionge lieden exemt de Officieren daer toe met 

haer wie wille uit de burgerie te versoeken uit de extraordinaire contribuanten volontairen. 

 

 2. 

Dat U Weledele Hoog Agtbaren aen deselve gelieven te overhandigen ’t Vaendel wel eer door 

sijne Majesteit Koningh William aen de vrij Compagnie deser Stad vereert. 

 

 3. 

Dat tot verrigtinge van hare te doene exercitien mag vergunt worden de Buiten Kerk so als 

weleer geschied is. 

 

 4. 

Dat dese Compagnie sig mag rangeeren bij de Veene Poort binnen dese Stad en vervolgens 

met de intreede van den Heere Erfstadhouder voor desselfs train mag voormarcheeren, om te 

geleiden tot voor desselfs logement, en aldaer in paraden sig posteren. 

 

 5. 

Vervolgens ter occasie van desselfs intrede in de vergadering van Haer Edele Mag: en so 

vorders na de plaets van de maeltijd en voorts waer U Weledele Hoog Agtbare sulx nodig 
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sullen agten Hoogst deselve mogen geleijden. 

  

     Onderstond 

     G.F. Bruijns 

 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen aen de Requestranten het oprigten van een 

Comagnie Cadets om te strekken ten fine als bij requeste versogt en op de conditien als daer 

bij vermeld, mits dat de Officieren so wel als de Cadets, so daer toe sullen worden 

gedespicieert sullen moeten wesen ongetraint. 

Reserverende Schepenen en Raden omtrent de twee laetste articulen sodane schikkinge te 

maken als deselve sullen oordelen te behoren. 

 

 

539. Den 21 Julij 1766, fol.223. 

Op den Requeste van Paulus Elseneur en Gerrit van Diepen als executeurs van de 

nalatenschap van Janneke van Diepen weduwe van Rechteren verzoekende geauctorizeerd te 

mogen worden om een somma van drie honderd Caroli guldens van denzelver boedel aan de 

Curatores van den boedel van Hendrik van Marle tegens 3 ½ percent op een gerigtelijk 

verband van een huis van opgemelte Hendrik van Marle te mogen opschieten. 

Was geapost:  De Remonstranten worden in hunne qualiteiten geauctorizeerd ten fine als bij 

Requeste verzogt. 

 

 

540.  Den 24 Julij 1766, fol.223. 

Op den Requeste van de weduwe van G. Spraakman verkogt hebbende aan de Heer Verhagen 

een stuk turfland in de zogenaamde Koekoek voor een zomma van een duizend vijf honderd 

en twee Caroli guldens en welk land haar en haar beide onmondige kinderen bij opgemelte 

haaren Eheman Gijsbert Spraakman in egte verwekt is toebehorende, en dierhalven daarvoor 

was verzoekende approbatie van gemelte koop en auctorizatie om daar voor meede transport 

te doen. 

Was geapost:  De gelibelleerde koop van het turfland in de Koekoek word mits deezen 

geapprobeerd en dienvolgens aan de Remonstrante gepermitteerd om meede voor haar 

onmondige kinderen daar van gerigtelijk transport en overdragt te doen. 

 

 

541. Eodem [24 Julij 1766], fol.223vo. 

Op den Requeste van de erfgenamen van het Groote Blok of zogenaamde Koekoeks land, 

getekend door de Heer van Knuth en Valencijn Burgermeesters van deze Stad, verzoekende 

dat aan dezelve moge worden gepermitteerd om ten requeste geallegueerde redenen, dat het 

pad over de drie morgen lands van de Geestelijkheid leggende en vier morgen bij het Cuinre 

wegjen, en waarvan het 4
de

 morgen de Kerk van IJsselmuiden toebehoord, zo aan de noord 

kant was geaccordeerd, te mogen laten maken en graven na de zuitkante. 

Was geapost:  Op het rapport van de Camenaar van de Geestelijkheid word aan de 

Remonstranten gepermitteerd om het pad waar de noordkant van het zelve land bij resolutie 

van den 10 Maart 1766 was geaccordeerd, te mogen doen maken en graven aan de zuidkante 

van het zelve land. 

 

 

542. Den 31 Julij 1766, fol.224. 

Op den Requeste van P. Elseneur en Gerrit van Diepen als Executeurs van de nalatenschap 
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van wijlen Janneke van Rechteren verzoekende om ten reqeste geallegueerde redenen te 

worden geauctorizeerd om uit de penningen dieswegens onder haar nog berustende aan 

Rutger Zeeferst en desselfs huisvrouw te mogen opschieten eene zomma van drie honderd 

Caroli guldens tegens 3 ½ percent op derzelver huis aan de Zwaanen Poort. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroeders Quartier 

worden de Executeurs bij Requeste vermelt geauctorizeerd ten fine als daar bij verzogt. 

 

 

543. Den 13 Aug(us)ti 1766, fol.224vo. 

Op den Requeste van jode Goossen Hartog, versoekende alhier de Slagters neering te moogen 

excerceren. 

Was geapsot:  Op het versoek ten Requeste gedaan kan niet worden gedisponeert, en word 

dienshalven afgeslagen. 

 

 

544. Eodem Die [13 Augusti 1766], fol.224vo. 

Op den Requeste van A.C. van Lil, weduwe van wijlen de Lt. A. Opperdoes Jongemaats, als 

moeder, en wettige voogdesse van derselve minderjarige kinderen, met en nevens desselfs 

broeders, Cornelis Anthoni, en Mr. Jan van Lil, als mede derselver swager Mr. J.H. 

Meeuwsen, getrout aan Anthonia Cornelia van Lil, versoekende om ten requeste geallegeerde 

redenen approbatie van seecker contract, of transactie, tusschen haar lieden ter eene en Dr. 

Abraham Balkman als in huwelijk hebbende gehad M.A. van Lil, ter anderen sijde, aangegaan 

over seeckere clausule fidei commissair, in het mutueel testament, van voornoemde  

Dr. A. Balkman en desselfs overleden huisvrou A.C. van Lil, de dato den 24 September 1762, 

geinsereert in het concept contract, den Requeste geannecteert. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden word in het versoek ten Requeste 

gedaan gedifficulteert. 

 

 

545. Den 20 Aug(us)ti 1766, fol.225vo. 

Op den Requeste van Hendrik van Eunen versoeckende, om ten Requeste geallegeerde 

redenen dat Haar Weledelen Hoog Agtbaren desselfs twee dogters met namen Grietje oud 

omtrent 25 en Hendrikje oud circa 23 jaaren geliefden te begunstigen met het venia aetatis. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdliedne, word het versogte venia aetatis 

geaccordeert, ten fine en effecte als naar regten. 

 

 

546. Den 12 September 1766, fol.225vo. 

Op den Requeste van Anna Catharina van Lil, weduwe van wijlen de Lieutenant Aarnout 

Opperdoes Jongemaats, houdende versoek, om approbatie van seeker contract tusschen haar, 

als moeder en voogdesse van haare minderjarige kinderen nevens haar broeders Cornelis 

Anthoni van Lil, Mr. Jan van Lil, Mr. Jan Helmig Meeuwsen als getrout aan Antonia Cornelia 

van Lil ter eenre, en Dr. Abraham Balkman als in huwlijk hebbende gehad Margareta Anna 

van Lil ter andere sijde, aangaande seeker clausule fidei commissair en het mutueel testament 

tusschen voornoemde Dr. A. Balkman en M.A. van Lil opgerigt en door de laaste met de dood 

bekragtigt. 

Was geapost:  Het contract den Requeste geannecteert, word bij deesen geapprobeert, mits 

dat voor het capitaal van agthondert Caroli guldens, bij den Remonstrante voor haare 

minderjarige kinderen, uit hoofde van hetselve contract staande ontfangen te worden, 

geaffecteert, en verbonden blijven, een obligatie ten laste van sijne koninglijke majesteit van 
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Deenmarken, en Noorwegen, in dato den 1
sten 

Januari 1765 groot in capitaal een duisend 

Caroli guldens, Hollands courant de Remonstrante toebehorende, en op welke obligatie ter 

Secretarij alhier dit verband sal worden genoteert, en dat voorts een exemplaar van het 

meergemelde contract, door alle de contractanten, behoorlijk geteickent en gesegelt, alhier ter 

Secretarij worde geset geponeert. 

 

NB. Het contract is ter Secretarij berustende in het kasje onder het segel. 

 

 

547. Den 19 Sept(em)ber 1766, fol.226vo. 

Op den Requeste van Harmen Prins, om ten Requeste geallegeerde redenen versoekende, dat 

hij om een waterput bij sijn stal te graven, moge worden gepermitteert, om een gedeelte van 

de straat te moogen opbreeken onder aanneminge, om op sijn eigen kosten deselve te 

herstellen. 

Was geapost:  Op het rapport der Heeren Hoofdlieden word het versoek ten Requeste gedaan, 

soo als het legt, geaccordeert. 

 

 

548. Den 29 Septemb(er) 1766, fol.226vo. 

Op den Requeste van de Gildemeesters van het Kledermakersgilde, remonstrerende dat zij de 

personen van Jacobus van Munster en Hendrik Steen, het werken als kledermakersbasen 

vermeinen te moeten verbieden om redenen dat zij met haaren personen en goederen een jaar 

lang uit deze Stad voortvlugtig waaren geweest om haare crediteuren te ontkomen, en dat dus 

haare tugten erwagten hadden verzuimd in al die tijd geen geld aan de busse betaald. 

Verzoekende ende dieshalven om verdere ten requeste geallegeerde redenen dat zij 

Remonstranten mogten worden geauctorizeerd om de bovengenoemde personen het werken 

als Meester Kledermakers te mogen verbieden. 

Was geapost:  De Remonstranten worden in hunne qualiteit geauctorizeerd om de personen 

bij Requeste vermelt het werken als Kledermakersbasen te interdiceren en te verbieden. 

 

 

549. Den 29 Septemb(er) 1766, fol.226vo. 

Op den Requeste van Frans Valk als voogd over de twee onmundige kinderen van Joseph 

Durand te kennen hoe deselve wel genegen was in handen van de Requestrant uit te tellen de 

somma van eenhondert Caroli guldens, sijnde de halfscheit van het aen gemelte sijne kinderen 

beweesen moederlijk goed. 

Versoekende te mogen weeten hoe sig in desen sal hebben te gedragen of hij het selve halve 

bewijs sal mogen aenneemen, en het selve voor de pupillen sal beleggen, of so en in 

diervoegen als Haer Weledelen Hoogagtbaren sulx mogten goedvinden. 

Was geapost:  De Requestrant word bij desen geauctoriseerd om de gementioneerde somma 

van eenhondert Caroli guldens in mindering van het beweesen capitaal van tweehondert 

guldens te ontfangen en die ten meesten profijte so mogelijk tragten te beleggen. 

 

 

550. Den 9 Oct(ober) 1766, fol.227vo. 

Op den Requeste van Maria Catharina de la Seu, te kennen gevende hoe na het overlijden van 

Herman van Hasselt desselfs kinderen bij haer Suppliantes suster geteeld met name Johanna 

en Albertien van Hasselt waer van het eerste nu 12 en het tweede negen jaer oud is in den 

voorleden jare in het Kinderhuis alhier gekomen is. 

Hoe sij Suppliante uit grote genegentheid om liefde gedreven seer gaerne de voornoemde 
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kinderen na sig mede neemen om deselve als haer eigene op te voeden, en ten haeren laste 

groot te brengen. 

Hoe sij het Kinderhuis daervan ontlastende, ook seer gaerne wilde, dat wanneer de 

voornoemde kinderen stierven derselver goederen die mogten nalaten op den naeste in den 

bloede of Testamentaire Erfgenamen souden kunnen vervallen te meer daer de kinderen 

voornoemd immers wel zo veel in het huis gebragt als tot nog toe daer van genoten hebben. 

Versoekende haer suppliante deselve vrij te laten volgen so dat deselve overlijdende haer 

goederen die mogten hebben op desselfs naeste of testamentaire Erfgennamen sullen komen 

te vervallen. 

Was geapost:  Op het uitgebragte Raport van de Heeren Provisoren van de Arme Weesen 

word het versoek ten Requeste gedaen bij desen geaccordeert, en worden ten dien einder de 

Buitenvaderen van voorschreven Arme Weesen, bij desen gequalificeerd de twee kinderen in 

den Requeste gementioneerd uit het Kinderhuis aen de Requestrante te laten volgen, op 

Conditie dat de goederen so de gemelte kinderen bij haer overlijden mogten komen na te laten 

sullen komen te devolveren op hare naeste of Testamentaire Erfgenamen, sonder dat het 

gemelte Kinderhuis daer op eenig het minste regt of praetensie sal kunnen maken. 

 

 

551. Den 11 Oct(ober) 1766, fol.228vo. 

Op den Requeste van J. Middelburg, te kennen gevende hoe voor circa 2 ½ jaren het Loijers 

Gilde heeft gewonnen en tot nog toe geen bekwaame occasie heeft konnen bekomen om leer 

te loijen, en geoordeelt hebbende en niemand te na komende sulx onverhindert te mogen 

geschieden, op sulke gronden reets twee kuipen had laten vervaerdigen, en een reets in 

malkander geset en ’t gat gegraven in een huis agter de Nieuwe Muir aen de sogenaemde 

Blinde Virgilij Steeg, ’t geen daer toe door hem expres was aengekogt. 

Was geapost:  T’ maken van een Loijerie word op de gementioneerde plaets, aen de 

Requestrant bij desen wel expresselijk verboden, en vervolgens wel ernstig gerecommandeert, 

het geen reets hieromtrent gemaekt of in het werk gestelt, ten eersten te removeren en weder 

in vorige staet te herstellen. 

 

 

552. Den 30 October 1766, fol.229. 

Op den Requeste van Jan Willem Lindmeer, en Johanna Wacke Egtelieden versoekende ten 

Requeste geallegeerde redenen scheiding van tafel en bed. 

Was geapost:  De versogte scheiding van tafel en bed word bij deesen geaccordeert, ten fine 

en effecte als naar regte, en word het gemaakte accoord, in dato 28 October 1766 soover 

noodig, mede geapprobeert. 

 

 

553. Eodem [30 October 1766], fol.229. 

Op den Requeste van Christoffel Burgenaar, als in huwelijk hebbende Eva van Doorn voorts 

als gemagtigde van Jacobus Campen in huwelijk hebbende Eva van Wesik eindelijk als met 

en benevens Nicolaas van Elten, Executeurs van het testament van wijlen Cornelis van 

Donkeren desselfs nagelaten weduwe Catharina van Wesik, ab uno latere, vervolgens 

Abaltero Theodorus Brongers gemagtigt namens Elizabeth Helena Meints, en Alida Meints, 

voorts Wilhelm Rudolph Meints, voor sig en desselfs broeder R.W. Meints en suster 

Wilhelmina Meints dan nog Albertus Groenman noie uxoris Johanna Meints en Mertel 

Bongema noie uxoris Sophia Meints, sig qualificerende te sijn beregtigt tot halve 

nalatenschap van Anna van Tooren weduwe Cromme alhier in den jaaren 1739 overleden en 
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welke halve nalatenschap sedert voornoemde tijd alhier soude sijn gesequestreert om 

breedvoerige ten 

Requeste geallegeerde redenen versoekende dat Haar Weledele Hoog Agtbaren gelieven te 

consenteren, om per edicta ad valvas, en teffens bij publicque bekendmaakinge in de 

Couranten namens en van wegen de Remonstranten te moogen citeren, en laaden een igelijk 

vermeinende eenig regt of actie te hebben op de gelibelleerde alhier gesequesreerde 

halfscheid der nagelatene goederen van wijlen Anna van Tooren, weduwe Cromme 

voornoemt om op seekere door Haar Weledele Hoogagtbaren aan te stellen dag en plaats of in 

persoon of door genoegsame volmagtigers te erschijnen, ten einde als dan door 

Remonstranten sustinerende alleen met exclusie van alle andere tot voorschrevene nagelatene 

goederen geregtigt te sijn haar regt te sien doceren en vermeinende een gelijk meerder of beter 

regt daar omtrent te hebben, daar over met de Remonstrante na costume locaal te procederen, 

en decisie in te wagten, alles met inthematie dat Haar Weledele Hoog Agtbaren bij uitblijven 

op het aanhouden der Remonstrante sullen doen en laten wedervaren wat regtens is. (aftel). 

Was geapost:  De versogte citatie per edicta ad valvas, word bij deesen geaccordeert, tegens 

den eersten Saterdag in de maand Junii van het aanstaande jaar 1767 ter Hoogen Bank, soo en 

als dan ordinaire regtdag gehouden word, en anders de eerste regtdag daaraan volgende, en 

worden de Remonstranten meede geauthoriseert, om daar van publicque adrestissementen in 

de couranten te laaten stellen, mits deselve voor of aan Schepenen en Raad ter approbatie 

praesenterende. 

 

 

554. Den 6 Nov(ember) 1766, fol.230vo. 

Op den Requeste van de Predikanten van de Nederduitse Gereformeerde Gemeente deser 

Stad, versoekende vrijdags morgens winterbeurt sal mogen stilstaan. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen aen de Requestranten dat de vrijdags morgen 

beurt gedurende dese winter sal mogen stilstaen en niet gepredikt worden. 

 

 

555. Den 13 Nov(ember) 1766, fol.230vo. 

Op den Requeste van Antoni van der Linde, bedankende voor de Stads Franse Schoolmeesters 

en voorzangers plaets van de Franse Kerk. 

Was geapost:  De Requestrant word als  Franse Schoolmeester en voorsanger bedankt mits 

desen. 

 

 

556. Den 18 Nov(ember) 1766, fol.230vo. 

Op den Requeste van O. Valkenier verzoekende een zeker uitgang jaarlijx van vijf guldens en 

twaalv stuivers leggende op zijn woonhuis tegen 4 guldens ter honderd te mogen aflossen. 

Was geapost:  De verzogte aflosse word tegens Paasschen aanstaande geaccordeerd. 

 

 

557. Den 27 Nov(ember) 1766, fol.231. 

Op den Requeste van E.J. van Slangenburg, versoekende parthijen procurando voor de 

gerigten deser Stadt te moogen bedienen. 

Was geapost:  De Remonstrant word mits deese geadmitteert om parthijen, procurando voor 

de gerigten deser Stadt te moogen bedienen. 
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558. Den 8 Dec(ember) 1766, fol.231. 

Op den Requeste van Willempien Hendriks nagelatene weduwe van wijlen Rutger Aerts 

Captain als stiefmoeder en Jan Arends als voogd over de twee kinderen van opgemelte Rutger 

Aerts Captain bij wijlen Henrikien Arents in egte verwekt te kennen gevende hoe sij als 

stiefmoeder van bovegemelte kinderen  waervan het oudste omtrent ses en het jongste sijnde 

stom, lam en bijna geheel innocent drie jaren oud is. Aen welke beide kinderen bij hertrouwen 

van de vader bewesen is een somma van driehondert en tien guldens; so waren de 

Requestranten over een gekomen om ware het mogelijk de gemelte kinderen als ouderloos 

sijnde uit het Kinderhuis te houden. 

Dat sij Remonstrante als stiefmoeder het gebrekkelijke kind soude aen sig neemen met haer 

eigen kind bij wijlen Rutger Aerts Captain verder als gelijk stellen, en het oudste ook nog drie 

jaren te sullen verplegen en opvoeden als haer eigen en dien na door de voogden opgevoed 

worden. Waer van deselve soude profiteren en genieten de helfte van de driehondert en tien 

guldens die aen dit iongste kind bewesen en dus eigen sijn, sullende en boven dien aen het 

oudste nog geven een hemdrok met silveren knopen tot een gedagtenis van sijn vader, 

sullende sij mede wijders de boedel met alle desselfs lusten en lasten voor hare rekening 

hebben en behouden en de kinderen verplegen. 

Versoekende approbatie van opgemelte accoord en als dan tot een tweede voogd in plaets van 

wijlen Arent Jansen Mooijweer aen te stellen de persoon van Steven Aerts welke mede in het 

versogte accoord volkomen genoegen is nemende. 

Was geapost:  Schepenen en Raden approberen ’t opgerigte convenant so als het legt. En 

word de persoon van Steven Aerts in de plaets van Arent Jansen Mooijweer geauctoriseerd 

ten fine bij den Requeste versogt. 

 

 

559. Den 5 Dec(ember) 1766, fol.232. 

Op den Requeste van de Gemeensman Jan de Haan, te kennen gevende dat sijn huis staende 

Boven Poort genaemd het Rode Hert beswaert is met drie guldens drie stuivers ten profijte 

van ’t Geertruid en Catharinen Gasthuis jaerlijx versoekende het zelve tegens 4 percento te 

mogen aflossen. 

Was geapost:  De versogte aflosse word op Paessen 1767 tegen 4 percento bij desen 

geaccordeert. 

