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Apostillen van Campen en haar Jurisdictie. 1624-1809. 

 

 
Deel 26 S. 4 jan. 1787 – 24 dec. 1795.  Inv. nr. O.A. 209. 

 

 

 

 

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 Dicky Haze en Wim Huijsmans, 

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 in 1864 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. 209. 1787 – 1795. 

 

 

 

 

1. Den 4 Januarij 1787, fol.1. 

Op den Requeste van Burg(emeeste)r Ass(uerus) Strockel, verzoekende den bij hem, laatst, 

van de Geestelijkheid gehuirde zogenaamde Hongerkamp, buiten aan den Oort, onder belofte 

van verbetering, voor een dubbeld pagtjaar, voor dezelve huire van f.72 - : - in pagt te mogen 

hebben. 

Was geapost:  Wanneer de Supliant de beloofde verbeteringen aan het ten Requeste 

gementioneerde land, zal hebben geëffectueerd, wordt hetzelve aan hem voor nog een 

pagtjaar, zullende ingaan Martini 1792, en expireeren Martini 1798 in huire geaccordeerd, 

onder betaalinge der plakkegelden, bij de aanstaande verpagting daar toe staande. 

 

 

2. Den 18 Januarij 1787, fol.1. 

Op de Requeste van J.C. Oostenrijk en C. Schinkel, als voogden over Maria Theresia Durand, 

verzoekende om ten Requeste geallegeerde redenen ten behoeve van haar pupil te mogen 

opnemen zo veel penningen als zullen nodig hebben. 

Was geapost:  De requestranten worden mids dezen geauthoriseerd, om ten behoeve van 

derzelver pupille, ten einde als bij de Requeste gemeld te mogen opnemen eene Sa. van 

eenhonderd guldens, en in zoverre het gelibelleerde capitaal, daarmede verminderen. 

 

 

3. Den 25 Januarij 1787, fol.1vo. 

Op de requeste van de voogden over de dogter van Lubbert Jans, Remonstreerende, hoe dat 

op haare pupille was gedevolveerd een erfportie van derselve grootmoeder, en dewijl sij niet 

wisten of zij de interessen aan de vader moeste ter hand stellen of voor haar voorsch(reven) 

pupille opleggen, oversulks versogte dat wordt achtb(aar) haar gelieve te verstaan te geeven 

hoe sig daaromtrent te gedragen. 

Was geapost:  Op het rapport van de H(eeren) Hoofdlieden in den Hagen, word verstaan; dat 

de Supplianten de interessen van de gelibelleerde erfportie ten profijte van haaren pupillen 

sullen hebben op te leggen. 

 

 

4. Den 25 Januarij 1787, fol.1vo. 

Op de Requeste van Jannes van Tussen, woonende te Deventer, in den jare 1785 de Olster 

tienden gepagt hebbende genaamt de Zijdelbergermarsch voor eene Sa. van vijfhonderd 

guldens waarvan hij niet meer dan de halfscheid hadde kunnen maken, verzoekende 

dieswegens te mogen kunnen volstaan met de betaling van twehonderd en vijftig guldens, om 

daarvan de eene termijn of geregte halfscheid te betalen op zekeren te bepalen tijd; en de 

anderen bij de verpagting der Olster tienden. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Cameraars van de Stad word verstaan, dat, 

wanneer de Suppliant binnen agt dagen naar overgave dezes eene Sa. van eenhonderd vijf en 

twintig guldens en dan ten tijde der eerstkomende verpagting van de Olster tienden eene 

gelijke Sa. van eenhonderd en vijf en twintig guldens zal hebben betaald hem resterende de 

Sa. van twehonderd en vijftig guldens zal worden geremitteerd. 
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5. Den 26 Januarij 1787, fol.2. 

Op de Requeste van Wm. Tj. ter Wolt in qualiteit als executeur in den insolventen boedel van 

wijlen G.D. van Nimwegen, verzoekende vermids het overlijden van Jan van Dijk Hendrz: 

hem een bekwaam en ervaren perzoon tot medeexecuteur in gedagte mag worden  

geadjungeerd. 

Was geapost:  De persoon van Abraham Jelink word nevens den Suppliant tot Curator in den 

gelibelleerde boedel geauctoriseerd. 

 

 

6. Den 28 Januarij 1787, fol.2vo. 

Op de Requeste van de Bedienaren van dezer Stads Armenstaat, verzoekende approbatie van 

een huisie en hofjen op de Kalverhekkenweg aan Jan Bartels voor eene somma van honderd 

caroli guldens vrijgeld verkogt. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Provisoren van den Armencamer word de 

verkoop van het gelibelleerde huisie en hofie mids dezen geapprobeerd. 

 

 

7. Den 5 Februarij 1787, fol.2vo. 

Op de Requeste van W. Tj. ter Wolt en A. Jilink als Curateuren in den boedel van wijlen G.D. 

van Nijmwegen, verzoekende te mogen weten wie zij ter restitutie van een vermiste Sa. van 

f.1239 - 15 – waarover tusschen de Weezemeesters van de groot Burgerweezen als 

verplegende de kinderen van wijlen den Curator Jacob Reijer van Eem, en wijlen den Curator 

Jan van Dijk Hz. proces is geweid, dog nog niet gedecideerd is geworden; daarover zullen 

mogen aanspreken. 

Was geapost:  Op het verzoek ten Requeste gedaan kan niet worden gedisponeerd; dan 

worden niet te min de Curateuren gelast, omtrent het vorderen der gelibelleerde vermiste 

penningen te moeten handelen naar hunnen goeden rade, en zo als ten meesten dienste van 

den boedel zullen oordelen te behoren. 

 

 

8. Den 8 Februarij, fol.3. 

Op de requeste van den Kerkmeesters van het Heiligen Geesten Gasthuis remonstreerende 

hoe zij van voorn(oemde) huis aan eenen Gerrit Kok hadden verpagt seven morgen hooijland 

bij langs de Koekoek of Rijksstege gelegen, voor de tijd van drie agtereen volgende jaaren, en 

wel voor eene somma van seventig guldens des jaars, en dewijl voorschr(even) Gerrit Kok het 

gemelde land nog wel voor negen jaaren boven de drie jaaren, van het feerde geld van  

f.70 - : - wilden continueeren soo versogten zij daar toe te mogen worden geauthoriseerd. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het Heilige Geesten Gasthuis 

word het versoek ten requeste gedaan geaccordeerd soo als het legd. 

 

 

9. Den 21 Februarij 1787, fol.3vo. 

Op den Requeste van de Gecommitteerden van de Erfgenaamen van de Koekoek, 

verzoekende dat aan hun in derzelver qualiteit mogten worden geëxtradeert zodanige 

obligatien, boeken en papieren, aan de voors(chreven) Erfgenaamen behoorende, en 

berustende geweest in den geinventariseerden boedel van Mr. R. Tulleken, gewezen 

Ontvanger van den Koekoek. 

Was geapost:  De Roededrager B. van Aalderink wordt bij dezen geauthoriseerd, de 

obligatien, boeken en papieren, de Erfgenaamen van den Koekoek specteerende, en in den 
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geëxecuteeeden boedel van Mr. R. Tulleken gevonden, aan de Suplianten, tegens recepisse, 

uittereiken. 

 
[In marge: Pro Memoria. Bij Apostille van den 19den  Maart 1787 is aan Mr. R. Tulleken van nevenstaande dispositie kennis 

gegeeven; en voorts op zijn verzoek den Roededrager B van Aalderen geauthoriseerd om aan den Suppliant tegens recepisse 

uittereiken het Dijkboek van Zalland, als, naar desselfs zeggen, toekoomende aan de Stad Wilsum]. 