 

 

560. Den 29 Dec(ember) 1766, fol.232. 

Op den Requeste van Margareta Brandenburg huisvrouwe van Hendrik van Laan, 

versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen, dat Haar Weledele Hoogagtbare Haar 

Suppliante van het bedienen der wekelijkse cathechisatie over den Heidelbergsen 

Cathechismus gelieven te excuseren, en niettemin goedgunstiglijk toe te laten om in het 

onderwijs van anderen te moogen voortgaan, terwijl sij Suppliante, bij aldien sij in staat is, en 

er geen Cathechisanten in de kerk sijn mogten altoos gereed sal sijn, om volgens gewoonte sig 

te laaten ondervragen. 

Was geapost:  Het versoek, ten Requeste gedaan, soo als het legt, word mits deesen 

geaccordeert. 

 

 

561. Den 9 Februarii 1767, fol.232vo. 

Op den Requeste van Geertruid van de Wetering, weduwe van Bernardus ten Hoove, 

versoekende om geallegeerde redenen, dat bij de Gemeensman G.W. Kloeke, W. Bijsterbos, 

en H. Willekes moogen geauthoriseert worden, om bij haar overlijden het interest van haar  
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nalenschap waar te nemen. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan, soo als het legt, word mits deesen 

geaccordeert. 

 

 

562. Den 9 Febr(uarii) 1767, fol.233. 

Op den Requeste van de Buitenvaderen van de Groot Burger Weesen desser Stad, te kennen 

gevende dat Harmen Gerrits welke een derde portie in seker camp lands groot drie schepel 

gezaaij op het hoge van Oosterwolde gelegen met de Weesen gemeen als nu in ’t geheel aen 

de Remonstranten in hunne qualiteit genegen is te cederen voor een capitale somma van 100 

Caroli guldens vrijgeld versoekende daarvan approbatie. 

Was geapost:  Schepenen en Raden approberen de koop bij requeste versogt. 

 

 

563. Den 21 Febr(uarii) 1767, fol.233. 

Op den Requeste van Sara Worst remonstrerende ter oorzaake dat haar moeder overleden 

zijnde, haar gelegentheid niet lange om langer te wonen in het huisjen aan de Nieuwe Mark 

bij apointement van den 11 Januarii 1757 aan haar moeder en haar om te bewonen 

geaccordeerd, verzoekende dienhalve daar voor een jaarlijx fortuin voor derzelver onderhoud. 

Was geapost:  Word aan de Requestrante voor den afstand van de vrije woninge van het 

gelibelleerde huisjen toegelegt een somma van vijf en zeventig Caroli guldens bij halve jaaren 

te betalen door den ontvanger dezer Stads Geestelijkheid, waarvan het eerste halve jaar zal 

verschijnen op Michaël eerstkomende, en sulx voor haar leeven lang. 

 

 

564. Den 26 Meert 1767, fol.233vo. 

Op de Requeste van de Secretaris Hubert als vader en voogd van sijne drie minderjarige 

kinderen bij wijlen sijne Ehevrou Maria Roelink in egte verwekt, dat door ’t overlijden van 

sijn broeder de Heer Burgermeester H.J. Roelink op des Remonstrants kinderen en 

schoonsuster de weduwe van wijlen de Lheen Griffier Silverster Omelius den Brink is 

verstorven onder ander een Lheenroerig erfien met twee morgens allodiael goed te samen 

gelegen in Schelle in het Schoutampt van Zwolle, so bij gemelte sijn swager in den jare 1765 

was aengekogt van de erfgenamen van Peter Smit. Dat hij Remonstrant met desselfs 

schoonsuster de weduwe ten Brink ’t selve voor een gelijke somma van 4305 guldens weder 

hadde overgedaen aen desselfs schoonsuster de weduwe wijlen de Burgermeester Roelink dog 

op approbatie van Haer Weldele Hoog Agtbare, versoekende dat Schepenen en Raden de 

gelibelleerde overdoening gelieven te approberen, 

Was geapost:  De overdoening vanhet gelibelleerde erfien met de twee morgens land, bij 

requeste versogt ten opsigt van des Requestrants minderjare kinderen bij desen geapprobeert. 

 

 

565. Den 6 April 1767, fol.234. 

Op den Requeste van de geauctorizeerden over de verlatene Landen agter de Cuinre, te 

kennen gevende hoe dat het Cadijkjen over die landen voor een gedeelte weder is 

weggeslagen en dat dezelve weder moet worden verlengt en daar meede lijnregt voortgevaren 

tot dat men vrij ligt zoude dezelve kunnen aansluiten, en die meede over het Veenster Land 

aan de Geestelijkheid gehorende, verzoekende daar toe de nodige permissie. 

Was geapost:  Op het rapport van de Camenaar van de Geestelijkheid worden de 

Remonstranten geauctorizeerd ten fine als bij Requeste verzogt, mits dat alles geschiede 

buiten onkosten dezer Stads Geestelijkheid. 
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566. Den 23 April 1767, fol.234vo. 

Op den Requeste van Nicolaas van Berkum te kennen gevende dat hij voor zijn zwagers 

zoontje Jan Hendrik Brunier in den jaare 1765 voor de Groote Burgerschap deezer Stad hadde 

betaald een somma van een honderd goudguldens. Dat naderhand hadde vernomen dat 

volgens resolutie van den jaare 1732 niet meer hadde moeten betalen als tien goudguldens, en 

dus bij inadvertentie negentig goudguldens te veel hadde betaald, verzoekende dus dat hem 

deeze somma van negentig goudguldens mogen worden gerestitueerd. 

Was geapost:  Den Ontvanger dezer Stads domeinen word mits dezen gecondemneerd ende 

gelast om voor rekening van deezen lopende Stads Camer aan den Remonstrant qqa te 

restitueren en uit te tellen de gelibelleerde somma van negentig goudguldens bij hem voor de 

burgerschap van zijn zwagers zoontjen Jan Hendrik Brunier oud ongeveer twaalv jaaren op 

den 7 januari 1765 te veel aan de Stad betaald. 

 

 

567. Den 9 Julij 1767, fol. 235. 

Op den Requeste van Anna Hof gealimenteerd in het Arme Weeshuis dezer Stad verzoekende 

den uitkoop daar van voor de somma ingevolge resolutie van den 21 februarii 1729 bepaald. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren word de verzogte uitkoop 

geaccordeerd voor een somma van zeventig Caroli guldens. 

 

 

568. Den 11 Junij 1767, fol. 235. 

Op den Requeste van Pieter Brand remonstrerende dat hij thans een halv jaar in de Walsche 

Kerk voorgelezen en voorgezongen heeft, en wel genegen is om bij continuatie die functie 

waar te neemen, met verzoek dat Haar Weledele Hoog Agtbaren hem voor der dienst die reets 

gedaan zo veel mogen toeleggen als gelieven goed te vinden. 

Was geapost:  Den Ontvanger dezer Stads Geestelijkheid word geordonneerd ende gelast om 

voor rekeninge van deeze lopende Geestelijke Camer aan den Requestrant voor desselfs 

dienst in de Fransche Kerk uit te tellen en te betalen een somma van vijf en twintig Caroli 

guldens. 

 

 

569. [Ongedateerd], fol.235. 

Op den Requeste van Evert Top als in huwlijk hebbende Christina Maria Havercamp, 

weduwe Jan Netman met en benevens Hendrik Willem Stinstra, en Dr. G.J. Stennekes als 

voogden de eerstgenoemden als stiefvader en moeder van Catharina Cornelia Netman, 

versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen dat Haar Weledele Hoog Agtbaren aan 

laastgemelte C.C. Netman welke reeds een en twintig jaaren oud is, mogen gelieven te 

verleenen veniam aetatis en de Supplianten te authoriseren, om tot exercitie van haar te 

beginnene negotie, uit haar vaderlijk bewijs te moogen uittellen een somma van 

dertienhondert guldens. 

Was geapost:  De versogte venia aetatis word mits desen geaccordeert, ten fine en effecte als 

na regten, en worden de Supplianten geauthoriseert, om aan Catharina Cornelia Netman, uit 

haare vaderlijke bewezene goederen te moogen uittellen een somme van een duisend, en drie 

hondert guldens, om te worden geëmploieert ten fine als in  den Requeste versogt. 

 

 

570. Den 27 Julii 1767, fol.236. 

Op den Requeste van de Heer Burgermeester A.S. Greven versoekende, dat sekere obligatie 

ten laste van desen Stad groot in capitaal f.2000 - : - staande op de naam van de Heer 
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Coenraad Muntz, Secretaris der Stadt Campen en door denselven belegd op, en gedateert den 

3 junii 1745, waervan Hij Heer Remonstrant door aancoop den eigendom becomen heeft 

moge worden gesplitst en geconversteert in tweën, jeder van f.1000 - : -  en dien ten gevolge 

de Heer Secretaris F. Lemker geauthoriseert om twee nieuwe obligatien, jeder groot  

f.1000 - : - mede tegens den interest van 3 percento ten laste voorschreven, ten selven verval 

dage in behoorlijke forme te moogen opmaken, en aan den Remonstrant tegens intrekken van 

de voorengemelte bij hem aangecogt, groot f.2000 - : - uit te geeven. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word aan den Heer Remonstrant bij deesen 

geaccordeert, en word de Secretaris Lemker geauthoriseert, ten fine als daarbij vermeld. 

 

 

571. Den 6 Aug(ustus) 1767, fol.236vo. 

Op den Requeste van Anthoni Cok, gealimenteert sijnde geweest in het Arme Weeshuis 

alhier, versoekende sig van hetselve weeshuis te mogen afcopen. 

Was geapost:  De versogte afcoop word mits deesen geaccordeert, tegens betaling van eene 

somma van sestig Caroli guldens. 

 

 

572. Den 13 Aug(ustus) 1767, fol.236vo. 

Op den Requeste van Marregien Lousen Post, weduwe van de overledene meier op het 

Binnen Eiland Gerrit Jans, benevens Reinder Peters, Albert Roelofs, en Gerrit Voerman als 

voogden over de voorkinderen van gemelte Gerrit Jans te kennen gevende hoe sij te saamen 

hadden gemaakt en opgerigt, seekere taxatie, schiftinge en scheiding over de boedel van 

meergemelte Gerrit Jans, waarbij na aftrek der schulden daarbij aan aan voornoemde agt 

voorkinderen was toegedeelt een somma van f.1045 - 1 - 8 en dan voor een restant deselve 

van haare moeders bewijs resterende eene summa van f.200 - : - dus te samen f.1245 - 1 - 8 

op welke somme door de voogden reets ware ontfangen f. 89 - 13 – bedragende dus het 

suivere overschot een somma van f.1155 - 8 - 8 gelijk sulx alles soude consteren uit het 

contract den Requeste annex. 

Dat sij tot afdoening hiervan te samen waren geconvenieert, dat de eerste Suppliante 

Marregien Lousen Post, aanstonds aan de tweede Suppliante soude opleggen en betalen  

f.155 - 8 - 8, en dat voorts de dan nog resterende f.1000 - : - onder de eerste Suppliante tegens 

de rente van drie ten hondert soude blijven leggen, met dat beding, dat soo telkens wanneer 

aan der meergenoemte agt voorkinderen sal komen meerderjarig te worden, de eerste 

Suppliante aan deselve sijne of haare geregte portie ter somme van f.125 - : - direct sal 

uitkeren, en waar mede dan ook telkens het capitaal, en na rato van dien de jaarlijkse rente 

verminderen salle tot de finale afdoening toe; Versoekende daarvan approbatie. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word geaccordeert, en het contract den 

Requeste geannecteert, en met exhibitum hujus diei geteikent, soo als het legt, word mits 

deesen mede geapprobeert. 

 

 

573. Den 15 Aug(us)tus 1767, fol.237vo. 

Op den Requeste van Maria Roelag, dogter van den Sergeant Roelag, tefens hier in 

guarnisoen, versoekende met de Kleine Burgerschap te moogen worden begunstigt. 

Was geapost:  In het versoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word 

dienshalven afgeslagen. 
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574. Den 24 Aug(us)tus 1767, fol.238. 

Op den Requeste van Meester de Haas te kennen gevende, hoe dat zederd het overlijden van 

Mr. Net den Kerkendienst zo in de Broeder als Buitenkerke ruim 14 weeken heeft 

waargenomen, verzoekende dat hem daar voor eenig douceur mag worden toegelegt. 

Was geapost:  Den Remonstrant word om ten Requeste geallegeerde redenen voor deszelfs 

moiete toegelegt een somma van vijf en twintig Caroli guldnes, te betalen door den ontvanger 

van de geestelijkheid. 

 

 

575. Den 21 Septemb(er) 1767, fol.238. 

Op den Requeste van Hendrik Knop, remonstrerende hoe dat een huisjen in de Groene Straat 

door hem in den jaare 1761 aangekogt voor een somma van f.104 - 10 - van G.J. van Dijk, nu 

weder heeft verkogt aan Willem Elbers, verzoekende dat deeze verkoop voor zo ver zijn 

vrouw betreft, en waar meede in 19 jaaren geene zamenlevinge of gemeenschap gehad heeft, 

en nu wegens krankzinnigheid op het ziekenhuis is, moge worden geapprobeerd. 

Was geapost:  De persoon van Claas Visscher Moulin word geauctorizeerd ten fine als daar 

bij verzogt. 

 

 

576. Den 5 Octob(er) 1767, fol.238vo. 

Op den Requeste van Emanuel Aarssen en Jan van ’t Oever als grootste uithebberen van den 

insolventen boedel van Jan Nijenhuis, verzoekende dat in den zelven boedel ten eersten 

Curateuren worden aangesteld. 

Was geapost:  De persoonen van Gerrit ten Spenke benevens E. van Aarssen en Jan van ’t 

Oever worden mits deezen aangesteld tot Curateuren van den geabandonneerden boedel van 

Jan Nijenhuis. 

 

 

577. Den 15 Oct(ober) 1767, fol.239. 

Op den Requeste van Jan Pastoor versoekende om drie jaerlijxe uitgangen gaende uit desselfs 

woonhuis staende alhier op de Oude Strate tegens Paessen aenstaende te mogen aflossen als 

een van drie goudguldens ten profijte deser Stads Geestelijkheid. Een van 5 goudguldens ten 

profijte van den Armen, en een goudgulden ten profijte van het Geertruit en Catharinen 

Gasthuis. 

Was geapost:  De aflosse ten requeste versogt word tegens Paessen aenstaende geaccordeert. 

 

 

578. Den 26 Oct(ober) 1767, fol.239. 

Op den Requeste van Lambert Voerman en Willem Voerman als voogden over de 

minderjarige kinderen van Jannigjen Berends, weduwe van Jan van Zwoll, verzoekende de 

vaste goederen bij Requeste vermelt als meede de mobile goederen van de overledene 

weduwe van Zwoll te mogen verkoopen tot afbetalinge van de dood en andere schulden. 

Was geapost:  De persoon van Willem Voerman word mits deezen geauctorizeerd ten fine als 

bij Requeste verzogt, en worden vervolgens de beide voogden te zaamen gequalificeerd om 

het gelibelleerde huisje Doorngaard met de zes akkers land ten overstaan van de Heeren 

Hoofdlieden publijk te verkoopen als meede om verder den gemelten boedel tot liquiditeit te 

brengen. 
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579. Den 26 Oct(ober) 1767, fol.239vo. 

Op den Requeste van B. Bruinier, Paulus Elseneur en B. Fredrik Schultz als voogden over 

Hermen Jan Croff minderjarige soon van wijlen de Burgermeester C. Croff en M.E. Mese 

Ehelieden, verzoekende omme ten requeste geallegeerde redenen den dienst van een advocaet 

tot scheidinge van de boedel van wijlen M.E. Meze, en den Predikant H. van Ermel nodig te 

hebben verzoekende dat sij tot welsijn van hare pupillen een advocaet tot hunne adsistentie in 

het sterfhuis mogen versoeken so dikwijls sij Supplianten desselfs advys oordeelen nodig te 

hebben. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen aen de Requestranten het versoek ten 

requeste gedaen. 

 

 

580. Eodem [26 October 1767], fol.239vo. 

Op den Requeste van Berend Fredrik Schultz te kennen gevende hoe hij hebbende aengekogt 

de oude Zeepzyderie staende agter de Nieuwe Muir dat bij deselve altijd in gebruik is geweest 

de daer over sijnde platte grond van het einde der middelstrate tot aen de Stadsmuire de 

breedte den voornoemde Zeperie beslaende om daer op de assen te seponeren. En also deselve 

die plaets tot sijne negotie seer te stade komt so versogte deselve dat aen hem het gebruik dier 

ledige plaetse mogte worden toegestaen. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen aen de Requestrant de ledige plaetse ten 

requeste versogt tot weder seggens toe mits daervan jaerlix ten profijte van de Stad betalende 

twee guldens tien stuivers. 

 

 

581. Den 2 Nov(ember) 1767, fol.240. 

Op den Requeste van de Predikanten van de Nederduitsche Gereformeerde Gemeente dezer 

Stad, vragende of de vrijdag morgen winter beurt weder zal stilstaan. 

Was geapost:  de gewoone vrijdag morgen predik-beurte word voor dezen winter weder 

gesurcheerd. 

 

 

582. Eodem [2 November 1767], fol.240. 

Op den Requeste van Jan Bijsterbos, Abraham Balkman, en Marten Rigen, in qualiteit als 

Curateuren over de persoon van Henricus ter Huisté, om ten Requeste geallegeerde redenen 

versoekende, dat hun Weledele Hoogagtbaren Haar geliefden te authoriseren om voor 

denselve de kost te moogen koopen in een der gasthuisen en vervolgens voor hem te besorgen 

eenige weinige meubilen daartoe noodig sijnde als mede hem ter week ofte maand, ofte alle 

vierendeel jaar ter hand te stellen soo veel penningen als sij bevinden souden, uit het sijne 

ordentelijk te kunnen toereiken. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden worden de Remonstranten in 

hunne qualiteit mits deesen geauthoriseert, om d epersoon van Henricus ter Huisté, bij 

ordentelijke burgers van kost en inwooninge te doen versorgen, en denselven voorts van 

kledinge, en andere noodwendigheden, naar staats gelegentheid te voorsien. 

 

 

583. Den 9 Nov(ember) 1767, fol.241. 

Op den Requeste van E.J. van Dijk weduwe de La Sablonniere versoekende omme daer bij in 

het breede gededuceerde redenen dat Haer Weledele Hoog aen haer geliefden te permiteeren 

en de voogden over hare kinderen te auctoriseeren omme een somma van seshondert guldens 

capitael quovis optimo modo aen haer Suppliante te sullen mogen doen geworden onder 
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expresse verbintenis en conditie dat ’t selve capitael alle jaren met de somma van 50 guldens 

in mindering des capitaels uit de opkomste harer kinderens goederen sal moeten afgelost en 

gerembouseerd werden. 

Was geapost:  Het versouck ten requeste gedaen word bij desen geaccordeert provit jacet, en 

worden de respective voogden geauctoriseerd ten fine als daer bij vermeld, mits en onder die 

verdere conditie dat de gelibelleerde somma van 600 guldens door deselve voogden niet 

sullen werden uitgereikt dan na voltrokken huwelijk. 

 

 

584. Den 25 Novemb(er) 1767, fol.241vo. 

Op den Requeste van Gerhard Cuiper te kennen gevende dat wel genegen was om alhier eene 

fabryqe van schaape kalfsvellen etc. te bereiden. Versoekende dat hem daartoe moge worden 

toegestaan de ledige plaatse agter de Kruid-toorn als meede om de vellen langs de Burgwal 

aan een lat tegen kleine paaltjes te mogen dragen, zo zulx veilig zonder besmettinge door de 

kinderen niet mogte geschieden, alsdan daarbij digt agter de Stads ring-muur: Verzoekende 

verder Octrooij om vijf en twintig jaaren met uitsluitinge van andere alleen alhier te mogen 

exerceeren. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Camenaars van deeze Stad worden de verzogte 

plaatsen aan den Remonstrant geaccordeerd ten fine als bij Requeste verzogt, en zulx bij 

provisie en zo lang de gementioneerde fabryq aldaar worde geexerceerd, en gepraejudicieerd 

nogtans het regt van servituit dat een derde daar op moge hebben, en betalende daar voor 

jaarlijx aan het Stads Comptoir tot eene recognitie twee goudguldens, waar van het eerste jaar 

zal verscheenen zijn op den 1 januarii 1769: Kunnende op het verder verzoek bij Requeste 

gedaan ten opzigte van octrooij voor als nog alhier niet worden gedisponeerd. 

 
[In Marge]: Den 28 November 1767 met de Roedendrager van Zegen hiervan extract gevonden aan den Stads Ontvanger. 