 

 

10. Den 22 Februarij 1787, fol.3vo. 

Op de Requeste van Hendrik Poelman en Jan Hendrik Berninck, dat dezelve het dezen 

geannecteerden contract van alimentatie hebbende opgerigt, om alle moejelijkheden, willende 

praevenieren zig verpligt vinden te verzoeken, dat het zelve moge worden geapprobeerd. 

Was geapost:  Het gelibelleerde contract met exhibitum hujus diei getekend, word mids 

dezen geapprobeerd. 

 

 

11. Den 26 Februarij 1787, fol.4. 

Op de Requeste van Jan Willem van Romunde,  verzoekende agter zijn stal tusschen de 

Veenepoort en het Oorgat aan de wal tot loosing van de aalt van het rundvhee aldaar door hrm 

wordende gestald, een rioel op zijn eigene kosten onder den Stadswal te mogen laten 

metzelen. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Cameraers van de Stad word het verzoek ten 

Requeste gedaan bij dezen geaccordeerd, en dien ten gevolge den Suppliant gepermitteerd om 

ter gelibelleerde plaats op eigen kosten een riool te laten metzelen, mids hetzelve door hem 

ook op eigen kosten in behoorlijken staat worde onderhouden, en voorts met een bekwame 

schuif worde voorzien, om bij hoge watervloeden, den inloop van water te kunnen keeren, en 

dat verder dit werk in dier voegen worde aangelegd, dat Stadsmuur en land daardoor geen 

nadeel worde toegebragt, en het zelve verder worde gedirigeerd onder het opzigt van dezer 

Stadsarchitect. 

 

 

12. Den 5 Maart 1787, fol.4vo. 

Op de Requeste van Antonij van Veen en Gerrit Lodewijk, te kennen gevende dat den 

Supplianten pupil Hendrik Groenewolt overleden zijnden desselfs halfbroederen en 

halfzusteren desselfs nalatenschap bestaande in een honderd carr(oli) guldens, en onder den 

eersten Suppliant berustende, als eenige erfgenamen komen op te eischen, dan dat een der 

medeerfgenaamen Gerrit Winter zig op zee was bevindende, diewegens verzogten, dat iemand 

mogte worden gequalificeerd om de belangen van Gerrit Winter waar te neemen. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeerd, en de 

perzoon van Johannes Wilhelmus Bibeek gequalificeerd, om de belangens van Gerrit Winter 

waar te neemen. 

 

 

13. Eodem [5 maart 1787], fol.4vo. 

Op de Requeste van Johannes Groenewoud, verzoekende zekere Helena Groenewoud geboren 

te Hattem, ziek te bedde leggende in huis te mogen neemen, dat in geenendeele Stad of Camer 

zoude lastig vallen. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier word het 

verzoek ten Requeste gedaan mids dezen geaccordeerd. 
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14. Den 12 Maart 1787, fol.5. 

Op den Requeste van Jan Batterham, verzoekende tot een touwbaan aan hem in gebruik 

gelieven te geven de grond bij het Meulenbelt, soo en in dier voegen, als laatst bij Jan 

Meulenbelt, is gebruikt geworden. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Cameraars van de Stad word aan den Suppliant 

ten fine als bij requeste vermeld, geaccordeerd de gelibelleerde plaatse van de Meulenbelt, 

strekkende van de muuren tegens het Bolwerk van de Ontvanger van Ingen naa de 

Kruidtoorn, en sulks tot weder seggens toe, mits dan nog, daarvoor aan de Stad betalende een 

jaarlijkse canon van 2 goudguldens in te gaan met Paaschen aanstaande. 

 

 

15. Eodem [12 Maart 1787], fol.5. 

Op de Requeste van de Kerkmeesters van de Boven en Buijtenkerken dezer Stad, 

verzoekende te mogen weeten en te worden geauthoriseerd aan wie zij de penningen door 

wijlen de Heer Tengnagel tot het Hogehuis aan de Broederkerk gelegateerd, en waarvan zij 

eenen Sa. van eenhonderd een en zeventig guldens, tien stuivers hadden ontfangen te kunnen 

uitreiken. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Cameraers van de Stad, worden de 

Requestranten geauthoriseerd, om de gelibelleerde, en bij hun ontfangene somma van 

eenhonderd een en seventig guldens tien stuivers, ten behoeve van het Ziekenhuis aan den 

tijdelijken Heer Administrator van het zelver tegens behoorlijke quitancie uit te reiken. 

 

 

16. Den 15 Maart 1787, fol.5vo. 

Op de requeste van Willem Brands, Meijer op het erve Stoltenberg in Oosterwolde, 

toebehorende het G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis, versoekende om daarbij geallegeerde 

redenen, dat de Kerkm(eesters) van voorsch(reven) huis mogen worden geauthoriseerd om 

aan hem te mogen opschieten de somma van honderd guldens. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het G(eertruid) en C(atharina) 

Gasthuis, word het verzoek ten requeste gedaan, geaccordeerd, en dien ten gevolge de 

Kerkm(eesters) van voorsch(reven) huis geauthoriseerd, om aan den Suppliant de 

gelibelleerden hondert gulden tegens een jaarlijksche renten van 3 pct op te schieten. 

 

 

17.  Den 29 Maart 1787, fol.6. 

Op den Requeste van C.C. Sterk, verzoekende brieven van voorschrijvinge aan het Ambt 

Gericht van Varel, in ’t Oldenburgsche, om eene zekere persoon aldaar onder kondschap te 

mogen trekken in eene hier rechthangige proceduire Co(ntra) zijne Ehevrouw. 

Was geapost:  De verzogte brieven van voorschrijving worden aan den Suppliant 

geaccordeert mids deezen. 

 

 

18. Eodem [29 Maart 1787], fol.6. 

Op de Requeste van den Peerdeboer, quaestieus met de Schipperen, die in den voorigen jaare 

vijf vlotten voor de Brugge hadden opgebragt, en voor het oppeerden van welke hij 

vermeende hem zes guldens voor elk vlot te competeeren. 

Was geapost:  Wordt verstaan, dat de Suppliant zich met vier guldens, voor elk vlot, voor 

peerdegeld zal moeten te vrede houden. 
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19. 30 Maart 1787, fol.6. 

Op de Requeste van Aeltjen Nieuwmeijer wede Arend van Eem, verzoekende dat aan 

derselve kleindogter Aleida Willemina van Eem, dogter van wijlen Jacobus Reijer van Eem, 

oud bijna twintig jaren, veniam aetatis mogte verleend worden. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier word der 

Suppliante kleindogter Aleida Willemina van Eem, oud bijna twintig jaren, ten Requeste 

gemeld, de verzogte venia aetatis mids dezen geaccordeerd ten fine en effecte als naar regten. 

 

 

20. Den 2 April 1787, fol.6vo. 

Op de Requeste van Jan Gerritsen Keijser, ordinant Beurtschipper van deze Stad op het eiland 

Ens en de Stad Enkhuijsen, verzoekende; vermids hij door diverse futaliteiten de gestelde 

termijnen tot aflosse van het door de Stad aan hem opgeschoten capitaal van f.1000 - : - in der 

jare 1781 tot aankoop van desselfs schip niet heeft kunnen voldoen, dat hem de renten van 

den agterstedige jaren mogen worden geremitteerd, wanneer hij op St. Jacob eerstkomende 

f.100 - : - en verder jaarlijks gelijke Sa. van eenhonderd guldens met de renten zal betalen. 

Was geapost:  In het verzoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreeden, dan het word 

het uit goede inzigten den Suppliant geaccordeerd, om in mindering van het gelibelleerde 

capitaal op St. Jacob eerstkomende een honderd guldens af te leggen, en dan op den eersten 

Augustus daaraan volgende een jaar rente ter Sa. van dertig guldens te betalen, mids hij 

vervolgens op den eersten Augustus van elk jaar met de afbetaling van een honderd guldens, 

en de renten van het als dan resteerend capitaal, en daarenboven vijftien guldens bij ieder 

jaarlijks termijn tot aanbetaling der vier jaren agterstedige renten, tot de effectieve aflosse toe 

promptelijk continueren, wordende den Ontfanger der Stads Domeinen gelast voor het 

voldoen van deze gestelde termijnen zorge te draagen. 