 

 

585. Den 28 Novemb(er) 1767, fol.242. 

Op den Requeste van Bruins van den Noort, remonstrerende dat uit hoofde van het contract 

met zijnen broeder Ass. van den Noordt hem nog is competerende een somma van negen en 

dertig guldens boven de twee honderd een en zestig guldens, welke reets heeft ontvangen, 

benevens nog het voorste stukjen van de hoff in voorschreven contract vermelt verzoekende 

dat de gelibelleerde somma van negen en dertig guldens als meede het gemelte hoekjen hofs 

aan hem moge worden overgegeven. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buiten Quartier word 

verstaan dat den Suppliant uit den gelibelleerden boedel al nog competeerd een somma van 

negen en dertig Caroli guldens, dog dat dezelve niet zal kunnen eisschen als na dode van 

desselfs vader; kunnende op het verdere verzoek zoals het legt en ten Requeste gedaan, waar 

als nog niet worden gedisponeerd. 

 

 

586. Den 10 Decemb(er) 1767, fol.242. 

Op den Requeste van Pieter Brand remonstrerende dat den 13 november jongsleden nu weder 

in de Walsche Kerk als voorzanger en voorlezer een halv jaar heeft gefungeerd, verzoekende 

dat hem daarvoor eenige voldoeninge moge worden gedaan. 

Was geapost:  Den Ontvanger dezer Stads Geestelijkheid word mits dezen gequalificeerd om 

voor rekeninge voor de lopende Camer aan den Remonstrant om ten requeste geallegeerde 

redenen te betalen een somma van vijf en twintig Caroli guldens. 
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587. Den 17 Dec(ember) 1767, fol.242vo. 

Op den Requeste van de Weduwe van wijlen Gijbert Spraekman te kennen gevende dat zij 

nevens hare kinderen hebben verkogt een morgen lands in het Grote blok of Koekoek 

verzoekende daar van approbatie. 

Was geapost:  Op het raport van de Heeren Hooftluiden van het Buiten Quartier, word de 

gelibelleerde koop bij dezen geapprobeerd. 

 

 

588. Den 24 Decemb(er) 1767, fol.242vo. 

Op den Requeste van Lucas Schouwenburg, verzoekende als ordinaris Veerman op 

Amsterdam et vice versa te mogen vaaren. 

Was geapost:  Wanneer de Remonstrant zig van een bequaam veerschip ten genoegen van 

Scheepenen ende Raaden zal hebben voorzien, word denzelven geaccordeerd om daar meede 

in het Veer op Amsterdam et vice versa als ordinaris Veerman te mogen varen. 

 

 

589. Den 28 Dec(ember) 1767, fol.243. 

Op den Requeste van D.G. Dijk, en Lambert Jans, en Hendrik Scholte als voogden over de 

onmundige kinderen van H.J. Oldebroek in echte verwekt bij Marregien Kock nu huisvrou 

van Lubbert Alberts, door deselve moeder is bewesen f.3639 - 12 – welke penningen als nog 

onder bovengemelde ouders sijn berustende waer door de Remonstranten eenige 

bedenkelijkheit waren hebbende. Dat sij tot securiteit van gemelte bewijs met deselve ouders 

in zo verre waren overeengekomen met gemelte ouders om uit den boedel te geven een 

obligatie groot 1500 guldens ten laste van de Heer Podt tot Zwol, benevens een erfien gelegen 

in Brunnepe nu aengenomen voor derselver pupillen voor f.625 - : -, sullende dan daer en 

boven den jaerlijx door de ouders werden afgedaen een somma van eenhondert guldens tot dat 

de Remonstranten voor hare pupillen sullen sijn voldaen. 

Versoekende approbatie van opgemelte accoord. 

Was geapost:  Schepenen wn Raden accorderen ’t contract hier inne gemelt so als het legt, en 

sal ten gevolge van dien opgemelte obligatie van 1500 Caroli guldens, als mede het 

gelibelleerde erfien tot Brunnepe sijn en blijven verbonden tot secureteit van het gelibelleerde 

bewijs van f.3039 - 12 -, sullende dan nog boven dien jaerlijx door de ouders worden afbetaelt 

een somma van eenhondert Caroli guldens tot en tijd de requestranten voor hare pupillen 

sullen sijn en wesen voldaen van het selve bewijs. 

 

 

590. Den 7 Januarii 1768, fol.243vo. 

Op den Requeste van E.J. van Dijk weduwe den La Sablonyere te kennen gevende hoe bij 

apoinctement van Schepenen en Raden van den 9 November des jaers 1767 was verstaen dat 

sodane somma van f.600 - : - guldens sullende dienen tot afkoop van het vrouwspersoon waar 

van de Lt. Lachenwits tot Venlo is verbonden door de respective voogden over haere kinderen 

niet souden werden uitgereikt dan na voltrokken huwelijk. Versoekende omme verdere ten 

Requeste geallegeerde redenen, dat opgemelte apostille in zo verre mogte worden verandert, 

dat de meergemelte somma van 600 door de Heeren voogden over hare kinderen aen den heer 

Ouditeur Stennekes mogen worden uitgereikt om na voltrokken huwelijk vervolgens 

overgesonden te worden, om dat het huwelijk van de Remonstrante met de Lt. Lachenwits 

niet langer moge werden opgehouden maer so ras mogelijk moge werden voltrokken. 

Was geapost: Op het versoek ten requeste gedaen so als het legt kan niet worden 

gedisponeert maer worden de respective voogden bij desen geauctoriseerd om de 
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gelibelleerde somma van 600 Caroli guldens ter Secretarie te deponeeren ten einde om door 

deselve uitgereikt te worden na het voltrokken huwelijk. 

 

 

591. Den 11 Januarii 1768, fol.244vo. 

Op den Requeste van den Heer Gansneb Tengnagel remonstrerende dat een huisjen van hem 

in de Broederstraat en eene op de Burgwal beide zijn beswaart met een jaarlijxe uitgang ten 

voordeele van de Geestelijkheit het eerste met f.3 - 10 - en het tweede met f.5 - 5 - door met 

verzoek dat dezelve nog te aflossen met de penningen daartoe bij resolutie gefixeerd. 

Was geapost:  Op het rapport van de Camenaar van de Geestelijkheit word den Requestrant 

geaccordeerd om de beide gelibelleerde uitgangen tegens Paasschen eerstkomende tegens 4 

percento te mogen aflossen. 

 

 

592. Den 18 Januarii 1768, fol.244vo. 

Op den Requeste van de Heer Burgermeester H.J. Greven verzoekende dat aan hem moge 

worden gepermitteerd, om een zeker uitgang jaarlijx van f.4 – 4 – uit een seker huis nu des 

Remonstrants Koesthuis (koetshuis?) in de Buiten Nieuwstraat ten voordeele van de 

Geestelijkheid ingevolge resolutie te mogen aflossen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Camenaar van de Geestelijkheid word de verzogte 

aflosse tegens Paasschen eerstkomende mits deezen geaccordeerd. 

 

 

593. Den 23 Januarii 1768, fol.245. 

Op den Requeste van Antonia van den Handel weduwe van Gerrit de Wit verzoekende dat om 

het overlijden van haren gemelten eheman moge worden ontslagen van twee kampen land 

gelegen te Leussen in de bouwkamp die zij van het Boven Gasthuis in huur heeft jaarlijx voor 

f.237 - : - en daar inne nog twee jaaren zoude moeten continueren. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het Boven Gasthuis, word de 

Remonstrante van de gelibelleerde huur ontslagen, en worden dienvolgens de Kerkenmeesters 

van hetzelve huis geauctorizeerd om de gemelte kampen lands weder te verhuren hetzij 

publijk of uit de hand zo als ten meesten voordeele van het zelve Gasthuis zullen oordeelen te 

behooren. 

 

 

594. Den 23 Jan(uarii) 1768, fol.245. 

Op den Requeste van Berent Koster als pagter van den IJsselbrugge te kennen gevende hoe bij 

ordonnantie op deselve is gestatueert dat alle twijgwagens, houdwagens, sandwagens en 

mestwagens so geladen over de brugge komen varen iedere reis, sullen moeten betalen vier 

penningen dog dat daer bij geen gewag gemaekt word van turfwagens die nu geduirig de 

brugge passeeren sonder dat men daer van iets betalen willen. 

Dat vervolgens mogte worden verstaen dat van de wagens met turf de brugge passerende ook 

vier penningen betaelt sal moeten worden. 

Was geapost:  Word bij desen verstaen dat van de wagens met turf de brugge passerende sal 

worden betaelt vier penningen in gelijkheid van de sandwagens, mestwagens etc. 

 

 

595. Den 28 Januarii 1768, fol.245vo. 

Op den Requeste van Harman Coops Dedden verzoekende om te mogen aflossen zekeren 

jaarlijxen uitgang van f.6 - 10 - gaande uit zijn goed en erve gelegen op Stanwijkerwout 
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genaamt de Scheer-Want ten voordeele dezer Stads Geestelijkheid. 

Was geapost:  De verzogte aflosse word mits deezen geaccordeerd dog niet eerder als tegens 

Paasschen 1769. 

 

 

596. Den 4 Feb(ruarii) 1768, fol.246. 

Op den Requeste van Claas Jansen, meier op een erve van deeze Stads Geestelijkheid te Zalk, 

verzoekende om verscheidene ongelukken hem overgekoomen eenige remissie van zijne 

verschuldigde pagtpenninegn die over den jaaren 1763, 1764, 1765, 1766, en 1767 nog 

onbetaald zijn. 

Was geapost:  Op het rapport van de Camenaar van de Geestelijkheid word verstaan, dat, 

wanneer den Suppliant van zijne verschuldigde pagt-penningen over de jaaren 1763, 1764 en 

1765 tersomma van twee honderd en tien Caroli guldens voor 1
ste

 Marten eerstkomende de 

halfscheid zal hebben betaald, alsdan en anders niet aan hem zal worden geremitteerd de 

resterende halfscheid. 

 

 

597. Den 6 Febr(uarii) 1768, fol.246. 

Op den Requeste van Bernardus ter *Huisste verzoekende om ten Requeste geallegeerde 

redenen dat de boedelredders van den boedel van des Remonstrants vader mogen worden 

geauctorizeerd om het huis door  Remonstrant bewoond met het huisjen daaragter aan hem 

toe te delen en aan te schrijven voor een somma van dertien honders Caroli guldens, en dat 

het huis op de Burgwal door juffrouw Aldewereld bewoond meede buiten de verkopinge van 

de verdere immobile goederen moge worden gehouden. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Celle Quartier worden de 

boedelredders van des Requestrants vader geauctorizeerd om het huis door den Requestrant 

bewoond met het huis daaragter aan den Remonstrant toe te delen en aan te schrijven voor een 

somma van dertien honderd Caroli guldens. Kunnende op het verder verzoek ten opzigte van 

het andere huis bij Requeste gedaan niet worden gedisponeerd en dienvolgens het zelve 

afgewezen. 

 

 

598. Den 8 Febr(uarii) 1768, fol.246vo. 

Op den Requeste van Harman Fox, als voogd over Jacob Fox verzoekende om ten requeste 

geallegeerde redenen voor deeze zijne pupil die nu de ouderdom van twee en twintig jaaren 

bereikt heeft en van een goed gedrag is, venia aetatis. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buiten Quartier word het 

verzogte venia aetatis geaccordeerd en zulx ten fine en effecte als naar regt. 

 

 

599. Den 10 Febr(uarii) 1768, fol.246vo. 

Op den Requeste van Jan Willem Lindemeijer te kennen gevende dat hij de kooppenningen 

welke gemaekt sijn voor sijn inboedel en voor sijn huisen an Haer Wel Edele Hoog Agtbaren 

overgeeft om daer over met de Crediteuren te disponeren. 

Was geapost:  Het versoek ten requeste gedaen word bij desen geaccordeert. 

 

 

600. Den 11 Febr(uarii) 1768, fol.247. 

Op den Requeste van Aaltjen Janz gealimenteerd in het Arme Weeshuis dezer Stad,  

verzoekende sig te mogen uit en vrij te koopen van het Arme Weeshuis ingevolge resolutie  
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van den 21 februarii 1729. 

Was geapost:  De verzogte uitkoop word mits deezen geaccordeerd en zulx voor een somma 

van zeventig Caroli guldens. 

 

 

601. Den 21 Febr(ua)rij 1768, fol.247. 

Op den Requeste van Hendrik Dries, vader en voogd over sijn soon Evert Hendriks, en Rutger 

Vos als voogt over Neeltje Aar(t)s, voordragende hoe Evert Hendriks oud bijna 25 jaaren, en 

Neeltje Aarts mede oud bij de 25 jaren, voornemens sijn met consent van ouders en voogden, 

een wettig huwelijk aan te gaan dog vermits de beide contrahenten sijn suster en broeders 

kinderen, soo versogten supplianten ootmoedig dispensatie om haar voorgenomen huwelijk te 

moogen voltrekken. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan, soo als het legt, word bij deesen 

geaccordeert. 

 

 

602. Den 16 Febr(uarij) 1768, fol.247vo. 

Op den Requeste van Berend Kuster en Hendrik Selles in qualiteit als aangestelde voogden 

over Janna Arends onmundige dogter van Arend Janz en Magteld Gerrits te kennen gevende, 

dat met de laatsgenoemde Magteld Gerrits vermits het overijden van haar man haar dogter 

haare vaderlijke goederen willende bwijzen waren overeengekomen in dezer voegen tot 

voornoemde haare pupil uit den boedel zal trekken een somma van vijfhonderd guldens, dat 

gemelte somma in den boedel zal blijven en niet vermogen aflossen als wanneer ’t voor pupil 

hoogst nodig mogte hebben, en dat zij als voogden zullen gehouden zijn een vierde deel jaars 

’t vooren daarvan opzage te moeten doen, dat voornoemde Magteld Gerrits zig verbind voor 

de gelibelleerde somma tot een speciaal onderpand haar huis en wheere te Brunnepe met nog 

drie akkers land op de Noort. 

Dat zij dezelve somma zal verrenten met drie guldens van het honderd jaarlijx, en deze rente 

te betalen in eene somma als haar dogter mondig is. 

Dat zij aan de halve broeders en zuster van de pupille niets vooruit zal maken bij testamente 

of anderzints, dat zij alle haare goederen aan haar kinderen gelijklijk in eegale portien zal 

doen vererven. Verzoekende hierop approbatie. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden in den Hagen word de gelibelleerde 

conventie mits dezen geapprobeerd. 

 

 

603. Den 20 Febr(uarij) 1768, fol.248. 

Op den Requeste van Dirk Gerrit Dijk, Lodewijk Camerlinck en Herman Berghuis, als 

voogden van de minderjarige dogter van de weduwe Gerrit Peele, verzoekende gequalificeerd 

te mogen worden om de houtnegotie in het sterfhuis van gemelte weduwe Peele al nog ten 

voordeele van haar pupille te mogen continueren. 

Was geapost:  De Requestranten worden geauctorizeerd ten fine als bij Requeste versogt. 

 

 

604. Den 29 Febr(uarij) 1768, fol.248vo. 

Op den Requeste van Professor van Hoven remonstrerende hoe dat het huis van J. Roemer 

staande naast zijn woonhuis zodanig bouwvallig is dat met reden bedugt is, dat zijn woonhuis 

daar door groote schade zoude kunnen worden toegebragt, verzoekende dat Scheepenen ende 

Raaden daar omtrent eenige voorzieninge mogten doen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buiten Quartier word de 
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beklaagde gelast om binnen de tijd van een vierde deel jaars zijn woonhuis ten genoegen van 

dezelve Heeren Hoofdlieden te repareren en in staat brengen, dat den Requestrant daar van 

geen schade te vreezen heeft, en zulx bij poene van onze nadere dispositie. 

 

 

605. Den 19 Maart 1768, fol.248vo. 

Op den Requeste van Gerardus ten Klooster, te kennen gevende, hoe hij in eigendom is 

besittende seeker huis, staande in de Veene Straat beswaart met eene thins ten voordeele van 

de Geestelijkheid deser Stad ter somma van vier guldens en vier stuivers, versoekende als nu 

deselve tegens vier percent te moogen aflossen. 

Was geapost:  De versogte aflosse word mits deesen geaccordeert, ten fine en effecte als na 

regten. 

 

 

606. Den 22 Februarii 1768, fol.249vo. 

Op den Requeste van Gerrit Gerritzen Voerman, Stadsmeier op de Voorste Piper.verzoekende 

1 ½ mudde land dat geweidet word naast zijn bouwland gelegen te mogen bouwen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Camenaars van de Stad word het verzoek bij Requeste 

vermelt mits deezen geaccordeerd en dienvolgens aan den Requestrant gepermitteerd om het 

kampjen weideland groot 1 ½ mudde en naast zijn andere bouwland gelegen te mogen 

bouwen. 

 

 

607. Den 21 Maart 1768, fol.249vo. 

Op den Requeste van Gerritie Fietus gealimenteerd sijnde geweest in het Burger Weeshuis 

deeser Stad, versoekende van het voorschreven huis sig te moogen uijtkopen in gevolge 

Resolutie van den 21 Februarii 1729. 

Was geapost:  Op het raport van de Heeren Provisoren van de Burgerweesen word het 

versoek ten Requeste gedaen geaccordeert, en sal dus de uijtkoop kunnen geschieden tegens 

de betaling van hondert en tien guldens. 

 

 

608. [Idem. Niet gedateerd], fol.250. 

Op den Requeste van Arend Egberts Kaptijn gealimenteerd sijnde geweest in het Arme 

Weeshuis deeser Stad versoekende sig van het voorschreven huis te mogen uijtkopen in 

gevolge Resolutie van den 21 Februarii 1768. 

Was geapost:  Op het raport van de Heeren Provisoren van het Arme Weeshuis word de 

versogte uijtkoop geaccordeert tegens betaling van sestig guldens. 

 

 

609. Den 22 Maart 1768, fol.250. 

Op den Requeste van de voogden van de kleinkinderen van den Oud Burgermeester G. van 

Dijk, versoekende dat de ter Secretarie gedeponeerde penningen mogten ligten om deselve 

aan de Heer Lieutenant de Vogel te overhandigen onder kortinge van een hondert guldens 

bereits door de Lieutenant Lachenwitz aan Willemina Rivers op reekening betaald. 

Was geapost:  De voogden van de kleinkinderen van wijlen de Heer Oud Burgermeester G. 

van Dijk wodren mits deesen geauctoriseerd om de gelibelleerde en gedeponeerde 

penningenuijt de Secretarie te mogen ligten, en aan de Heer Lieutenant de Vogel te 

overhandigen en uijt te reiken onder behoorlijke quitancie. 
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610. Den 28 Maart 1768, fol.250vo. 

Op den Requeste van Berent Kuster en Hendrik Sellis voogden over Janna Arends dogter van 

de overledene Arend Paus, en Mense Sellis en Roeloff Herms als voogden over de nog in 

leeven sijnde moeder Magteld Gerrits genaamt: woonagtig tot Brunnepe te kennen gevende 

hoe sij Supplianten voor gemelte pupillen moeder voornoemt ’t hebben gedaan een afkoop 

voor haar vaderlijke goederen, en wel in deeser voegen, dat Magteld Gerrits aan voornoemte 

haare dogter sal uijtkeeren eene summa van vijfhondert Caroli guldens welke sal verrenten 

jaarlijks me drie gelijke guldens van ieder hondert, en sal daarvoor tot een speciaal onderpand 

moeten stellen haar eigendommelijk woonhuis in Brunnepe en drie akkers land aan de 

Noortweg gelegen, tot solange voornoemte uijtkeeringe sal geschieden, welke aan weersijden 

sal kunnen geschieden wanneer de opsage daarvan een vierendeel jaars voor de verschijndag, 

welke sijn aanvang sal neemen op primo Meij 1700 agt en sestig sal sijn gedaan versoekende 

hierover de approbatie van Haar Weledel Hoog Agtbaren. 

Was geapost:  Op het raport van de Heeren Hooftluiden van Buiten word het gelibelleerde 

accoord geapprobeert. 

 

 

611. [Idem. Niet gedateerd], fol.251. 

Op den Requeste van Alida Peele minderjarige dogter bij  wijlen Gerrit Peele en Alida Bakker 

in egte verwekt te kennen gevende hoe onder meerdere ouderlijke goederen op haare pupillen 

sij gedevolveert volgende immobile goederen. 

1mo. Een huijs, erve en where staande en gelegen alhier binnen Campen op de Oudestraat bij 

wijlen voornoemde ouderen in leven samen bewoond. 

2do. Een huijs, erve en where naast evengenoemde huijs staande en gelegen. 

3tio. Twee loosen so binnen als buijten deser Stad muuren van hout opgeslagen benevens een 

huijsie geschikt tot berginge van kalk, so en diervoegen die samen door wijlen voornoemde 

ouderen tot het doen van hout, steen en kalk negotie etc. sijn gebruijkt versoekende 

Suppliante p:q: dat Haar Weledele Hoog Agtbare gelieven toe te staan en ten dien einde de 

Supplianten auctoriseren om de gelibelleerde immobile goederen van haare pupille publijcq 

coram lege loci en na costume locaal te mogen veilen en verkopen. 