 

 

21. Den 5 April 1787, fol.7. 

Op de Requeste van J.C. Buschman geboren Sels, verzoekende approbatie van zeker 

coopcontract met Gerrit Jan Vulker over het huis de Ridder St. Joris ingegaan in den Requeste 

geannecteerd. 

Was geapost:  Het gelibelleerde koopcontract met exhibitum hujus diei getekend word mids 

dezen geapprobeerd. 

 

 

22. Den 10 April 1787, fol.7vo. 

Op de Requeste van Wijbregt van Grafhorst weduwe van Jan Berck, te kennen gevende hoe 

zijn tot executeuren van haar testament heeft aangesteld de persoonen van J. Arnaud en 

Helmich Jan Valkenier, daar dewijl de laastgen(oemde) persoon was komen te overlijden, en 

de eerste genoodsaakt was een lange en verre reis te doen, overzulks verzoekende, dat de 

persoon van P. du Hamel aan deselve moge worden geadjungeerd. 

Was geapost:  Het verzoek ten requeste  gedaan word geaccordeerd; en dien ten gevolge de 

persoon van P. du Hamel, geauthoriseerd ten fine  als bij requeste vermeld. 

 

 

23. Den 23 April 1787, fol.7vo. 

Op de Requeste van Lambert van Straten, zoon van wijlen Jan van Sraaten, en Berendina 

Leusink Ehelieden, verzoekende dat Evert Boele, en A. Moetbergen tegen zekeren tijd mogen 

worden gelast van hun gehoudene administratie vooral betrekkelijk het geen Suppliant uit 

desselfs grootvaderlijke boedel competeerd, behoorlijke rekening en bewijs te doen. 
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Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroederquartier 

worden de perzonen van Evert Boele en Antonij Moetbergen mids dezen gelast om van 

derzelver ten Requeste gemelde voogdijschap, en daaromtrend gehoudene administratie zo 

van ontfangs als uitgave binne den tijd van vier weeken te rekenen van dato dezes ten 

overstaan van voorschrevene Heeren Hoofdlieden, en ter praesentie van hun pupil behoorlijke 

rekening en bewijs te doen. 

 

 

24. Den 30 April 1787, fol.8. 

Op de Requeste van Mr. F.L. Rambonnet, Secretaris dezer Stad, verzoekende met het gebruik 

van het Bolwerk aan de Veenepoort vacant door het overlijden van de Heer B(urge)m(eeste)r 

op ten Noort te mogen worden gebeneficeerd. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeerd, en den 

Requestrant dien ten gevolge met het gebruik van het gelibelleerde Bolwerk gebeneficeerd tot 

wederzeggens toe. 

 

 

25. Den 7 Maij 1787, fol.8vo. 

Op de Requeste van Willem van Roden, te kennen gevende hoe hij aan Levi Marcus Cohen 

verkogt heeft desselvs huis voor f.1000 - : - vrijgeld, dat gem(elde) Le(vi) Markus Cohen aan 

hem naderhand heeft ontdekt dat hij het zelve gekogt had via de Juffrouwen Das en dat door 

die selvde Juf(frouwen) aan hem Suppliant de bedongene penningen sonder korting soude 

worden ter handen gesteld en betaald: dat hij Suppliant dan ook op de bepaalde tijd doch bij 

dieselve Juf(frouwen) vervoegd heeft dog geene verdere voldoening van dien kooppenningen 

heeft mogen erlangen dan met korting van de 50
ste

 penning, armgeld en gerichtelijke transport 

dat hij daarop voorschr(even) Levi M(arcus) Cohen voor de tijdelijke Heeren Presidenten 