Was geapost:  Op het raport van de Heeren Hooftluiden van het Bovenquartier word het 

versoek ten Requeste gedaan geaccordeert. 

 

 

612. Den 14 April 1768, fol.251vo. 

Op den Requeste van E.J. van Slangenburg, versoekende om ten requeste geallegeerde 

redenen om twee huwlijks proclamatien op eene dag te moogen hebben. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan, soo als het legt, word mits deesen 

geaccordeert. 

 

 

613. Den 21 April 1768, fol.251vo. 

Op den Requeste van Hans Krips, woonagtig aan de St. Nicolai dijk, versoekende als Groot 

Burger deser Stadt beregtigt te moogen worden verclaart om de Sevelingerweide te moogen 

beslaan. 

Was geapost:  In het versoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word 

dienshalven afgeslagen. 
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614. Den 21 April 1768, fol.252. 

Op den Requeste van Cornelia Netman bij apoinctement van den 11 Junij 1767 verkergen 

hebbende  veniam aetatis, en daarbij deszelver voogden zijnde geauctorizeerd om uit het 

bewijs van haar vaders goed een somma van een duizend drie honderd guldens aan haar 

requestrante uit te mogen tellen, die zij dan ook heeft ontvangen; en alzo hare negotie thans 

uitgestrekter is, zo was zij daarbij verzoekende dat de voogden verder mogten worden 

geauctorizeerd om aan haar requestrante de resterende penningen uit haar bewesene vaderlijke 

goederen ter somma van zeven honderd Caroli guldens te mogen uit tellen. 

Was geapost:  De voogden worden geauctorizeerd ten fine als bij Requeste verzogt. 

 

 

615. Den 25 April 1768, fol.252. 

Op den Requeste van Ant. Berghuis verzoekende dat de kelder onder Stadhuis op Meij 

aanstaande uit de huur zijnde aan hem weder moge worden verhuurd voor zes jaaren. 

Was geapost:  OP het rapport van de Camenaar, van de Stad word aan den Remonstrant het 

gebruik van de kelder bij Requeste vermelt voor de tijd van drie jaaren geaccordeerd, en zulx 

jaarlijx voor zestien Caroli guldens. 

 

 

616. Den 6 Maij 1768, fol.252vo. 

Op den Requeste van Roelof Kroese, zoon van Jannes Kroese eenige jaren in het Burger 

Weeshuis deeser Stad sijnde verpleegt geweest versoekende van gemelte huis sig te mogen 

uijtkopen met een somma van eenhondert guldens. 

Was geapost:  Op het raport van de Heeren Provisoren word de versogte uijtkoop 

geaccordeert, tegens de betaling van eenhondert guldens. 

 

 

617. Den 9 Maij 1768, fol.252vo. 

Op den Requeste van Jan van Wijhe verzoekende dat Haar Weledele Hoog Agtbaren aan hem 

gelieven te permitteren om nog een hekke te mogen zetten bij de Keizerinnentooren om zijn 

houtwaren te bergen, zullende zorgdragen dat de boomen daardoor geen schade bekomen. 

Was geapost:  Het verzoek bij Requeste vermelt word mits deezen geaccordeerd, mits 

daarvoor jaarlijx betalende aan deze Stad een thins van veertien stuivers, zullende voor de 

eerste maal verschijnen Paasschen 1769, alles tot kennelijken wederzeggens toe. 

 

 

618. Eodem [9 Maij 1768], fol.252vo. 

Op den Requeste van de weduwe van wijlen Jan Rinkelaar te kennen gevende dat wegens 

lood en arbeidsloonen aan het huis thans door Assuerus van den Noord wordende bewoond 

een somma van f.19 - 19 - 8 penningen in den jare 1764 en 1765 gelevert en verdient, als nog 

te vorderen hadde versoekende dat Haar Weledele Hoog Agtbaren mogten gelieven te 

ordonneren van wie de Remonstrante de gemelde somma sou halen en ontfangen het sij van 

de oude van de Noord of van desselfs soon Assuerus van den Noord of desselfs 

boedelredders. 

Was geapost:  Berend Bruins van den Noort word gecondemneert om de gelibelleerde 

somma van 19 guldens 19 stuivers en 8 penningen wegens lood en arbeidsloonen in dne jare 

1764 en 1765 aan het huis thans door desselfs soon Assuerus van den Noort wordende 

bewoond, gelevert en verdient, als eigenaar van het selve te moeten betalen, en sulks binnne 

de tijd van veertien dagen ten ware reedenen ter contrarie ten genoegen van Burgermeesteren 

en Raaden mogte kunnen allegeren. 
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619. Den 16 Meij 1768, fol.253. 

Op den Requeste van de Curateuren van de krankzinnige perzoon van Hendricus ter Huistee 

remonstrerende hoe dat hij van zijn broeder heeft aangeërft 1mo. Een huis, erve en wheere op 

de Oudestraat door Dng. Hullesheim bewoond. 2do. Een huis en wheere door deszelfs 

overledene broeder zelfs bewoond, verzoekende om ten requeste geallegeerde redenen 

auctorizatie om deeze huizen coram lege loci te mogen verkopen. 

Was geapost:  De Remonstranten worden geauctorizeerd ten fine als bij Requeste verzogt. 

 

 

620. Den 30 Meij 1768, fol.253vo. 

Op den Requeste van Jan Rieks, als oudoom over Roelof en Gerrit Dasveld de eerste oud 24 

en de andere 23 jaaren, versoekende om geallegeerde redenen, dat Haar Weledele Hoog 

Agtbaren deselve geliefden te verleenen venia aetatis. 

Was geapost:  De versogte venia aetatis word mits deesen geaccordeert, ten fine en effecte 

als na regten. 

 

 

621. Den 30 Meij 1768, fol.253vo. 

Op den Requeste van Wiendeld Norenburg verzoekende dat hem mogt worden toegestaan het 

gebruik van de ledige tooren beneffens de vervallene wheere tegenover deszefs woonhuis, en 

dat hem moge worden gepermitteerd om de pijlaar tegens de Stadsmuur aanvallende weg te 

mogen neemen, alzo genegen was op die ledige vervallene wheere een woonhuis op te 

bouwen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Camenaars word den Remonstrant toegestaan 

het gebruik van de halve ledige tooren beneffens de wheere tegensover deszelfs woonhuis als 

meede om de pijlaar tegens de Stadsmuur vallende weg te mogen neemen mits ingevolge 

deszelfs gedaane offerte aldaar kome op te bouwen een ordentelijk en bequaam woonhuis 

zonder in de tooren of Stadsmuur eenige openinge na buiten te mogen maken, en tot eenen 

jaarlijxen thins van veertien stuivers waar van het eerste jaar zal verscheenen zijn Paasschen 

1769. 

 

 

622. Den 2 Junij 1768, fol.254. 

Op den Requeste van Oosten Tomessen in huur hebbende van het Burger Weeshuis zes 

morgen lands, jaarlijx voor twee en dertig Caroli guldens, en waar van eenige jaaren ten 

agteren is, verzoekt daar van eenige remissie. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren word verstaan, dat, wanneer den 

Remonstrant het jaar pagt Martini 1767 verscheenen voor 1
ste

 Marten eerstkomende zal 

hebben betaald, alsdan het jaar pagt Martini 1766 verscheenen aan hem zal worden 

geremitteer, gelijk het zelve in dat geval aan hem geremitteerd word mits deezen. 

 

 

623. Den 9 Junij 1768, fol.254vo. 

Op den Requeste van Willem Hennephof te kennen gevende, hoe hij met de tijdelijke Heeren 

Kerkmeesters en meedeweten der Heeren Provisoren navolgende accoord onder approbatie 

van haar We Edele Hoog Agtbaren hadde ingegaan namentlijk dat hij de Bleeke buiten de 

Veenepoort groot en klein voor de tijd van twe en veertig jaren sijnde seven pagtjaren in huire 

soude behouden voor een somma van vijftig guldens ’s jaarlijks onder beding van elke ses 

jaaren daarvan het gewonw plakkegeld betalende. 

Voorts dat hem het huis daarop staande, soude worden verkogt in eigendom worden  
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overgedaan voor een somma van vijfhondert Caroli guldens eens, en dat na expiratie van 

voorschreven pagt, bij sijn alsdan op de volgene successeur, het huis sal moeten worden 

overgenomen, in voegen en op die manier als met de Stadserven op het Eiland in gebruik is. 

Wijders verbind sig de Requestrant om geduirende voorschreven huirjaren het huis niet te 

sullen laten vervallen, maar in goeden dak en rak houden, en daaraan de noodige reparatie te 

doen bij poene dat in cas van onwilligheid sulks op sijn kosten, sal kunnen en mogen 

onderhouden worden daar voor het huis en verder opstal ten onderpand stellende, eindelijk 

neemt hij aan om de betaling van voorschreven somma van f.500 - : - te praesteren in twe 

termijnen, elk de halfscheid, sullende vervallen de eerste halfscheid op 1
e
 Meij 1769 en de 

twede halfscheid der penningen op 1
e
 Meij 1770. Versoekende daarover approbatie van Haar 

Weledele Hoog Agtbaren. 

Was geapost:  Het gelibelleerde accoord word mits desen geapprobeerd. 

 

 

624. Den 13 Junij 1768, fol.255. 

Op den Requeste van Matthijs Idsinga en Pouwel van Uenen als voogden van de minderjarige 

kinderen van Arnoldus Idsinga bij wijlen Conradine Calen in egte verwekt, verzoekende 

auctorizatie om te moogen verkopen eerstelijk een huis, erve en wheere staande binnen 

Deventer in de Nieuwstraat met nog drie á vier kleindere huisjes daarbij aangelegen, ten twee 

een stuk bouwland in het Schoutampt van Colemschate, alles tusschen deszelver pupillen en 

derzelver vader nog gemeen. 

Was geapost:  De Remonstranten worden geauctoriseerd om bij de Requeste vermelde 

goederen voor zo ver hunne pupillen betreft, publijk aan de meestbiedende te mogen 

verkopen. 

 

 

625. Den 23 Junij 1768, fol.255vo. 

Op den Requeste van den Prdikant van Ermel en de voogden van de minderjarige Harman Jan 

Croff verzoekende twee onpatijdige mannen bij het schiften en scheiden van den boedel van 

de eerstgenoemde Requestrants overledene huisvrouw Elisabeth Maria Vriese, ten einde om 

dezelve in der minne te vereffenen. 

Was geapost:  De personen van Berend Lankhorst en Kier van der Weide worden mits 

deezen gequalificeerd om als onpartijdige mannen de Requestranten te adsisteren bij het 

schiften en scheiden van den Boedel van den eerst gemelten Remonstrant en deszelfs 

overledene huisvrouw Elisabeth Maria Vriese breder bij Requeste vermelt zullende daar voor 

worden gesalarieerd ter discretie van Scheepenen ende Raaden. 

 

 

626. Den 29 Junij 1768, fol.255vo. 

Op den Requeste van Jan Kooijman, meijer van het Boven Gasthuiserve gelegen te Wesep 

genaamt Heetveld, verzoekende om ten Requeste geallegeerde redenen eenige remissie van 

zijne nog verschuldigde pagt. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het Boven Gasthuis word aan 

den Suppliant om ten requeste geallegeerde redenen geremitteer zijne nog verschuldigde 

geldpagt ad vijftien gulden jaarlijx makende over de vijv jaaren vijv en zeventig Caroli 

guldens en dan nog op de verschuldigde saatpagt veertien mudde saat het mudde tegens vier 

guldens gerekend bedragende zes en vijvtig Caroli guldens en dus te zamen een somma van 

eenhonderd een en dertig Caroli guldens; Dog niet anders als wanneer hij voor de aanstaande 

verpagtinge van het erve het overige nog verschuldigde pagt-saat zal hebben betaald of ten 

genoegen van de Kerkmeesteren daar voor borge gesteld. 
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627. Den 14 Julij 1768, fol.256. 

Op den Requeste van de voogden over de weduwe en de kinderen van Adriaan Dooier 

verzoekende om ten requeste geallegueerde redenen gequalificeerd te worden om de vaste 

goederen van den boedel ten ovestaan van de Heeren Hoofdlieden te mogen verkopen om de 

schulden van den boedel te kunnen betalen met de penningen daar van provenierende. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broeder Quartier worden 

de Remonstranten gequalificeerd ten fine als bij Requeste verzogt. 

 

 

628. Eodem Die [14 Julij 1768], fol.256. 

Op den Requeste van Johannes Fiolet prose, en de gevolmagtigde van sijne susters Maria, 

Adriana en Johanna Fiolet versoekende als nu om ten Requeste geallegeerde redenen om 

beregtigt verclaart te moogen worden tot het ontfangen van twee sesde portie uit de 

nalatenschap van Lucas Fiolet soo vervallen waare op Jacobus Fiolet en Frans Fiolet, der 

Supplianten broeders waarvan de eene op Suriname overleden is, en de andere reeds ses en 

twintig jaaren uitlandig is geweest, en waarvan reeds vier sesde parten op den 19 augusti 1765 

aan haar waare uitgereikt. 

Was geapost:  Aan de Supplianten word mits deesen geaccordeert, om de sesde portie uit de 

nalatenschap van desselfs halve broeder Lucas Fiolet, soo op Jacobus Fiolet te Suriname 

overleden, vervallen, en onder Matthijs van Romunde berustende is, te moogen ontfangen, als 

mede de sesde part van Frans Fiolet, mits stellende daarvoor sufficente cautie. 

 

 

629. Den 25 Julij 1768, fol.256vo. 

Op den Requeste van Mr. Jan Lemker van Breda, versoekende te mogen worden toegelaten 

Parthijen advocando voor den Regtbank van deese Stad te mogen bedienen. 

Was geapost:  De Remonstrant word geadmitteerd om Parthijen voor de regtbanken van 

deese Stad advocando te mogen bedienen. 

 

 

630. Eodem Die [25 Julij 1768], fol.257. 

Op den Requeste van Mr. Jacob Abraham de Mist versoekende admissie om Parthijen voor 

deeser Stadsregtbanken advocando te mogen bedienen. 

Was geapost:  De Remonstrant word geadmitteerd om Parthijen voor de regtbanken deeser 

Stad advocando te mogen bedienen. 

 

 

631. Eodem Die [25 Julij 1768], fol.257. 

Op den Requeste van Assuerus ven den Noort, versoekende om ten Requeste geallegeerde 

redenen, om met een tjalkschip als veerman te moogen vaaren op Saandam, en wel om den 

veertien daagen. 

Was geapost:  In het versoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word 

dienhalven afgeslagen. 

 

 

632. Den 15 Augusti 1768, fol.257vo. 

Op den Requeste van de voogden over de weduwe en minderjarige kinderen van Ad. Dooijer, 

te kennen gevende dat zij in hunne qualiteit een halve hof waarvan de andere halfscheid is 

toebehorende aan weduwe van ’t Oever haare moeder en grootmoeder, aan dezelve weduwe 

ten Oever voor een somma van twee honderd Caroli guldens verkogt; Verzoekende daar toe 
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approbatie. 

Was geapost:  De gelibelleerde koop van de halve koop hoff word mits deezen geapprobeerd. 

 

 

633. Den 29 Augusti 1768, fol.257vo. 

Op den Requeste van de voogden van de weduwe en de kinderen van Ad. Dooijer 

verzoekende approbatie van de verkoop van een obligatie groot f.1092 - 13 - 11 tegens elf 

guldens opgeld van het honderd en van een huis agter de Nieuwe muur door F. de Groen 

bewoond aan de weduwe van Toever voor f.1500 - : - . 

Was geapost:  De gelibelleerde verkopinge word mits deezen geapprobeerd. 

 

 

634. Den 15 Sept(em)ber 1768, fol.258. 

Op den Requeste van Henrich Germain Georg Iken, oudste Praedicant in de Gereformeerde 

Gemeente te Borgsteinfort, versoekende tot reparatie van de Gereformeerde Kerk aldaar met 

een liberale gift te moogen worden begunstigt. 

Was geapost:  De Suppliant word begunstigt met agt ducaten, door den ontfanger der Stads 

Domeinen te betalen aan handen van de Praedicant B.W. Hullesheim, uit de lopende 

Stadskamer. 

 

 

635. Den 19 Septemb(er) 1768, fol.258. 

Op den Requeste van de crediteuren van den insolventen boedel van de overledene Jannes 

Bommene en desselfs weduwe, welke deze requeste meede heeft getekend, verzoekende dat 

Abraham ten Noord en de gemeensman Arent Nieuwenburg als curateuren in dezelven boedel 

mogen worden gequalificeerd. 

Was geapost:  De persoonen bij Requeste vermelt worden geauctorizeerd ten fine als daar bij 

verzogt. 

 

 

636. Den 22 Septemb(er) 1768, fol.258vo. 

Op den Requeste van P. Elzeneur en N. van Diepen te kennen gevende dat bij testamente van 

Janneke van Diepen weduwe van Gerrit van Rechteren aan de kinderen  van wijlen N. van 

Diepen bij Susanna Abigael Metske in egte verwekt thans in Indien is gelegateerd zeker 

aandeel in Dronterland dat zij Supplianten daar van het bewind hebbende de jaarlijxe 

opkomsten ontvangen, van welke penningen uit kragte van zekere notariele volmagt op 

Batavia den 16 October 1767 gepasseerd door Berendjen van Diepen huisvrouw van Claas 

Willemssen Vos op Urk rekeninge bewijs en reliqua word gevorderd. Dat zij Supplianten 

verzoeken dat zij voorgaande gedane rekeninge en bewijs de overschietende penningen aan 

gemelte Berendjen van Diepen qqa. te mogen uitkeeren. 

Was geapost:  De Supplianten worden geaugtorizeerd om na behoorlijke gedaane rekeninge 

de gelibelleerde penningen uit te tellen aan Berendjen van Diepen huisvrouw van Claas 

Willemz op Urk als gevolmagtigde van Susanna Abigael Metske moeder en voogdesse van 

haare minderjarige kinderen bij wijlen N. van Diepen in egte verwekt, en zulx uit kragt van 

zekere notariele volmagt den 16 October 1767 op Batavia gepasseerd, zullende nogtans geene 

notariele volmagten in het vervolg worden gerespecteerd en Supplianten geene penningen 

mogen uit keeren dan op gerigtelijke volmagten. 
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637. Eodem Die [22 September 1768], fol.259. 

Op den Requeste van Warner Franciscus Toe Boecop als in huwelijk hebbende Elisabeth van 

Elten, mitsgaders Johanna van Elten te kennen gevende hoe derselver respective vader en 

schoonvader Jan van Elten, bij Resolutie van den [?] September is verklaart prodigus, dat ook 

zedert die tijd der Remonstranten moeder en schoonmoeder respective overleden waren, 

waaromtrend het nodig was dat dese al nog gemeene boedel wierde gedistraheerd en tot 

liquiditeit gebragt, versoekende dat de personen van Dirk Middelberg en Frans Gunnink 

mogten worden gequalificeerd en aagesteld tot Curateuren over de persoon en goederen van 

van voorschreven Jan van Elten, mitsgaders om de effecten van den voorschreven gemeenen 

boedel so mobile als immobile met den eersten te verkopen en dien boedel verder tot 

liquiditeit te brengen om dien na tot eene scheidinge en deilinge van deselve gemeene boedel 

tussen de Remonstranten en verdere medeerfgenamen van hare voorschrevene overledene 

moeder aan de eene kant, en de voorgemelde Curateuren wegens haren vader aan den anderen 

kant te kunnen worden getreden, mogende de Remonstranten wel lijden dat meergemelde 

Curateuren voor alle derselver aan te wendene moeite behoorlijk worden gesalariseerd ter 

discretie van Haar Wel Edele Hoog Agtbaren. 

Was geapost:  Op het raport van de Heeren Hooftluiden van het Broederquartier worden de 

personen van Derk Midelberg en Frans Gunningh tot Curateuren ten fine als bij Requeste 

vermeld gequalificeerd mids deselve behoorlijk sullen worden gesalariseerd ter discretie van 

Schepenen en Raeden. 

 

 

638. Den 30 Octob(er) 1768, fol.259vo. 

Op den Requeste van Jannetie van Grafhorst weduwe van wijlen J. Bommeni, versoekende 

dat in hare deplorabele toestand met eenige penningen tot hare subsistentie en levens 

nooddruft mogte worden begunstigd. 

Was geapost:  De Heeren Cameraars worden geauctoriseerd aan de Suppliante uijt de 

lopende Stads Camer uijt te tellen een somma van vijf goudguldens. 

 

 

639. Eodem [30 October 1768], fol.260. 

Op den Requeste van Johanna van Elten verzoekende dat haar uit den ouderlijken boedel 

competeerd eerstelijk een somma van een honderd Caroli guldens wegens een legaat door Jan 

Kuis aan haar vermaakt en bij haar vader ontvangen. 