Strokkel en van Goutum heeft geciteerd gehad, en door deselve is opgelegd geworden om aan 

hen de ten kort gechietende penningen te moeten voldoen, dan dewijl niet tegenstaande dat 

alles Levi Marcus Cohen weigera(g)tig blijft om daaraan te voldoen, over sulks aan hem niet 

anders overblijft dan middelen van Rechten bij de hand te neemen en hem daartoe geen beter 

bewijs zal kunnen van dienst zijn dat de eigen confessie van voorschr(even) L(evi) M(arcus) 

Cohen aan gedagte Heeren Presidenten, verzoekende over sulks dat die Heeren mogen 

worden gequalificeert om daarvan de verklaringen te mogen afgeven. 

Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan word geaccordeerd en dien ten gevolge de 

Heeren Strockel en van Goutum gequalificeert ten fine als bij requeste vermeld. 

 

 

26. Den 12 Meij 1787, fol.9. 

Op den Requeste van Anna Judith Frankendaal, laatst wede wijlen Hendrik Wilkes, doch eerst 

wijlen Matthijs Vrijdag, poseerende dat haar eerste mans voorvaderen altijd Groot Burgeren 

zouden geweest zijn, en wel reds sedert den jaare 1618 dan dat zij echter geene verdere 

daartoe noodige doopcedullen konde produceeren als sedert den jaare 1676 doch dat deeze 

familie van Vrijdag zouden geweest zijn in eene ongeturbeerde possessie, verzoekende 

overzulks, dat hier van aan haar brieven van confirmatie daarvan mogten worden uitgegeeven. 

Was geapost:  In het verzoek ten Requeste gedaan, kan, bij defect van genoegzaam bewijs, 

zoals het ligdt, niet worden getreden: doch blijft het aan de Suppliante voorgehouden, om tot 

adstructie van de positien ten Requeste gedaan, nadere en volledigere bewijsstukken te 

produceeren, wanneer alsdan daar op zodanig nader zal worden gedisponeerd, als in goede 

justitie zal worden bevonden te behooren. 
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[In Marge: Den 20 Februarij 1790. Op den nadere Requeste van dezelven Suppliante, met eenige doopcedullen gemunieerd, 

tendeerende ten einde als hier nevens. 

Was geapost:  De door de Suppliante nader overgelegde bewijzen worden voorals nog voor onvoldoende gehouden, en 

overzulks geinhaereerd de Apostille van den 12 Meij 1787]. 

 

 

27. Den 14 Meij 1787, fol.9vo. 

Op de Requeste van de tijdelijke Buitenvaders van het Armenweeshuis, te kennen gevende 

hoe zeker riool gediend hebbende tot uitlosing van een secreet op het Brigittenkerkhof, en nog 

dienende ten zelven einde voor dit van gem(elde) weeshuis, thans noodzakelijk heeft moeten 

worden gerepareerd; dat schoon wel gedagte Stadssecreet op het Brigittenkerkhof is 

gerenoveerd, egter vermeienden, dat daarin ook pro quita door de Stad diende gedragen te 

worden; en dieswegens verzoekende dat op de geringe onkosten van gedagte huis te 

soulageren, de Stad de kosten van deze reparatie mogte op zig neemen. 

Was geapost:  De Requestranten worden mids dezen gelast, van de rekeningen hierbij 

geannecteerd aan de respective geinteresseerdens te betalen, dewijl het riool ten Requeste 

gemeld, als een werkelijk onraad van het Armeweeshuis moet geconsidereerd worden, dan 

word niet te min aan de Requestranten in dit singuliere geval, en om bijzondere ten Requeste 

geallegeerde redenen mids dezen tot een dedomagement geaccordeerd eene somma van een 

seventig guldens twaalf stuivers, te betalen door den Ontfanger dezer Stads Domeinen voor 

rekening van de Stads Camer 1787, edog dit alles voor eens, en zonder consequentie in het 

toekomende. 

 

 

28. Den 22 Maij 1787, fol.10. 

Op de requeste van Willem Weenink, versoekende op sekere conditien in een van deser Stads 

Gasthuisen de portien der kooperen benevens in het lange of gemeene huis de huisvesting. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van de Gasthuisen, kan in het 

verzoek ten requeste gedaan niet worde getreeden soo als het legd maar word de Suppliant 

geaccordeerd om in het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis de kost met de overige kostgevers aan 

de gemeene tafel te gaan gebruiken. 

 

 

29. Den 30 Maij 1787, fol.10. 

Op de requeste van J.J. op ten Noort J.U.D. verzoekende admissie om parthijen voor dezer 

Stads banken advocando te mogen bedienen. 

Was geapost:  De Suppliant word mits deezen geadmitteerd om parthijen voor deezer Stads 

Banken advocando te mogen bedienen. 

 

 

30. Den 11 Junij 1787, fol.10vo. 

Op de requeste van Hendrik Beck en Margaretha Gouzet van Elburg, verzoekende dat zij 

geduirende den tijd zij zich hier nog mogten ophouden, binnen huis zo in het Duitsch en 

Fransch als vrouwen handwerken instructie te mogen geven. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Scholarchen kan in het verzoek ten requeste 

gedaan niet worden getreden, en word overzulks gewezen van de hand. 

 

 

31. Eodem [11 Junij 1787], fol.10vo. 

Op den Requeste van verscheide crediteuren van Mr. Tulleken, verzoekende, dat desselfs aan  

de Crediteuren gecedeerde huis, ad opus jus habentium, publiek mogt worden verkogt. 
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Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan wordt geaccordeert zo als het ligdt, en zal 

dienvolgens het ten Requeste gementioneerde huis van Mr. R. Tulleken, ad opus jus 

habentium worden verkogt, en worden tot Curatoren over het provenu daarvan mids deezen 

geauthoriseerd de persoonen van den E(dele). Claas Visscher Moulin, en Jan van Delden. 

 

 

32. Den 18 Junij 1787, fol.10vo. 

Op den Requeste van Joan Otto van Ingen, en Maria Catharina Drieman, om redenen ten 

Requeste gemeld verzoekende twee huwelijksproclamatien op eenen dag te mogen hebben. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan wordt geaccordeerd, zo als het ligt, en 

dienvolgens den Eerw(aarde) Nederduitsche en Walsche Kerkenraden deezer Stad 

geauthoriseerd, de Supplianten op Zondag aanstaande twee Huwelijksch Proclamatien te 

verleenen, ten fine en effecte als naar rechten. 

 

 

33. Den 18 Junij 1787, fol.11. 

Op de Requeste van de Kerkmeesteren van het Heilige Geesten Gasthuis, verzoekende 

approbatie van zodanige verkoop van de kost en inwooning in een der Proveniers huisjes voor 

de somma van drieduisend eenhondert guldens aan Wilhelmina Hof, oud 87 en Henrietta 

Maria Klein, oud 47 jaren, als zij met consent van de Heeren Provisoren van voors(chreven) 

huis hadden aangegaan. 

Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan word geaccordeerd, en de Supplianten dien 

ten gevolge geauthoriseerd ten fine als bij requeste vermeld. 

 

 

34. Den 18 Junij 1787, fol.11vo. 

Op de Requeste van Jacob van Eijken, te kennen gevende dat Mevrouw de weduwe Staal 

welgenegen zoude zijn aan den Suppliant over te doen het zogenaamde Plankenhuisie staande 

tegenover desselfs huis aan de Stadsmuur; dat hij ook wel genegen zoude zijn hetzelve over te 

neemen dan dit in een ruïneusen staat zijnde, en dat desselfs opbouw veel kosten vereischt 

worden; diewegens verzoekende dat aan hem tot een ordentelijke opbouw van het zelve eene 

aan deze extraordinaire onkosten toereikende en geëvenredigde somme mogten worden 

toegelegd, en hij daar mede Stadswegen gebeneficeerd. 