2do. Een somma van vijvhonderd Caroli guldens aan haar gelegateerd door haare moeie 

Johanna Veltman, en meede bij haar vader ontvangen. 

3tio. Een somma van zeventig guldens van haar in de huishoudinge uitgeschoten. 

4de En dan nog sulx zo veel als naar redelijkheid voor het waarnemen van haar ouders 

huishoudinge zal worden goedgevonden. 

En eindelijk hetgeen haar zuster Cornelia bij haar trouwen is mede gegeven. 

Verzoekende dat het en en ander uit de boedepenningen mag worden voldaan. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broeder Quartier worden 

de curateuren in den boedel van Jan van Elten en desselfs overledene huisvrouw 

geauctoriseerd om onder behoorlijke quitancie aan de Suppliante uit de voorhanden zijnde 

boedel penningen te betalen en uit te tellen eerstelijk de somma van een honderd Caroli 

guldens wegens het legaat van Jan Kuis, ten tweeden de somma van vijv honderd guldens 

wegens het legaat van Johanna Veltman weduwe van Willem van Romunde benevens de 

interesse van het selve capitaal tot drie en een halve gulden van het honderd jaarlijx, en ten 

derden de somma van zeventig guldens wegens verschulde penningen ten voordeele van de 

huishoudinge alles breder bij Requeste vermelt; Kunnende op het verder verzoek van de twee 
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overige pointen bij Requeste gedaan niet worden gedisponeerd, en word dienvolgens 

afgeweezen. 

 

 

640. Den 19 October 1768, fol.260vo. 

Op den Requeste van David Beier, versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen, om 

aan wedersijden in de Carperpoort twee houtloosjes met hekken te moogen maaken. 

Was geapost:  Het versoek ten requeste gedaan, soo als het legt word mits deesen 

geaccordeert tot wederseggens toe, mits betalende jaarlijks ten behoeve van de Stadt, eene 

goudgulden; waarvan het eerste jaar verschijnen sal op Paasschen 1770. 

 

 

641. Den 24 October 1768, fol.260vo. 

Op den Requeste van Jacobus Buschman, rustend Predikant te Elburg, versoekende om 

geallegeerde redenen dat sijne soon P.M. Buschman wegens desselfs slegt gedrag mogte 

worden gestelt, in provisionele bewaring. 

Was geapost: Het versoek ten Requeste gedaan word mits deesen geaccordeert, en sal ten 

dien einde tot de provisionele detentie van de beclaagde de noodige ordre worden gestelt. 

 

 

642. Den 27 October 1768, fol.261. 

Op den Requeste van de Predikant H.L. Noordberg versoekende om ten Requeste 

geallegeerde redenen, om het huis, door hem laast ontruimt, aan de gemeensman J. van Wijhe 

toebehorende, tot Meij 1769 in huir te moogen overdoen aan vrouwe E. van Ingen geboren 

D’Arnaud. 

Was geapost:  Op rapport van de Heeren Praesidenten word verstaan, dat de Remonstrant het 

ontruimde huis ten Requeste gemeld, tot aanstaande Meij 1769 in huir sal moogen overdoen 

aan vrouwe E. van Ingen geboren D’Arnaud, mits de Remonstrant voor de betaling der 

huirpenninegn, door voornoemde J. van Wijhe bedongen, insta en verbonden blijve. 

 

 

643. Den 3 Novemb(er) 1768, fol.261vo. 

Op den Requeste van Gerrit Doorn en Peter ten Hoove voogden over *Areal Kluiver 

minderjarige zoon van Hendrik Kluiver verzoekende dat tot reddinge van den boedel mogen 

verkopen een huis met nog een klein huisjen in de Buiten Nieuwstraat.. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buiten Quartier worden de 

remonstranten geauctorizeerd ten fine als bij Requeste verzogt. 

 

 

644. Eodem Die [3 November 1768], fol.261vo. 

Op den Requeste van Willem Aerts, Stadsmeijer van het erve den Ruidenhoop genaamd te 

kennen gevende dat hij de agterstedige pagt verschenen 1763 en 1764 op heden souden 

kunnen afdoen en betalen, en vervolgens sorg te dragen dat jaarlijks ter behoorlijker tijd de 

beloofde pagtpenningen betalen souw versoekende over sulks dat de gedreigde executie sijner 

goederen moge worden gesurcheerd en opgeheeven en tevens aan de Suppliant vrijgelasten 

als meijer op sijn gehuurd erve geduirende de nog overig sijnde huirjaren te mogen verblijven. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant op heden sal betaald hebben de twe jaren pagt van Petri 

1764 en 1765 verschenen met de twe ducatons predicants geld als mede de kosten sal de 

executie in den Requeste gemeld worden opgeheven. 
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645. Den 7 Novem(ber) 1768, fol.262. 

Op den Requeste van de Predikanten van de Gereformeerde Nederduitsche Gemeente deser 

Stad versoekende, dat geduirende desen winter de vrijdagmorgenbeurt mag stil staan. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accorderen aan de Requestranten dat de 

vrijdagmorgenbeurt geduirende dese winter sal stilstaan. 

 

 

646. Eodem [7 November 1768], fol.262. 

Op den Requeste van E.J. van Slangenburg, verwalter Scholten van Campen verzoekende om 

ten requeste geallegueerde redenen vergunde aarde. 

Was geapost:  De verzogte vergunde aarde word mits dezen geaccordeerd en toegestaan, dog 

niet anders als ten aanzien van het passeren van reële gerigte acten van transporten, 

hijpothecatien en gerigtelijke bekentenissen en geene andere, welke acten anderszints onder 

de jurisdictie en op de grond van het gerigte, waar onder de verkoft en verbonden goederen 

gelegen zijn, zouden moeten worden gepasseerd; En voorts om in cas van nood en in zaken 

geen uitstel lijdende alhier in de jurisdictie van de Stads banke te mogen spannen tot 

contentieuze dog niet tot voluntaire zaaken. 

 

 

647. Den 7 November 1768, fol.262vo. 

Op den Requeste van Hendrik van Marle te kennen gevende, hoe dat hij sijn tijd hadde 

uijtgestaan so als hem volgens sententie geordonneert was, versoekende dat hij sijn burgerregt 

mag genieten als te voren sullende hij Suppliant sig houden en gedragen als een braaf burger 

en wanneer haar Wel Edele Hoog Agtbaren hem in Stadsdiensten gelieven te emploieren, dat 

hij sig na de orders van Haar Wel Edele Hoog Agtbaren sal gedragen. 

Was geapost:  De Suppliant sal van sijn Groot Burgerschap gebruik mogen maken gelijk 

voorheen. 

 

 

648. Den 10 November 1768, fol.262vo. 

Op den Requeste van Jan Strokkel, versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen, om 

geduirende de indispositie van den bierdrager Berend van Dijk een bequaam persoon te 

moogen  aanstellen, om desselfs functie waar te nemen mits dat deselve aan voornoemte B. 

van Dijk uitkeere een vierde part van de verdienste, en bevrijd blijve van het assisteren bij de 

criminele justitie. 

Was geapost:  De Remonstrant word mits desen geauthoriseert om een bequaam persoon, 

geduirende de indispositie van Berend van Dijk aan de Schepenen  en Raaden te praesteren 

ten fine en op de conditie als ten Requeste gemelt, mits praesterende den den gewonelijken 

eed. 

 

 

649. Den 14 Novemb(er) 1768, fol.263. 

Op den Requeste van Mr. Georg Rooijen verzoekende admissie om Parthijen advocando voor 

deezen Stads Rechtbanken te mogen bedienen. 

Was geapost:  Den Remonstrant word mits dezen gequalificeerd om voor dezen Stads 

Rechtbanken Parthijen advocando te mogen bedienen. 

 

 

650. Den 17 Novemb(er) 1768, fol.263vo. 

Op den Requeste van Berend Fiset verzoekende om zijnen slegten en armelijken toestand  
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eenigen onderstand. 

Was geapost:  Den Remonstrant word om ten requeste geallegueerde redenen begunstigd met 

vijv goudguldens te betalen door den ontvanger deezer Stadsdomeinen voor rekeninge van 

deeze lopende Stads Camer. 

 

 

651. Eodem [17 November 1768], fol.263vo. 

Op den Requeste van Berend Engelblik, versoekende om desselfs armoedige staat eenige 

onderstand. 

Was geapost:  De Suppliant word begunstigt met tien goudguldens, door de ontfanger der 

Stads Domeinen te betalen, uit de Lopende kamer. 

 

 

652. Den 19 November 1768, fol.263vo. 

Op den Requeste van Gijsbregti Rents, huisvrou van Gerrit Peele, versoekende om ten 

Requeste geallegeerde redenen dat er in haar insolvente boedel Curateuren mogten worden 

gestelt. 

Was geapost:  De personen van van E.W. Schults, en A. Voerman, worden mits deesen 

geauthoriseert ten fine als bij den Requeste gemelt. 

 

 

653. Eodem (Ongedateerd), fol.264. 

Op den Requeste van Aart Vink, hospes in de herberg het Trapje buiten de Vispoort, 

versoekende om geallegeerde redenen eenige relaxatie van de Stads impost op de Deventer 

dikke bieren. 

Was geapost:  In het versoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word 

dienshalven afgeslagen. 

 

 

654. Eodem (Ongedateerd), fol.264. 

Op den Requeste van de buitenburgeren en ingesetenen van Brunnepe cum annexis 

versoekende dat geduirende het winter saisoen de Hagenpoort, des Sondags, en Woensdag 

avond, een half uur na het eindigen van de godsdienst moge open blijven. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan, word aan de Remonstranten geaccordeert, 

en sullen ten dien einde de nodige ordres worden gegeven. 

 

 

655. Den 21 Novemb(er) 1768, fol. 264vo. 

Op den Requeste van Derk Middelberg en Arent Nieuwenburg als voogden over de kinderen 

van wijlen de Procurator Sablonniere, remonstrerende dat een huisjen in de Veenen-Straat aan 

haar pupillen toebehorende hadden verkogt voor een somma van zes honderd Caroli guldens 

op approbatie van Scheepenen ende Raden, verzoekende daar toe approbatie. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buiten Quartier word de 

verkoop van het gelibelleerden huisjen mits deezen geapprobeerd. 

 

 

656. Eodem Die [21 November 1768], fol. 264vo. 

Op den Requeste van van Gerrit en Wieker Wiekers, broers, versoekende dat eene Hendrik 

Carels, tegens welke sij Supplianten alhier ten Laage Banke met pandige procedeerden 
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mogten worden gelast, om sijn vaartuig van hier niet te vervoeren sonder alvorens te hebben 

gestelt sufficante cautie om het selve onder het gebied van dese Stad te sullen wederom 

brengen. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan, soo als het legt word mits deesen 

geaccordeert, en de beclaagde Hendrik Carels gelast om het vaartuig ten Requeste gemelt van 

hier niet te vervoeren, sonder alvorens genoegsame cautie te hebben gestelt van het selve 

vaartuig wederom onder het gebied van deesen Stad te sullen terugbrengen. 

 

 

657. Den 24 November 1768, fol.265. 

Op den Requeste van het Slepers Gilde, versoekende om geallegeerde redenen, dat aan haar 

mogte worden toegelegt voor het sleepen van een vaatje seep, ses duiten, in gelijkheid als sij 

van de rosijnenvaaten ontfangen, en dat daar mede hunne ordonnantie mogten worden 

geamplieerd. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Broodwegeren word het versoek ten Requeste 

gemelt, soo als het legt geaccordeert. 

 

 

658. Eodem Die [24 November 1768], fol.265. 

Op den Requeste van Pieter Brand versoekende een douceur voor het leesen en singen in de 

Walsche Kerk, van den 13 Meij tot 13 November. 

Was geapost:  De ontfanger van deese Stads Geestelijkheid word mits deesen geordonneert 

om aan den Suppliant om ten Requeste geallegeerde redenen, uit de lopende kamer uit te 

tellen een somma van vijf en twintig guldens. 

 

 

659. Den 25 Novemb(er) 1768, fol.266vo. 

Op den Requeste van Willem Schouwenburg, verzoekende met het veer op Enkhuizen 

begunstigd te mogen, zo en in dier voegen als hetzelve bij zijn vader is waargenomen. 

Was geapost:  Het gelibelleerde Veer op Enkhuizen word aan den Remonstrant toegestaan op 

dezelfde voet als zijn vader het zelve heeft waargenomen. 

 

 

660. Den 28 Novemb(er) 1768, fol.266vo. 

Op den Requeste van Zeno Lambertus Forsten verzoekende admissie om voor dezen Stads 

regtbanken parthijen advocando te mogen dienen. 

Was geapost:  Den Remonstrant word gequalificeerd om voor dezer Stads regtbanken 

parthijen advocando te mogen bedienen. 

 

 

661.  Eodem [28 November 1768], fol.266vo. 

Op den Requeste van Antoni van Dijk verzoekende remissie van zijn nog aan de Stad 

verschuldigde pagtpenningen van een Haatlander kampjen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Camenaars van de Stad word aan de Suppliant 

zijne gelibelleerde agterstedige pagt geremitteerd. 

 

 

662. Den 1 Decemb(er) 1768, fol. 267. 

Op den Requeste van Jan Sterke en Roelof Storm voogden over de onmondige kinderen van  
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Jan Hendrik Nederbos verzoekende auctorizatie om enige zilvere meubels in de boedel nog 

wordende gevonden volgens een annex inventaris te mogen verkoopen. 

Was geapost:  De Remonstranten worden geauctorizeerd ten fine als daarbij verzogt. 

 

 

663. Den 5 December 1768, fol.267. 

Op den Requeste van Warner Wieling als vader en voogd over sijne onmundige kinderen, 

versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen dat Haar Wel Edele Hoog Agtbaren 

gunstig gelieven te approberen de vercoop van een erve op de Sandberg aan Egbert Mensink 

vercogt voor sestien hondert guldens. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoodlieden word de gelibelleerde vercoping 

voor soo veel des Suppliants minderjarige kinderen betreft, mits deesen geapprobeert. 

 

 

664. Den 12 Decem(ber) 1768, fol.267vo. 

Op den Requeste van Assuerus van Leussen verzoekende veniam aetatis voor zijn beide nog 

onmondige dogters waarvan de oudste Jannigjen reets in haar een en twintigste jaar en de 

jonste Geertruid in haar agtiende jaar is, alzo dezelve beide van een goed en onberispelijk 

gedrag zijn. 

Was geapost:  De verzogte venia aetatis word mits deezen geaccordeerd ten fine en effecte 

als naar regte. 

 

 

665. Den 15 December 1768, fol.267vo. 

Op den Requeste van Gerrit Gerritsen inwoonder en ingeseten deeser Stad te kennen gevende 

hoe hij voornemens was een Rijlijffmakerswinkel op te zetten, en Rijlijffen te verkopen en ten 

dien einde genoodsaakt was het Kledermakers Gilde te winnen, dog daarin door de 

Gildemeesteren was afgewesen om dat van de Roomsche religie was, versoekende dat haar 

Weledele Hoog Agtbaren de Gildemeesteren gelieven te gelasten de Suppliant op dien voet in 

het gilde te permitteren so als voormaals de Rijlijfmaker Bos is toegestaan. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word geaccordeerd en ten dien einde aan de 

Gildemeesteren van het Kledermakers Gilde gelast den Remonstrant in haar gilde te 

admitteren, op deselve voet als de Rijlijfmaker Bos daarinne is toegelaten geweest sonder dat 

sulks omtrent andere Roomsch gesinden in consequentie sal getrokken worden. 

 

 

666. Den 19 Dec(em)ber 1768, fol.268. 

Op den Requeste van Berendina Bantjes, gesepareerde huisvrou van Assuerus van de Noord, 

versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen, dat aan haar bestier, en opvoedinge 

mogten worden overgegeven het kind, door voornoemte haar Eheman, in egte aan haar 

verwekt, soo tot nog toe onder derselver bestier is geweest. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan, soo als het legt, word mits deesen 

geaccordeert, en den beclaagde Assuerus van den Noord ferienslijk gelast, om op het vertonen 

desen het gelibelleerde kind aan de Suppliante te laaten volgen. 

 

 

667. Den 27 Dec(em)ber 1768, fol.268vo. 

Op den Requeste van Hendrik Croese, versoekende te moogen aflossen een uitgang of thins 

van een goudgulden uit R. van Heerden huis, Boven Poort, en een van twee guldens twee 

stuivers uit Gerrit Willemsen huis, beide ten profijte van de Geestelijkheid. 
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Was geapost:  Op het Rapport van de Camenaar van de Geestelijkheid word aan den 

Remonstrant geaccordeert om tegens Paasschen eerstkomende de gelibelleerde uitgangen te 

mogen aflossen tegens vier percento en de goudgulden gerekent op agt en twintig stuivers, in 

conformiteit van onse resolutie van den 2 Augusti 1732. 

 

668. Den 5 Januarij 1769, fol.268vo. 

Op den Requeste van Thijs Voerman, Lubbert Alberts, Hendrik Wolters en Hendrik Weijers, 

alle Meijers van het Camper Eiland, te kennen gevende hoe sij wegens de verafgelegentheid 

van hare woninge en de slegte wegen wel genegen waren om hunne kinderen ten huijse van 

Egbert Weijers, om desselfs nabijheid bij desselfs knegt Hendrik Fix te doen onderwijsen in 

het leesen en schrijven, hetgeen de Meester van het Eiland is verweigerende, schoon het selve 

buijten sijn schade is, en de meester evenwel sijn tribuit er van trekt versoekende over sulks 

permissie om geduirende de wintermaanden hunne kinderen bij voornoemde Hendrik Fix te 

mogen doen onderwijsen. 

Was geapost:  In het versoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word het 

selve mids deesen afgeslagen. 

 

 

669. Eodem (Ongedateerd), fol.269. 

Op den Requeste van Berent Engelenblik, versoekende voor hem desselfs vrouw en kinderen 

eenigen onderstand van penningen. 

Was geapost:  De Suppliant word begunstigd met tien goudguldens te betalen door de 

ontfanger van deese Stads Domeinen voor reekening van den lopende Stads Camer. 

 

 

670. Den 16 Januar(ij) 1769, fol.269vo. 

Op den Requeste van de voogden van Harman Jan Croff minderjarige zoon van wijlen de 

Burgermeester C. Croff en vrouw J.M. Vrieze, remonstrerende hoe dat tot liquidatie van de 

staat des boedels benodigd zijn merkelijke gerede penningen, en om derzelve te bekomen 

geene beter middel weeten, als eenige goederen van den boedel te verkopen; Verzoekende 

dieshalven om ten Requeste geallegeerde redenen te mogen verkopen deeze vervolgende als 

1mo. Vijv akkers land gelegen op Camperveen het Smalle genaamt. 

2do.  Ruim twee derde gedeelten in elf akkers land als voren gelegen op Camperveen. 

3tio.  Twee morgen lands tot IJsselmuiden bij de Sandberg gelegen. 

4de    Twee morgen lands als vooren agter de Sandberg gelegen. 

5de    Vier akkers bouwland als voren op de Sandberg gelegen. 

6de    Agt akkers bouwland als vooren gelegen. 

7de    Twee en een halve morgen lands onder het Schoutampt van Genemuiden gelegen in het 

 Crommestegerslag genaamt Schetelbrink. 

8
ste

   Twee morgen Bisschops land aan de Crommesteege bij het erve den Pol gelegen. 

9
de

    Twee morgen lands met een daar op staande huis of tente in de zogenaamde Koekoek 

bij de Rijxsteege het Dwarreland genaamt tusschen Bernardus Brunier en pupille 

gemeen. 

10
de

  Vier morgen lands in de zogenaamde Koekoek bij de Koekoekszijl gelegen als vooren           

         gemeen. 

11
de

  Een stuk lands genaamd het Ruitersand onder Wilsum gelegen. 

12
de

  Een stuk lands het Nieuw land genaamt groot drie morgen gelegen in Lambruggerslag. 

13
de

  Een stuk lands Coeslag genaamt als vooren gelegen. 

         Een boomgaartje Wilgen weerdjen en kampjen in de Oosterholtscheslag bij den dijk. 

14
de

  Een huisjen staande en gelegen alhier binnen Campen in de Groenestraat. 
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15
de

  Een huisjen als vooren. 

16
de

  Een stal met een huisjen daaragter als vooren. 

17
de

  Een huisjen als vooren in de Nieuwstraat. 

18
de

  Een huis en stal als vooren in de Breedesteeg. 

19
de

  Een huis als vooren bij het Magazijn. 

20
ste

 Een huisjen als vooren agter het Magazijn. 

21
ste

 Een huis en stal als vooren op de Vloedijk. 

22
ste

 Een huisjen als vooren in de Groenestraat. 

23
ste

 Een huis als vooren in de Boven Nieuwstraat. 

24
ste

 Een huisjen als vooren op de Vloedijk. 

25
ste

 Een huis als vooren in de Hofstraat. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broeder Quartier worden 

de Remonstranten in hunne qualiteit geauctorizeerd om de gelibelleerde goederen publijk ten 

overstaan van de respective Heeren Hoofdlieden te verkopen. 

 

 

671. Den 24 Januar(ij) 1769, fol.271. 

Op den Requeste van Janneke Alberts weduwe van Jan Willemsen Keteltasje verzoekende 

voor haar zoon Willem Jansen Keteltas zijnde oud 22 jaren en eenige maanden venia aetatis. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het broeder Quartier word het 

verzogte venia aetatis geaccordeerd ten fine en effecte als naar regte. 

 

 

672. Eodem [24 Januarij 1769], fol.271. 

Op de Requeste van Janneke Alberts weduwe wijlen Jan Willemsen Keteltasje, 

remonstrerende hoe dat zij voor zig zelfs en als moeder en wettige voogdesse van haar 

onmondige zoon Willem Jansen Keteltasje met goedkenninge van hoe vier meerderjarige 

kinderen met de voogden over de beide minderjarige kinderen van Jan van der Heine bij 

Elsjen Janz Keteltasje in egte verwekt, zijnde zij Elsjen Janz Keteltasje een voordogter 

geweest van den Remonstrants Eheman voornoemd, als meede met de Buitenvaders van het 

Burger Weeshuis waarinne eene van deze kinderen word verpleegd, hadde aangegaan een 

contract van uitkoop wegens des grootvaders erffenisse, met aan dezelve te betalen een 

somma van vijv en twintig Caroli guldens eens. Verzoekende daar toe approbatie. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden word de gelibelleerde uitkoop mits 

deezen geapprobeerd. 

 

 

673. Eodem [24 Januarij 1769], fol.271vo. 

Op den Requeste van Dr. G.A. Herweijer als gevolmagtigde van Anna Christina van Elten, 

verzoekende salvis omnibus ac sinqulis al nog de tijd van zes weeken om zig te mogen 

declareren over een zekere dispositie bij het testament van wijlen haare grootvader en 

grootmoeder Jan van Elten en Alida Veltman, in leeven egtelieden, wordende gevonden. 

Was geapost:  Het verzoek bij Requeste gedaan word mits deezen toegestaan en dienvolgens 

aan den Reguestrant qq. geaccordeerd de tijd van zes weken ten fine als daarbij verzogt. 

 

 

674. Den 14 Februarij 1769, fol.272. 

Op den Requeste van Dirk Gerrit Dijk en Alb. Voerman als Curatoren over den insolventen 

boedel van Assuerus van den Noort en Berendina Banties versoekende om ten Requeste 

geallegeerde redenen ten overstaan van de Heeren Hooftluiden te mogen worden 
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gequalificeert tot het verkopen van een huis op het hoek van de Carper Steege benevens een 

halve hof gelegen in Brunnepe. 

Was geapost:  Op het Raport van de Heeren Hooftluiden van het Buijten Quartier worden de 

Curatoren ten overstaan van de Heeren Hooftluiden tot de verkoping van de gelibelleerde 

percelen mids deesen geauctoriseert. 

 

 

675. Eodem [14 Februarij 1769], fol.272. 

Op den Requeste van de huisvrouw van Pieter ter Veer versoekende om ten Requeste 

geallegeerde reedenen eenige onderstand. 

Was geapost:  De Suppliante word mids deesen begunstigd met vijf goudguldens te betalen 

door de ontfanger van de Stads Domeinen voor reekening van de lopende Stads Camer. 

 

 

676. Den 27 Februarii 1769, fol.272vo. 

Op den Requeste van Wolter Nederbos verzoekende om ten requeste geallegeerde redenen dat 

uit handen van de voogden over deszelfs minderjarige broeders moge ligten de provinieerde 

penningen van eenige goederen en zilverwerk met goedvinden van Haar Wel Edele Hoog 

Agtbaren verkogt, om daar van in de huishoudinge te subsisteren. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buiten Quartier worden de 

voogden geauctosizeerd om de gelibelleerde penningen te mogen emploieren tot afbetalinge 

van de prossonste schulden. 

 

 

677. Den 9 Maart 1769, fol.272vo. 

Op den Requeste van de Curateuren van den boedel van J.H. van der Beek verzoekende om 

ten requeste geallegeerde redenen auctorizatie om vier akkers zaaijland onder de jurisdictie 

van Zwolle op den Oost-Enk in de Diezer markt met de Heer Burgermeester Lemker van 

Breda in gemeenschap te mogen verkopen. 

Was geapost:  De Remonstranten worden geauctorizeerd ten fine als bij Requeste verzogt. 

 

 

678. Den 13 Maart 1769, fol.273. 

Op den Requeste van Gerrit ten Hoven te kennen gevende hoe hij in een beklaagelijke staat 

van armoede sig bevindende en niete kunnende subsisteren dieswegens was versoekende dat 

Haar Wel Edele Hoog Agtbaren hem geliefden te permitteren om de Roedendragersplaats van 

Evert Moulin, die kennelijk niet in staat is, deselve waar te nemen voor sijn leeftijd te mogen 

bedienen, onder genot en gebeur van alleenlijk de verdiensten en emolumenten daarvan 

provenierende den Remonstrant in dien val daartoe te qualificeren. 

Was geapost:  In het versoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden; dog word de 

Suppliant begunstigd met tien goudguldens te betalen door de ontfanger van deese Stads 

Domeinen voor reekening van de lopende Stads Camer. 

 

 

679. Den 23 Maart 1769, fol.273vo. 

Op den Requeste van Zigmund Zinnemers van de Luthersche religie en een hovenier van sijn 

ambagt in huwelijk hebbende Maria Jansen versoekende dat hem tot den 23 November 1700 

drie en seventig de inwoninge moge worden vergund. 

Was geapost:  In het versoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word het 

selve mids deesen afgeslagen. 
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680. Den 27 Maart 1769, fol.273vo. 

Op den Requeste van de Kerkmeesters van het Geertruid en Catharinen Gasthuijs: te kennen 

gevende hoe sij het bedroefde huisgesin van Berend Fiset in het Gasthuis hebben 

overgenomen, en also desselfs dogter Gesina Fiset daar door mede in het Gasthuis is 

gekomen, en gemelde een huis heeft staande alhier in de Geerstraat, daar de gemelde 

personen in gewoont hebben en niet wel sonder reparatie te doen kan verhuurt worden 

versoekende een middel hoe daar best mede te handelen. 

Was geapost:  Op het raport van de Heeren Provisoren van het Geertruid en Catharinen 

Gasthuis word de verkoping van het gelibelleerde huijs ten overstaan van de Heeren 

Provisoren mids deesen geaccordeert. 

 

 

681. Den 30 Maart 1769, fol.274. 

Op den Requeste van de weduwe Pieter van Ingen versoekende van de helft van een thins van 

vijf guldens 12 stuivers jaarlijks van haar huis agter de Nieuwe muur op het hoek van de 

Melkpoort moetende worden betaald te mogen worden ontheven. 

Was geapost:  In het versoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word het 

selve afgeslagen mids desen. 

 

 

682. Eodem [30 Maart 1769], fol.274. 

Op den Requeste van Arend Nieuwenburg en Dirk Middelburg als voogden over de 

onmundige kinderen van wijlen den Procurator de la Sabloniere te kennen gevende hoe sij sig 

bij Requeste hebbende geaddresseert, ten einde haar Wel Edele Hoog Agtbaren haar mogten 

aanwijsen zulke middelen als tot bekoming van een seker capitaal van 600 guldens uijt de 

goederen van voornoemde onmundige kinderen ten behoeve van den Lieutenant Lachenwitz 

(tot afkoop van zeker engagement door hem met een vrouwspersoon te Venlo gemaakt) 

opgeschoten; daarop haar Hoog Agtbaren hadden goedgevonden, dat sij Supplianten sig ten 

fine voornoemde vooraf bij missive souden adresseren aan den Hoogwelgeboren Gestrenge 

Heere Lieutenant Collonel de Wilcke ten einde door sijne intercessie gemelde capitaal te 

bekomen uijt de penningen welke de Heer Lachenwitz door het transporteren van sijn vaendel 

zoude magtig worden, dat sij daarop bij rescriptie geadverteerd sijn boven gemelde capitaal 

van 600 guldens te kunnen ontfangen versoekende ootmoedig dat sij Supplianten mogten 

worden geauctoriseert gemelde capitaal van 600 guldens te ontfangen ten einde het selve 

wederom tot voordeel van hunne pupillen te kunnen emploijeren. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word geaccordeert, en worden dien ten 

gevolge de voogden over de onmundige kinderen van wijlen de Proc. De la Sabloniere 

geauctoriseerd om de gelibelleerde penningen ter somma van f.600 - : - te mogen ontfangen. 

 

 

683. Den 3 April 1769, fol.275. 

Op den Requeste van Janna van ’t Holt weduwe wijlen Dirk Schipper, versoekende 

approbatie van de verkoping van haar huisie voor f.265 - : - guldens, en dat sij moge worden 

gequalificeert het selve te transporteren. 

Was geapost:  Op het raport van de Heeren Hooftluiden van het Boven Quartier word de 

verkoping van het huisie ten Requeste gemeld mids desen geaprobeerd. 
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684. Eodem [3 April 1769], fol.275vo. 

Op den Requeste van Jan Goesbergen, te kennen gevende hoe hij wonende in de Buiten 

Hofstraat tegen sijn plaats of hofie agter sijn huis heeft aanleggen een ledige huisstede 

waarvan voor eenige jaren het huis door ordre van Haar Wel Edele Hoog Agtbaren is 

afgebroken versoekende dat Haar Wel Edele Hoog Agtbaren hem remonstrant deese 

opgemelde plaats gelieven te vereeren om deselve aan sijn plaatsie te mogen aantrekken, 

zullende deselve als dan laten afvredigen en de straat en klinkers doen maken en  

onderhouden. 

Was geapost:  Op het raport van de Heeren Hooftluiden van het Buitenquartier word aan de 

Suppliant de ledige plaats ten Requeste gemeld, vergund tot wederopzeggens toe, mids hij de 

strate tegenover sijn wheere, behoorlijk reparere en verder onderhouden. 

 

 

685. Eodem [3 April 1769], fol.276. 

Op den Requeste van de weduwe van wijlen Pieter van Ingen te kennen gevende hoe dat 

voornemens was haar huis op he hoek van de Melkstege alhier te veranderen en willende 

gaarn met het fundament van de voorgevel eenige duijmen vooruijt springen ten eind emet de 

nabuirige huisen en pakhuisen gelijk te komen. Versoekende permissie om haar huis so verre 

ten fine voorschreven te laten vooruijtschieten. 

Was geapost:  Op het raport van de Heeren Hooftluiden van het Broederquartier word het 

versoek ten Requeste gedaan so als het legd geaccordeert. 

 

 

686. Den 13 April 1769, fol.276. 

Op den Requeste van Roelof Storm en Lourens van Wijhe als voogden over de onmondige 

nagelatene kinderen van wijlen de gemeensman J.H. Nederbos versoekende het huis en 

imboedel met der pupillen broeder Wolter Nederbos gemeen te mogen verkopen en te mogen 

treden tot schiftinge, scheidinge en deilinge van gemelde boedel. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word geaccordeert, en worden dien ten 

gevolge de voogden over de onmundige kinderen van wijlen de gemeensman J.H. Nederbos 

tot de verkoping van het ten Requeste gemelde huis ten overstaan van de Heren Hooftluiden 

geautoriseert als mede van de imboedel, en dien na te mogen treden tot schiftinge en 

scheidinge van de boedel met haar pupillen broeder Wolter Nederbos nog gemeen. 

 

 

687. Eodem [13 April 1769], fol.276vo. 

Op den Requeste van Hendrik Mark geboortig van Campen versoekende voor hem sijn vrouw 

en onnozele stiefdogter Geesie van Tuffelen de kost in ’t Boven Gasthuis, praesterende daar 

voor te betalen driehondert Caroli guldens eens. 

Was geapost:  Op het raport van de Heren Provisoren van het Geertruid en Catharinen 

Gasthuis wordn Hendrik Mark desselfs vrouw en stiefdogter met een Kostgevers proeve in 

gemelde Geertruid en Catharinen Gasthuis begunstigd, en sullen de Supplianten te samen nog 

genieten een half pond boter ieder week, mids dan de Suppliant aan gemelde Gasthuis bij het 

intreden in het selve opbrenge en betale eene summa van vierhondert Caroli guldens eens. 

 

 

688. Den 20 April 1769, fol.277. 

Op den Requeste van Hendrik Aarts, Stadsmeijer op het Camper Eiland, te kennen gevende 

hoe bij het verpagten van desselfs erve de Lage Welle genaamd gestipuleerd en bedongen is, 

dat de Suppliant ongeveer tien mudden gezaaij in den akker de Doorns genaamd soude mogen 
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bebouwen, dog ondervindende, dat de boven gemelde akker te laag leggen, en derselven 

minder geschikt om er met vrugt eenig koren te zaaijen, daarin tegendeel daar naast eenig 

land is gelegen het geen veel hoger is, en mede de Dorens geheten sijnde bijna  vijf mudden 

gezaaij versoekende om die laastgemelde vijf mudden in plaats van de eerste 10 mudden 

gezaaij te mogen bebouwen. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mids desen geaccordeert. 

 

689. Eodem [20 April 1769] fol.277. 

Op den Requeste van Arent Jansen Vos, te kennen gevende hoe deselve in pagt hebbende het 

erve de Hoge Nes op ’t Camper Eiland gelegen, seer genegen soude sijn om een hoog stuk 

lands in de Tichelkuil te bebouwen ongeveer vijf mudden groot in plaats van eenige akkers 

van deselfde groote, en daarnaast aangelegen, die reeds van sijn voorzaat sijn bebouwd 

gweest, maar so laag leggende dat in natte jaren het zaad geheel en al vernield word, 

versoekende of het Haar Wel Edele Hoog Agtbaren behagen moge, dese sijne regtmatige bede 

niet van de hand te wijzen. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mids desen geaccordeert. 

 

 

690. Den 24 April 1769, fol.277vo. 

Op den Requeste van Warner toe Boecop noie uxoris Elizabet van Elten verzoekende dat de 

curateuren van den boedel van derzelfs schoonvader Jan van Elten mogen worden gelast om 

rekening daarvan te doen, en dat deszelfs suster moge worden gelast om haare praetensien  

gestand te willen doen met den Requestrant daar over te procederen als naar Stadsregte. 

Was geapost:  De Curateuren van den gelibelleerden boedel worden mits deezen gelast om 

ten eersten van haare gehouden administratie behoorlijke nakominge te doen voor de Heeren 

Hoofdlieden ten overstaan van de erfgenamen. Kunnende derselver erfgenamen so mogten 

sustineren eenige praetensien tegens malkanderen over de verdelinge van den boedel te 

hebben, derselve ter behoorlijken plaatze institueren. 

 

 

691. Den 1 Meij 1769, fol.278. 

Op den Requeste van de voogden van de kinderen van wijlen Procurator de la Sabloniere, te 

kennen gevende, hoe sij volgens apoinctement van den 30 Maart deses jaars 1769 hadden 

ontfangen de somma van ses hondert Caroli guldens uijt de verkogte Officiersplaats van de 

Heer J.G. Lachenwitz, versoeke eene somma van hondert Caroli guldens te mogen gebruiken 

tot afdoeninge van genoemde schulden, en dat Haar Wel Edele Hoog Agtbaren haar 

Supplianten een plaats mogten goedvinden aan te wijsen waar sij als dan de overige vijf 

hondert guldens souden kunnen ofte mogen beleggen. 

Was geapost:  De Remonstranten worden in hunne qualiteit geauctoriseert, om van de 

gelibelleerde seshondert guldens te mogen gebruiken eene somma van hondert guldens ten 

einde daar mede de meest presserende schulden af te doen en betalen, wordende aan de aan de 

Remonstranten verder gerecommandeert om de resterende vijfhondert guldens op de 

convenabelste wijse ten meesten voordeele van hare pupillen te beleggen. 

 

 

692. Den 24 April 1769, fol.278vo. 

Op den Requeste van Jan Christiaan Biberig, versoekende te moogen aflossen een thins aan 

de Geestelijkheid, van veertien stuivers en veertien penningen te mogen aflossen. 
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Was geapost:  De versogte aflosse word mits deesen geaccordeert tegens betaling van 

vierentwintig guldens, vijftien stuivers, en twaalf penningen, en wel tegens de eerste 

verschijnsdag. 

 

 

693. Den 8 Meij 1769, fol.278vo. 

Op den Requeste van Jan Arends van der Weerd, versoekende uit hoofde, dat hij susteneerd 

een geboren Buiten Burger te sijn, remboursement van sodane penningen als hij in het jaar 

1766 als sodanig te veel hadde betaalt. 

Was geapost:  Wanneer de Requestrant het geposeerde ten Requeste nader sal hebben 

geverifieert, sal op het versoek, ten Requeste gedaan, nader worden gedisponeert. 

 

 

694. Den 8 Meij 1769, fol.279. 

Op den Requeste van de weduwe van Willem Aarts, Meijerse op het Stadserve genaamd den 

Ruidenhoop op het Camper Eiland, te kennen gevende, hoe sij Suppliante reeds eenige jaren 

verbouwt hebbende de Willigen Camp bij desselfs erve gelegen, voorschreven camp so 

weinig saad aflevert, dat de moeite naauwlijks daar van betaald word, selfs in drie jaren so 

veel niet dat voldoende was om het selve weder te kunnen besaaijen, versoekende oversulks 

de Willigen Camp te mogen laten beweiden, en het voor buiten land voor het huis zijnde vier 

mudde gezaaij weder te bouwen. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan so als het legt word mids desen geaccordeert. 

 

 

695. Den 13 Meij 1769, fol.279. 

Op den Requeste van de Secretaris H.E. Hubert, versoekende om ten Requeste geallegeerde 

redenen, dat aan sijne oudste dogter Catharina Elisabeth Hubert, bij sijne Ehevrou Maria 

Roelink in egte verwekt, en oud in haar drie en twintigste jaar mogte verleent worden venia 

aetatis, ten fine en effecte als na regten. 

Was geapost:  De versogte venia aetatis, word mits deesen geaccordeert ten fine en effecte 

als na regte. 

 

 

696. Den 22 Meij 1769, fol.279vo. 

Op den Requeste van Berend Bruins te kennen gevende hoe hij in den jare 1764 van Assuerus 

van den Noort in betaling van desselfs aan den Suppliant verschuldigde penningen heeft 

overgenomen en in eigendom ontfangen sekere Where waarop weleer een huisie gestaan heeft 

so als gelegen is in het Buiten Kwartier op de Vloedijk het twede huis van Hendrik ter Haar 

dat uijt voorschreven huisie wel eer heeft uijtgegaan een thins of uijtgang bedragende eene 

somma van f.4 - 4 - mogelijk om verval van het selve huisie aan den Armen Camer niet 

betaald is dan vermids de Boekhouder Strokkel den Suppliant aanmaand tot betaling der 

voormelte uijtgang en wel van Paasschen 1763 af, sijnde een jaar langer dan wanneer de 

Suppliant gemelde Where in eigendom heeft overgenomen, versoekende dat hij Suppliant van 

de gelibelleerden uijtgang in ’t geheel often dele mogte worden gelibereerd. 

Was geapost:  Wanneer de Remonstrant op den uijtgang van de gelibelleerde Where van den 

tijd af dat hij eigenaar van deselve geworden is nu en in het vervolg promptelijk opbrenge en 

betale een goudgulden jaarlijks, so word gemelde uijtgang mids desen van drie op een 

goudgulden vermindert. 
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697. Den 12 Junii 1769, fol.280. 

Op den Requeste van Willem Lamberts, Evert Jansen, en Geurt Jans, te saamen voogden over 

de vier kinderen van Willem Boumeister en Lijsbet Jans, te kennen gevende, hoe eene 

derselve pupillen, met namen Egbert Willems, met gunstige goedkeuring van Schepenen en 

Raaden tegens uitreiking van sijn ouderlijke erfportie alhier in het Arme Weeshuis staat 

verpleegt te worden, om ten Requeste geallegeerde redenen verzoekende dat sij mogten 

worden geauthoriseerd met de Weesemeesters van ’t Arme Weeshuis voorschreven 

ouderlijken boedel te moogen schiften en scheiden, en de ongerede goederen, in het 

Schoutampt van Dalfsen gelegen, ten overstaan van het gerigte te moogen vercoopen. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan, word mits deesen geaccordeert, en de 

Supplianten geauthoriseert, invoegen ten fine als daar bij vermeld. 

 

 

698. Eodem Die [12 Junii 1769], fol.280vo. 

Op den Requeste van J. van Hoven, te kennen gevende, hoe wegens de afbraak van het 

tegenover gestaan hebbende huis, aan sijn huis op de hoek van de Schapensteeg een beertie 

van 1 ½ voet, waaronder de geut doorloopt te zetten, versoekende daartoe permissie. 

Was geapost:  Op het raport van de Heren Cameraars word het versoek ten Requeste gedaan 

so als het legd mids desen geacordeert. 

 

 

699. Den 19 Junii 1769, fol.281. 

Op den Requeste van Willem Knog, te kennen gevende dat bij testamente van wijlen Maria 

Heltjesdam weduwe Elberts, aan des Remonstrans kleindogter Maria Wilhelmina Buur ware 

gelegateert eene somma van drie duisend guldens benevens een goude keten en een paar 

orlietten, om geallegeerde redenen versoekende, dat tot de Maneance van gemelte legaat 

mogten worden geauthoriseert Dr. A. Balkman en Gerrit ten Spenke. 

Was geapost:  De personen van de Medisch Doctor A. Balkman, en Gerrit ten Spenke 

worden mits deesen geauthoriseert ten fine als bij den Requeste gemelt. 

 

 

700. Eodem (Niet gedateerd), fol.281. 

Op den Requeste van Dr. Abraham Balkman, en Gerrit ten Spenke, van deselve inhout, 

versoekende ten fine bovengemelt te mogen worden gequalificeert, en dat aan haar verder 

sodane middelen mogen worden aan de hand gegeven, om het voornoemde capitaal ten 

meeste voordeele te beleggen. 

Was geapost:  De Remonstranten worden mits deesen geauthoriseert, om het gelibelleerde 

legaat ten meesten voordeele van de onmondige Maria Wilhelmina Buur aan te leggen, en 

vervolgens te maniëren tot onser nadere dispositie. 

 

 

701. Eodem Die [19 Junii 1769], fol.281vo. 

Op den Requeste van Bartelt Jans, versoekende om geallegeerde redenen, dat aan hem 

restitutie mogte worden gedaan van sodane penningen, als hij in den jaare 1757 voor het 

verkrijgen van de Groote Burgerschap deser Stadt te veel soude hebben betaalt. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant het geposeerde ten Requeste nader sal hebben 

geverifieert, sal op het versoek daarbij gedaan nader worden gedisponeert. 
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Botervatsteeg     503. 

Botschuiver     104. 

Boven Hofstraat    121, 149. 

Boven Nieuwstraat    385, 439, 670. 

Boven Poorte, de    270, 559, 667. 

Brede Stege     90, 394, 435, 670. 

Broeder-Poorte    95, 365. 

Broerstraat     139, 452, 488, 511, 512, 591. 

Brunnepe  37, 89, 111, 128, 229, 233, 371, 37, 522, 589, 

602, 610, 654, 674. 

Buiten Hofstraat  684. 

Buiten Kerk     538. 

Buiten Kerkhof, het    360. 

Buiten Nieuwstraat    49, 318, 378, 434, 479, 498, 592, 643. 

Buren      135. 

Burgwal     96, 108, 422, 503, 584, 591, 597. 

Camer van Enkhuisen    46. 

Camp Kost verloren    209. 

Camper Eiland, ‘t    8, 118, 146, 668, 688, 689, 694. 

Camperstraat     298. 

Camperveen     38, 47, 176, 284, 403, 411, 670. 

Cananoor     448. 

Carperpoort     640. 

Carpersteeg     49, 674. 

Casteel Delmina    255. 

Cellebroers-Poorte    80, 510, 511. 
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Cellebroersweg    263. 

Claverswerf     64. 

Coeslag, het     670. 

Colemschate     624. 

Crommesteege    670. 

Crommestegerslag    670. 

Cuinre wegje, het    541. 

Cuinre, de     82, 131, 381, 531, 536, 565. 

Curacao     484. 

Dalfsen     334, 697. 

Deenmarken     546. 

Deventer     30, 260, 304, 357, 409, 624, 653. 

Diezer markt     677. 

Doorngaard     578. 

Doorns, de     688. 

Dorth      482. 

Dronter Landen    244, 636. 

Duits-Lotteringen    150. 

Dwarreland, het    670. 

Eeckmolen     214. 

Eijland, het     8, 118, 146, 217, 509, 623. 

Elburg      515, 641. 

Emmeloort     202. 

Emmen (Ov.)     334. 

Enkhuisen     46, 78, 659. 

Ens, ’t Eiland     146, 202, 330. 

Erve de Hoge Nes    689. 

Erve de Lage Welle    688. 

Erve den Hogen Es    320. 

Erve den Ruidenhoop    644, 694. 

Erve Jacob Hillebrants   131, 381, 536. 

Erve Meester Hendrix Weerd   209. 

Erve Tengbert, ‘t    284. 

Extersteeg     158. 

Fleer (Flier) Steege    425. 

Gansediep, het    487. 

Gasperdam, het schip    448. 

Geerstraat     140, 254, 327, 680. 

Gelderland     260. 

Genemuiden     487, 532, 670. 

Geute, de     487. 

Grafhorst     101. 

Groene Strate     59, 513, 575, 670. 

Groningen     161, 282. 

Groninger land, het    288. 

Groote Blok, het    541, 587. 

Haarlem     337, 362. 

Haatland, het     17, 229, 661. 

Hage, den     43. 

Hagen, de     602. 
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Hagenpoort     193, 292, 369, 442, 454, 654. 

Hasselaer dijk     124. 

Heerde, ampte van    221. 

Heerenbroek, ‘s    245. 

Heetveld, erve     626. 

Heilensteeg     510, 511. 

Herkenhoofd, het    523. 

Heulties, de     216. 

Heupe, de     217. 

Hofstraat     149, 158, 670. 

Holland     136. 

Hoorn      62, 309. 

IJssel, de     230. 

IJsselbrugge, Stads    405, 594. 

IJsseldijk, den     284. 

IJsselmuiden     51, 127, 242, 391, 416, 458, 541, 670. 

IJssel-poortje, het    413. 

Indiën      290. 

Ingensen Boesem    77. 

Jaarmarkt, de     250. 

Jagersland, het    44. 

Kaa-dijk     240. 

Kaek, de     58. 

Karper Stege     66. 

Keiserinnetooren    224, 617. 

Keisersstraat     170, 502. 

Koekoek, de     227, 540, 541, 587, 670. 

Koekoekszijl, de    670. 

Korenmarkt     167, 459. 

Korte Boven Hofstraat   312. 

Korte Hofstrate    425. 

Kromme Weijden, de    46. 

Kruittoorn, de     22, 481, 584. 

Lambruggerslag, het    670. 

Lammegies huis    158. 

Lemmer     161. 

Leussen     593. 

Louwenpoort     220, 326, 464. 

Luiken      172. 

Luuwte, Carspel de    468. 

Magazijn, het     670. 

Marktsteeg     200. 

Mastebroek     127, 158, 450, 453. 

Mastebroeker IJsseldijk   472. 

Meermate, de     297. 

Meerminne Poort    537. 

Meeuwen Sant, het    17. 

Melkpoort     681. 

Melksteeg     685. 

Melm, de     229. 
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Meppeld     275. 

Mole, de Ville     230. 

Mole, Stadspaardevulle   85. 

Molen, de agterste    80. 

Morrensteeg     158. 

Mostert, Kampjen van de   489. 

Mosterthoff, de    489. 

Naateers, het     240. 

Neder Veluwe     84. 

Nederlands Indie    382. 

Nieuwe land het    670. 

Nieuwe markt, de    563. 

Nieuwe Stads Herberg, de   475. 

Nieuwe Weert, de    225. 

Nieuwe Weg, de    56. 

Nieuwe Wetering, de    453. 

Nieuwstraat     119, 139, 152, 158, 406, 516, 624, 670. 

Nijerdal     307. 

Noord, de     292, 602. 

Noortweg     610. 

Noorwegen     546. 

Ommen     132. 

Oort, den     26. 

Oost-Enk, den     677. 

Oosterholt     500. 

Oosterholtscheslag, het   670. 

Oostermate, de    44, 343. 

Oosterwolde     67, 102, 159, 562. 

Oost-Indien     18, 46, 125, 174, 184, 190, 448. 

Oostindische Compagnie   276, 491. 

Oude-kerk     12. 

Oudestraat  90, 158, 193, 199, 254, 388, 394, 502, 507, 508, 

511, 512, 577, 611, 619. 

Pannekoekendijk    490. 

Plas, de     26. 

Pol, erve de     670. 

Praam      155, 178, 179, 227, 405, 476. 

Princen Wapen, ‘t    411. 

Raamstege     292. 

Ridder van St. Joris, de   469. 

Rijnvisgank     467. 

Rijxsteege, de     670. 

Rode Hert, het     559. 

Roden Engel, de    85. 

Rotterdam     35, 117. 

Rozenobel, de     507. 

Ruitersand, het    670. 

Saandam     631. 

Sak, de      51, 52. 

Salland     323. 
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Santberg, de     372, 663, 670. 

Sapmeer     63. 

Sas van Gent     316. 

Schans, de     475. 

Schapensteeg     318, 502, 698. 

Scheer-Want de    595. 

Schelle      564. 

Schetelbrink     670. 

Schip de Voede    46. 

Schokland     203. 

Schokland     359. 

Schout Keppels Land    46. 

Sevelingerweide    613. 

Seveningen     379. 

Sevenwouden     79. 

Sijbrand Claassen Land   124. 

Smalle Tiende, de    328. 

Smalle, het     670. 

Sonnenberg, de    201, 372, 450. 

St. Jacobssteeg    385. 

St. Nicolaidijk     128, 613. 

Stadhuis, het     615. 

Stads Wal     449. 

Stadsmuur     193, 473, 493, 537, 580, 584, 611, 621. 

Stadspoorten     32. 

Stanwijkerwout    595. 

Surinamen     123, 628. 

Swartesluis     179. 

Swoller Karspel    44. 

Tichelkuil, de     689. 

Tjalkschip     631. 

Trapje, Herberg het    653. 

Trekvaart, de     489. 

Urk      636. 

Utrecht     14, 258. 

Veen-Poorte     80, 214, 449, 538, 623. 

Veenster land, het    531, 565. 

Veer van hier op ’t Eiland Ens  146, 202, 237. 

Veer van hier op Amsterdam   107, 308, 309, 588. 

Veer van hier op Deventer   30, 304, 357. 

Veer van hier op Emmeloort   202, 237. 

Veer van hier op Enkhuizen   659. 

Veer van hier op Hoorn   309. 

Veer van hier op Lemmer   161. 

Veer van hier op Meppelt   275. 

Veer van hier op Saandam   631. 

Veer van hier op Schokland   359. 

Veer van hier op Zwolle   104, 279. 

Vene Strate     363, 605, 655. 

Venlo      590, 682. 
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Verlaten Landen, de    531, 565. 

Vispoort     653. 

Vloetdijk     497, 670, 696. 

Vollenho(ve)     6, 285, 307, 323, 468. 

Voorste Piper     606. 

Vosien, het     453. 

Vosse Weerd, de    257. 

Vossen Weerds Dijk    301. 

Vriesland     161. 

Wapenvelde     221. 

Wapenvelden Broeck, ‘t   46. 

Watersnood, de    30. 

Weerd Hagentjen    101. 

Welmer Marsch, de    446. 

Wesep      626. 

West-Indien     184. 

Wieldraijers winkel    151. 

Wilgen weertje, het    670. 

Willigen Camp, de    694. 

Wilsem     166, 448, 670. 

Wolvega     79. 

Zalk      77, 328, 596. 

Zeedijk, de     44, 64. 

Zeveningen     8. 

Zwaanen Poort    542. 

Zwarte Welle, de    118. 

Zwolle  24, 27, 81, 104, 180, 187, 298, 402, 409, 564, 

589, 677. 

 

 

 

Index op instellingen. 

 

 

Accademie tot Groningen   282. 

Amsterdamse Courant   57. 

Arme Weeshuis  46, 55, 111, 169, 175, 248, 313, 317, 351, 352, 

438, 481, 494, 503, 550, 567, 571, 600, 608, 697. 

Armen, Stads     127, 511, 696. 

Armenstaat, de    74, 90, 281, 502, 577. 

Armenstaet van Blankenham   64. 

Bakkerie in de Geerstraat   327. 

Hoge Banke, de    126, 553. 

Banke, de Lage    410, 412, 656. 

Bataillon van de Heer Heronius, ’t twede 316. 

Belt, de     20. 

Bestiaal, het     410. 

Boter-pagt     291. 

Bovenkerk     9, 45, 49, 64, 100, 120, 149, 151, 153, 302, 470. 

Brands Vergadering    191. 
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Broederkerk     120, 305, 574. 

Buitenkerk     120, 378, 574. 

Burger Compagnie    41. 

Burger Regiment    533. 

Burger Weeshuis    133, 238, 271, 501, 607, 672. 

Burgerwesen     90, 121. 

Catoendrukkerije    150. 

Classis van Neder Veluwe   84. 

Classis van Sevenwouden   79. 

Collegie, het     109. 

Compagnie Cadets    538. 

Compagnie van Captain J.H. Nederbos 533. 

Conrectorsschool    427. 

Deventer dikke bieren   653. 

Esquadron van de Heer Gen. Maj. Famars 406. 

Fabrijcq van kousen en mutsen  250. 

Fabryqe van schaape kalfsvellen  584. 

Fransche Kerk     555, 568. 

Gasthuis, Boven  7, 19, 115, 124, 139, 164, 210, 218, 298, 311, 

312, 321, 383, 411, 425, 454, 467, 510, 593, 626, 

687. 

Gasthuis, Buiten    143, 226, 283, 293, 364, 442. 

Gasthuis, Geertruiden en Catharinen  7, 40, 52, 64, 91, 199, 383, 411, 454, 459, 559, 

577, 680, 687. 

Gasthuis, Heiligen Geesten   66, 78, 101, 112, 226, 292, 498. 

Gasthuis, het     116, 141, 144, 145, 194, 434, 582. 

Gereformeerde Gemeente te Borgsteinfort 634. 

Geslagt van Campen    168, 379. 

Gesworene Gemeente    269. 

Gilde, Drapeniers    230. 

Gilde, Glasemakers    443. 

Gilde, Kledermakers    243, 247, 431, 437, 548, 665. 

Gilde, Linnen Wevers  528. 

Gilde, Loijers     551. 

Gilde, Schilders    443. 

Gilde, Schippers    456. 

Gilde, Slepers     657. 

Gilde, St. Jacobs    227. 

Gilde, St. Lucas    443. 

Gilde, Timmermans    177. 

Gilde, Turfdragers    94. 

Groot Burger Weesen    200, 238, 307, 474, 513, 562, 616, 622. 

Groot Burgerschap, het   566, 613, 647, 701. 

Heerlijkheid Zalk, de    328. 

Heidelbergsen Cathechismus   560. 

Hout, steen en kalknegotie   611. 

Huis van gemak, ’t beterhuis   258. 

Ingensen Boesem, den   291. 

Joodse Gemeente    449. 

Karspel van IJsselmuiden   242. 
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Kerk van IJsselmuiden   541. 

Ketel-geld, het    242. 

Kinderhuis, het    438, 503, 550, 558. 

Kleine Burgerschap, het   573. 

Koninklijke Sleeswickse Holstein  98. 

Kostgevers proeve    687. 

Latijnse Scholen    72, 212, 399. 

Loijerie     551. 

Luthersche Gemeente    99. 

Luthersche religie    679. 

Mastebroek, het Rid van   472. 

Mennonieten Gemeente   281, 502. 

Munt, de Provinciale    48. 

Nederduitsche Gereformeerde Gemeente 228, 262, 295, 305, 345, 393, 554, 581, 645. 

Oldeneels Vergaderinge   128. 

Organistenhuis    100. 

Peil van de toebak, de    241. 

Peil van de wijnen, de  241. 

Peil van het gemaal, de   241. 

Peil van het geslagt, de   241. 

Penning, 1000
ste

    21. 

Pottenbakkerije    94. 

Provintiale tugthuis    181. 

Rechtbanken, Stads  15, 282, 314, 380, 440, 444, 463, 629, 630, 649, 

660. 

Rentampt van Vollenhove   323. 

Rijlijffmakerswinkel    665. 

Roomsche religie    431, 437, 665. 

Salland, ‘t Comptoir van    424. 

Scholten Gerichte van Camperveen  38. 

Schoorsteengeld, het    9, 93, 318. 

Schoutampt van Colemschate  624. 

Schoutampt van Dalfsen   334, 697. 

Schoutampt van Genemuiden  670. 

Schoutampt van IJsselmuiden  51, 127, 458. 

Schoutampt van Zwolle   564. 

Schultampt van Vollenho   307, 468. 

Siekenhuis, ‘t     45. 

Slagtersneering    543. 

Stads Accijsen    280, 409. 

Stadsprivaat     414. 

Sterf halve jaar pensioen   47. 

Suiveringen avond    269. 

Timmermansknegtenbusse   177, 186. 

Touwbane     95. 

Trijpwerkers Knegtsbusse   350. 

Turfdragersplaats    6, 25, 235, 474, 495, 514, 516. 

Vergadering, Derk Neefies   59. 

Vergadering, Hille Rits   453. 

Vergadering, Veene-Lande   455. 
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Vette Beestenmarkt, de   274. 

Vollenho, ’t Comptoir van   424. 

Vuurstedegeld, het    9, 87, 93, 411. 

Waalse Gemeente    43, 289. 

Walsche Kerk     568, 586, 658. 

Weesenhof, de    513. 

Weeskamer van Amsterdam   517. 

Weven van pellen serviet   528. 

Zeepsiederijen     315, 580. 

Ziekenhuis, het    152, 191, 575. 

 

 

 

 

In dit deel voorkomende beroepen en functiën. 
 

 

Aanspreker   62. 

Adelborst   41. 

Administrateur  63, 77, 382, 502. 

Advocaat 3, 14, 25, 38, 155, 172, 179, 207, 242, 282, 337, 362, 404, 421, 

440, 579. 

Afslager   226. 

Bakker    80. 

Bevelhebber   41. 

Bierdrager   648. 

Bijmeter   476. 

Boedelhouder   184. 

Boekhouder   42, 355, 410, 696. 

Bokkingdrogers  203. 

Botschuiver   104. 

Broodweger   227, 476, 526, 657. 

Buitenvader   47, 55, 111, 121, 175, 200, 248, 271, 352, 503, 513, 562, 672. 

Burgermeester 1, 3, 11, 14, 20, 29, 31, 43, 57, 59, 65, 70, 77, 85, 92, 96, 108, 

114, 128, 191, 235, 253, 255, 272, 286, 306, 343, 344, 401, 412, 

415, 422, 424, 447, 515, 519, 524, 538, 564, 570, 579, 592, 609. 

Cadets 538. 

Camenaer   16 e.v. 

Captain   533, 538. 

Castelein   475. 

Chirurgijn   418. 

Cipier    195. 

Collecteur   9, 16, 21, 87. 

Collonel   439. 

Commissaris   117. 

Conrector   72, 226, 265, 482. 

Corporaal   41. 

Crediteur   29 e.v. 

Curateur 3 e.v. 

Custor    120. 
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Debiteur   38 e.v. 

Dienstboden   305. 

Doctor    11, 350. 

Dominé   211, 415. 

Doodgraver   375. 

Drager    227. 

Drapenier   230. 

Erfstadhouder   538. 

Executeur   42 e.v. 

Gedeputeerden  385. 

Gemeensman 1, 3, 45, 59, 94, 96, 231, 299, 306, 358, 361, 395, 411, 435, 436, 

448, 449, 497, 515, 527, 530, 559, 561, 642, 686. 

Generaal Majoor  406. 

Gesel    48. 

Gildemeester   227, 230, 243, 431, 437, 443, 548, 665. 

Glasemaker   443. 

Groot Majoor   415. 

Hoofdlieden   2 e.v. 

Hoofdofficier   41. 

Hopman   41. 

Hospes    653. 

Hovenier   679. 

Kantewerkerbaas  426. 

Kanteweversbaas  426. 

Kerkmeester 9, 19, 52, 66, 91, 100, 101, 115, 116, 124, 139, 153, 164, 194, 

218, 226, 311, 364, 383, 411, 425, 442, 467, 470, 593, 626, 680. 

Kledermakersbaas 548. 

Knegt    151. 

Kooplieden   250. 

Koopman   260. 

Kostkoopsterse  91. 

Kostkoper   78, 115, 226. 

Kruidenier   88. 

Leerloijer   551. 

Lheen Griffier   564. 

Lieutenant Collonel  682. 

Lieutenant   344, 533, 544, 546, 590, 609, 682. 

Magistraat   394, 402. 

Makelaar   88. 

Markmeester   203. 

Medisch Doctor  699. 

Meester   521, 574, 668. 

Meesterknegt   243. 

Meijer 23, 34, 38, 118, 131, 209, 216, 217, 240, 372, 403, 450, 472, 

572, 596, 626, 668. 

Meijerse 694. 

Molenaar   80, 230. 

Muntmeester   48, 109, 523. 

Officieren   305, 538. 

Onder Majoor   32, 519. 
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Ontvanger 4. e.v. 

Oppasser   229. 

Opper Scheepstimmerman 491. 

Opsigter   365. 

Organist   100. 

Ouditeur   590. 

Overste   434. 

Pagters    168, 241, 277, 328, 379, 405. 

Penningmeester  226. 

Piloot    58. 

Postmeester   57, 65. 

Pottenbakker   94. 

Praeceptor   506. 

Praesident   176, 430, 642. 

Predicant 36, 43, 47, 75, 79, 84, 92, 96, 99, 103, 132, 185, 228, 262, 265, 

295, 305, 340, 345, 393, 441, 554, 579, 581, 625, 634, 642, 645. 

Procurator 148, 337, 362, 411, 421, 471, 641, 655, 682, 691. 

Professor   156, 604. 

Proponent   265. 

Provisoren   7 e.v. 

Raden    3 e.v. 

Rector    72, 205, 399, 427, 482. 

Remonstrant   3 e.v. 

Rentmeester   127, 301, 372. 

Rijlijfmaker   665. 

Roedendrager   88, 91, 226, 241, 249, 347, 402, 409, 428, 499, 584, 678. 

Schepenen   3 e.v. 

Schilder   443. 

Schiltwagt   305. 

Schipper   88, 456. 

Scholarch   482, 506. 

Scholtus   124, 176, 178, 330, 352, 532, 646. 

Schoolmeester   37, 302, 377, 396, 555. 

Schout    43, 46, 51, 135. 

Schutmeester   161, 237, 275, 304, 359, 456. 

Secretaris 4, 6, 9, 25, 31, 39, 87, 93, 108, 110, 111, 135, 149, 155, 178, 

235, 331, 355, 434, 466, 524, 530, 564, 570, 695. 

Sergeant 573. 

Slagers    168. 

Slepers    526. 

Soldaet   184, 305, 316. 

Solliciteur   268. 

Stadsmeijer   23, 217, 240, 509, 606, 644, 688. 

Timmermansknegt  177. 186. 

Toeter    229. 

Touwslager   95. 

Trekker   426. 

Tresorier   281. 

Trijpwerkers knegts  350. 

Turfdrager   94. 
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Turfmeter   476. 

Turfvaarder   233. 

Vastbander   163, 526. 

Veerman   88, 588, 631, 659. 

Veerschipper   30, 161, 309, 406, 659. 

Vendumeester   236, 410, 483, 485, 525. 

Verwalter   646. 

Vilder    230. 

Voerluiden   233. 

Voogd    2 e.v. 

Voorlezer   586, 658. 

Voorzanger   555, 586, 658. 

Wagtmeester   406. 

Weesmeester   697. 

Wieldraijersbaas  239. 

Zeepzieder   315, 580. 

Zegelaers   350. 

 

 

 

 

Verklarende woorden en termenlijst. 

 

 

Aam wijn - Oude vochtmaat van 4 ankers: een Amsterdams aam 

 wijn = 155,22 ltr. 

Ab intestato   - Zonder testament. 

Ab uno latere   - Aan de ene kant. 

Abandonneren   - Prijs geven, afstand doen van-. 

Absolveren   - Vrijspreken, kwijtschelden, ontbinden van-. 

Acquit    - Kwijting, kwitantie, ontvangbewijs. 

Ad opus jus habentium - Ten behoeve van de rechthebbende. 

Adieren   - Aanvaarden (een erfenis), zich wenden tot. 

Admitteren   - Toelaten, toegang verlenen. 

Adstructie   - Toelichting bij een betoog, staving. 

Advertissementen  - Advertentie, aankondiging. 

Advocando   - Rechtsbijstand. 

Affaires   - Handelszaak, winkel. 

Affictie   - Genegenheid, gunst. 

Alienatie   - Vervreemding, verkoop, verpanding, afstand van grond- 

     gebied, van rechten enz. 

Alingen   - Geheel en al, volkomen 

Allodiael   - Erfvrij; niet leenroerig; vrij van leencijns. 

Ampliatie   - Aanvulling, uitbreiding. 

Anker wijn   - Inhoudsmaat: een anker wijn, het vierde van een aam, het 

     zesde van het okshoofd, 38,8 ltr. Thans 44 of 45 flessen. 

Annexe   - Aanhangsels, bijlagen.  

Apoinctement   - Beschikking, overeenkomst.    

Appreheneie   - Gevangenneming, hechtenisse, vatten. 

Approbatie   - Vergunning. 
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Assecureren (Assequeeren) - Bekomen, verkrijgen, vervolgen. 

Assopiëren   - Sussen, schikken 

Assumeren   - Aan zich toevoegen, aannemen, laten gelden. 

Bankcedultien   - Schuldbrief, handschrift. 

Beneficium inventarii  - Voorrecht van boedelbeschrijving. 

Cassatie   - Ontslag, ontzetting uit een ambt, vernietiging van een 

     vonnis in hoogste instantie. 

Cautie    - Zekerheid. 

Cautie de restituendo  -  Borgstelling, geldelijke zekerheidsstelling. 

Cederen   - Afstand doen van-. 

Cententie   - Rechterlijke uitspraak. 

Cessie    - Afstand doen, overdracht van een recht of zaak.  

Chartres (Charter)  - Geschreven stuk, oorkonde. 

Competeren   - Rechtmatig toekomen, schuldig zijn. 

Comporteren   - Gedragen.  

Comptoir   - Kantoor. 

Condemnatie   - Veroordelen, afkeuren. 

Conduite   - Gedrag. 

Confinement   - Opsluiting, huis- of stadsarrest, gevangen zetten. 

Consent   - Toestemming, vergunning. 

Consignatie   - In bewaring geven. 

Contentieuze   - Eigenlijke rechtspraak. 

Contrahenten   - Samentrekkenden. 

Contrarie   - Tegenovergesteld, strijdig. 

Contribuanten   - Contributie betalenden. 

Convenabel   - Geschikte wijze. 

Convenieren   - Passen, gelegenheid komen. 

Converceren   - Onderhoudend gesprek. 

Coram    - Ten overstaan van-. 

Coram lege loci  - Ten overstaan van de plaatselijke verordening. 

Costume locaal  - Gewoonterecht, plaatselijke gewoonte. 

Cum annexis   - Met hetgeen er bij hoort. 

Cum uxoir   - Met zijn echtgenote. 

Decisie   - Beslissing, besluit, rechterlijke uitspraak. 

Dedomageren   - Schadeloos stellen. 

Delibereren   - Beraadslagen, gezamenlijk overleggen. 

Demanueren   - Ontledigen, overgeven. 

Deplorabele   - Betreurenswaardig, jammerlijk. 

Deposideren   - Iemand uit zijn goed zetten. 

Desolate   - Insolvente boedel, failliete nalatenschap. 

Desostres   - Desatreus, ongelukki, ramp, groot onheil. 

Devoirs   - Pligt, uiterste best, vlijt, naarstigheid. 

Different   - Verschillen. 

Difficulteerd   - Niet accoord gaan. 

Diligent   - De opgedragen taak te blijven behartigen. 

Dimissie   - Ontslag, uit een dienst of functie. 

Dispuiten   - Redetwisten. 

Distraheren   - Aftrekken, uitdeelen, verkopen. 

Dno.    - Anno Domino. 

Doteren   - Schenken, van inkomsten voorzien, een uitzet of bruids- 
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     schat medegegeven. 

Douceur   - Gave, gift, geschenk. 

Edicta ad valvas  - Door middel van bekendmakingen. 

Effecte    - Rechtsgevolg. 

Eheluiden   - Echtelieden. 

Emolumenten   - Bijverdiensten. 

Emploijeeren   - Aanwenden, gebruiken, gebruik maken van-. 

Eodem    - Idem. 

Erneven   - Nevens het genoemde of bedoelde; ernaast. 

Ex testamento   - Namens het testament. 

Excerceren   - Uitoefenen, uitvoeren. 

Exclusie   - Uitsluiting, buitensluiting, weren. 

Exederende   - Overschrijdende, (de perken) te buiten gaan. 

Exemptie   - Het onttrokken-zijn; uitzondering. 

Exept    - Uitgenomen. 

Expedient   - Redmiddel, uitweg. 

Expiratie   - Aflopen, beëindigen. 

Extinctie   - Bevrijdende of vernietigende verjaring, waardoor een 

     schuld of een rechtsvordering tenietgaat en het vorde- 

     ringsrecht vervalt. 

Extradeeren   - Een uittreksel maken van-. 

Facie ecclesia   - Ten overstaan van de kerk. 

Favorisering   - Begunstigen, bevoordelen. 

Fidei commissaire  - Testamentaire beschikking waarbij men een vertrouwd 

persoon, die voor de wet als erfgenaam optreedt, 

opdraagt een zeker legaat uit te keren aan iemand, die 

wettelijk niet als erfgenaam kan worden aangewezen. 

Forma    - Vorm. 

Fournissement   - Levering, inleg, aandeel storting, bijbetaling. 

Frivole praetext  - Het onbezonnen voorwendsel. 

Gagie    - Wedde, huurloon, huur, winst, bezolding. 

Geabsorbeerd   - Geheel in beslag nemen. 

Geadieerd   - Geaanvaard (een erfenis). 

Geaffecteerd   - Toegelaten, toegestaan, ingewilligd. 

Gealimenteerd   - Levensonderhoud verstrekken aan-. 

Geallegueerde   - Aangevoerde. 

Geappliceerd   - Aangeleg, aangewend, toegepast, zich toeleggen. 

Geauctoriseerd  -  Gemachtigd, verlening van een bevoegdheid. 

Gebeneficeert   - Begunstigd.  

Geciteerd   - Dagvaarden, dagen. 

Gecondemneerd  - Veroordeeld. 

Geconfineert   - Gevangen zetten, huisarrest geven. 

Geconsenteerd  - Toestemming, vergunning. 

Geconsigneerd  - In bewaring geven. 

Geconstitueerd  - Vast stellen, verordenen, wettig instellen. 

Geconstringeerd  - Gedwongen. 

Geconvenieerd  - Overeengekomen. 

Geconversteert (converteren) - Veranderen, verwisselen. 

Gededomageert  - Schadeloosstelling. 

Gededuceerde   - Verklaard. 



Pagina 211 van 214 

 

Gedenuntieert   - Aangegeven. 

Gedespicieert   - Vanafzien, versmaden, verachten, 

Gedifficulteerd  - Niet accoord gaan. 

Gedisponeerd   - Beschikken over. 

Gedistraheerd   - In het klein verkocht. 

Geditineerd   - In hechtenis, gevangen, opgesloten houden. 

Geëligeerd   - Verkozen, uitgekozen. 

Geëxtendeert   - Uitbreiden, in de vereiste vorm uitwerken. 

Geëxecuteerd   - Een vonnis tot gerechtelijke verkoop van bezittingen 

     wegens schuld. 

Geimploreerd   - Verzoeken. 

Geinclineert   - Geneigd waren. 

Geinfereerd   - Besluiten, afleiden, de gevolgtrekking maken. 

Geinjungeerd   - Toevoegen, opgelegd. 

Geinsereerd   - Inlassen, laten opnemen. 

Geinserveerd   - Ten dienste staan. 

Gelibelleerd   - Bevrijding van beperkende of belemmerende voorschrif- 

     ten. 

Gementioneerd  - Ontbreken, in gebreke blijven. 

Gemodereerd   - Matigend, beperkend. 

Gemoveert   - Bewegen, in beweging zetten, opwerpen, in het geding

     brengen.  

Geobtineerd   - Verwerven, behouden, verkrijgen. 

Geoccupeerd   - Bezit genomen van-, bezetten. 

Geposeerd   - Zich voor iemand uitgeven. 

Gepraefereerd   - Recht van voorrang, voorkeur. 

Geprocreërd   - Verwekken. 

Geprovenieerd  - Als opbrengst voortkomen uit, opgeleverd worden. 

Gerecipieerd   - Ontvangen. 

Gerecommendeerd  - Aanbevelen, aanprijzen. 

Geremitteert   - Verminderd, kwijtgescholden. 

Gerenvoijeert   - In handen stellen. 

Gerepudieerd   - Verwerping van een erfenis. 

Gerequireerd   - Eise, verlangen, vorderen. 

Gesequestreert  - In bewaring gesteld, een betwist goed gerechtelijk in 

     beslag genomen en aan een derde in beheer overgegeven. 

Gestatueert   - Vastgesteld is, verordend. 

Gestipuleerd   - Overeengekomen, vaststellen bij afspraak. 

Gesurcheert   - Opschorten. 

Gesustineerd   - Beweren, aanvoeren, zich beroepen op. 

Getenteert   - Zich eraan ergeren. 

Getroubleerd   - Storen, verontrusten. 

Gevalideert   - In rekening gebracht worden.  

Goeden dak en rak houden - Wind en waterdicht houden. 

Gouverneren   - Besturen, beheren. 

Grasseerende   - Zich allerwegen verspreiden, woeden, heersen. 

Gratieuselijk   - Goedgunstigheid. 

Grese    - Oude oppervlakte maat naar het aantal koeien er op een 

     bepaald stuk land geweid kunnenworden. 

H.W.E.H.A.   - Hun (of Haar) Weledel Hoog Achtbare. 
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Haerediteit   - Erfelijkheid. 

Illatie    - Een gevolgtrekking aanduidend of inhoudend. 

Implorerende   - Afsmeken, als gunst of genade verzoeken. 

Impositie   - Oplegging, oplage, schatting. 

Inclineren   - Neigende, overhellende. 

Indemniteit   - Bij armlastigheid terug kunnen vallen op de kerkelijke  

     gemeente in de plaats van herkomst. 

Indispositie   - Ongesteldheid, ongezondheid. 

Injurie    - Volgens recht. 

Innocent   - Argeloos, onschuldig, onschadelijk. 

Insinnuatie   - Gerechtelijke aanzegging, betekening. 

Insolvent   - Onvermogend om zijn geldelijke verplichtingen na te 

     komen, ook van een boedel gezegd. 

Intercessie   - Tussenkomst, bemiddeling, voorspraak. 

Interdiceren   - Bemiddelen. 

Interdict   - Verbieden, inzake het beheer over het eigen vermogen, 

     onvervoegd verklaren. 

Intestata   - Testamenten. 

Inthematie   - Gerechtelijke aanzegging. 

Iterative   - Uitgang, (belastinggeld). 

Jacobi    - St. Jacob, verpachting van bouwland, 25 Juli. 

Jouisseeren   -  Genieten. 

Judicio    - Oordelen, vonnis vellen, rechtelijk uitspraak doen. 

Jura consignationis  - De rechten van consignatie. 

Justificeren   - Rechtvaardigen, verdedigen, verontschuldigen. 

Laborerende   - Lijden, sukkelende aan een ziekte. 

Lb:    - Libra = pond. 

Maagscheid   - Boedelscheiding.  

Maintineren   - Handhaven, in stand houden. 

Maneance   - In beheer. 

Maniëren   - Vervolgens te handelen. 

Manquement   - Ontbreeking. 

Martini (St. Marten)  - St. Maarten 11 Nov. verpagting van grasland. 

Menage   - Op zijn voordeligst, met omzigt, zuinig zijn. 

Michaël   - St. Michiel, 20 September. 

Missive   - Brief, officieel schrijven. 

Moie    - Tante. 

Momberen   - Voogden. 

Mudde    - Inh. maat van 1 hl. = 100 ltr. 

Mutueel testament  - Wederzijds, over en weer. 

Negotieren   - Koopmansgoederen verhandelen, venten 

Nomine uxoris  - In naam van zijn vrouw. 

Occasie   - Gelegenheid, de overhand behouden, winnen. 

Ongepraejudicieerd  - Zonder geschil. 

Orlietten   - Oorbellen. 

P.q.    - Praedicte qualitate, in voornoemde qualiteit. 

Peremptoiren   - Afdoend, beslissend. 

Peremtorie   - Afdoend, beslissend. 

Persisteren   - Handhaven bij de genomen conclusie. 

Petri    - St. Petrus 22 Febr. Verpagting van erven. 
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Placiteren   - Geruststelling, kalmte, vreedzaam. 

Planketsel   - Houten stellage.    

Poene    - Op straffe van. 

Positis ponendis factisque 

 faciendis - Nadat vastgesteld is wat vastgesteld moet worden en 

    nadat gedaan is wat gedaan moet worden, m.a.w. : na 

    de benodigde plichplegingen, of: nadat aan de nood- 

    zakelijke voorwaarden is voldaan. 

Possessie   - Vastgoed, landbezit. 

Praeceptor   - Leermeester. 

Praed. qual.   - In praedicte qualitate, in voornoemde qualiteit. 

Praefigeren   - Voorbestemmen, voorbepalen. 

Praejudicie   - Op een oordeel vooruit lopen. 

Praetensien   - Aanspraak, eis, vordering. 

Presserende   - Dringende, haast hebbende, geen uitstel lijden. 

Principaal   - Lastgever, volmachtgever. 

Pro memoria   - Ter gedachtenis, om eraan te denken. 

Pro rato   - Ieder naar zijn aandeel. 

Pro ut jacets   - Wanneer het gebeurt, of: voor zover het er ligt, of: 

     zoals het er ligt 

Procurando   - Volmacht om uit naam van anderen te handelen. 

Prodigus   - Verkwistend, kwistig met. 

Prose    - Voor zichzelf. 

Prossonste   - Dringenste. 

Provenieren   - Voortkomende als opbrengst. 

Provenue   - Opbrengst. 

qqa. (qualitate qua)  - In de hoedanigheid waarin, ambtshalve. 

Quitinge   - Kwijting. 

Quoad thorium et mensam - Gescheiden van tafel en bed. 

Quovis optimo modo  - Op zo goed mogelijke wijze, ofwel: optimaal. 

Recepisse   - Waardepapier. 

Recipieren   - Ontvangen, aannemen. 

Recognitie   - Akte van erkenning. 

Recompens   - Vergoeding. 

Regaleren   - Overheidsmonopolie. 

Relaxatie   - Ontslaan. 

Reliqua   - Overschot van onvereffende schuld. 

Rembourseren   - Vergoeden, het bedrag van de koopprijs en kosten 

     betalen.  

Remonstrerende  - Een betoog houden of indienen tegen iets, zijn beklag 

     doen. 

Removerende   - Verwijderen, afzetten, 

Renuncieren   - Afstand doen van-, afzien van. 

Repudieren   - Afwijzen. 

Requarde   - Ten verzoeke. 

Requirerende   - Verzoekende, eisende.  

Requisieten   - Dat wat ergens bij nodig is (b.v. toneel). 

Rescriptie   - Schriftelijke last tot inning of uitbetaling van een geld- 

     som. 

Restrictie   - Beperking, voorbehoud. 
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Roede    - Oude lengtemaat = 16 voet (voet is 11 duim). 

Salvis omnibus ac singelis - Zolang allen afzonderlijk in leven zijn. 

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 

     schepel 833 m2. 

Scholarchen   - Schoolbestuurder, schoolopziener. 

Senatu    - De Raad. 

Sententie   - Rechterlijke uitspraak, vonnis, met kracht van arrest. 

Separatio thori et mensae - Scheiden van tafel en bed. 

Servituit   - Erfdienstbaarheid, zakelijke last die op de bezitter van 

     enig goed rust. 

Si velit    - Als hij het wil. 

Singuliere   - Een bijzonder geval. 

St. Jan    - 24 Juni. 

St. Martini   - 11 Nov. 

St. Michiel   - 20 Sept. 

Stijl en costume  - Naar plaatselijk gebruik. 

Subsisteren   - Blijven bestaan, zijn levensonderhoud vinden. 

Successeur   - Erfgenaam, nakomeling. 

Sufficiente   - Toereikendheid. 

Surmonteeren   - Opklimmen, te boven gaan.  

Sustineren   - Onderhouden. 

Ten fine   - Ten einde. 

Thins    - Pacht, verpligting, schuld. 

Tresoriers   - Penningmeester, geldbeheerders 

Tribuit    - Schatting, toelage. 

Una cum interesse  - Samen met de rente. 

Valable   - Geldig, aannemelijk. 

Valideren   - Als betaling toegekend worden. 

Vendue   - Openbare verkoping. 

Veniam aetatis  - Verontschuldiging, meerderjarigheidsverklaring. 

Veniam agendi  - Permissie (aldus) op de deuren van het raadhuis te 

     handelen. 

Veralienere   - Vervreemden. 

Verwalter   - Administrateur, rentmeester, beheerder, bewindvoerder. 

Vestenisse   - Garant, overdragt. 

Vice versa   - Heen en terug. 

Voet    - Rijnlandsch = 11 duim. 

Voluntaire   - Vrijwillig. 

 

 

 

 

 

 