Was geapost:  In het verzoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreeden, en word 

hetzelve afgeslagen mids deezen. 

 

 

35. Eodem [18 Junij 1787], fol.11vo. 

Op de Requeste van Peter Meurer, als meijer van het erve op Seveningen, en Egbert Dolfs, als 

meijer van het erve genaamd den Hogen Esch, verzoekende dat mogen worden vrijgekend 

van het verder onderhoud der stekken en vrugten so strekken tot scheiding van Seveningen en 

der Supplianten gepagte erven, en dat dus de zelve, gelijk de scheiding tusschen des tweden 

Suppliants erve en den Lagen Esch door de Stad mogen onderhouden worden. 

Was geapost:  In het verzoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreeden, en word 

hetzelve afgeslaagen mids dezen. 

 

 

36. Den 5 Julij 1787, fol.12. 

Op de Requeste van de Kerkmeesters van het G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis,  
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verzoekende approbatie van zodanig contract als zij met Jacob Pasquist, oud circa 70 jaren 

omtrent een Kostkopers proeve voor eenduisend guldens had(d)en aangegaan. 

Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan word geaccordeerd, en worden de 

Supplianten geauthoriseerd ten fine als daarbij vermeld. 

 

 

37. Den 12 Julij 1787, fol.12. 

Op den Requeste van J. Bennier, Scholtus van Wijhe, verzoekende in deeze critieque 

tijdsomstandigheden den Prothocollen van zijn Schoutambt binnen deeze Stad op eene 

verzekerde plaats te mogen bergen, t’er tijd toe, dat hij dien veilig in zijn Schoutambt zou 

kunnen terug brengen. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan wordt geaccordeerd zo als het ligt, en dien 

volgens den Suppliant geaccordeerd de Prothocollen van het Schoutambt Wijhe, in eene 

beslootene kist, ter Secretarie deezer Stad te mogen seponeeren, ter tijd en invoegen als bij 

Requeste vermeld. 

 
[In marge: NB. Dit is echter niet geschied]. 
 

 

38. Den 28 Julij 1787, fol.12vo. 

Op den Requeste van B.H. Wicherlink, Ordinaris Klerk ter Provintiaale Griffie deezer 

Provintie, verzoekende om redenen ten Requeste geallegeerd, hem tot accelereering zijn’s 

voorgenoomen Huwlijks met jonkvr(ouw) B.G. de Graaff, twee Huwlijks-Proclamatien op 

eenen dag te accordeeren. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan wordt geaccordeerd zo als het ligt, en 

dienvolgends de Eerw(aarde) Nederduitsche Gereformeerde Kerkenraad deezer Stad 

geauthoriseerd den Suppliant twee Huwlijks-Proclamatien op eenen dag te verleenen. 

 

 

39. Den 9 Augustus 1787, fol.12vo. 

Op den Requeste van Dus. Baarslag, verzoekende dat hem in gelijkheid van de andere Stads 

Predikanten tot het houden van Cathechisatien mogten worden geaccordeerd de Consistorie-

kamer in de Buitenkerk, met het noodige vuur en ligt. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan wordt geaccordeerd zo als het ligdt. 

 

 

40. Den 30 Augustus 1787, fol.13. 

Op den Requeste van Berend Willems, gehuwd aan de wede van Jan Egbers aan de Hasseler 

Dijk, tegenover de Vegt, te kennen geevende, dat in zijner huisvrouwen boedel onder anderen 

zijn tien morgens in Mastenbroek, Hoogebrugger Slag genaamd Ten Holtens goed, bezwaard 

met eene jaarlijksche uitgang van f.19 - 16 – ten behoeve van deezer Stads Geestelijkheid, dat 

zijn voorzaat op een dronken avond, deeze tien morgens, met nog twee anderen voor de 

geringe Sa. van f.150 - : - gekogt hebbende, de verkooper Menno Mennes deeze uitgang voor 

hem verzweegen heeft. Dat de ongelden en onraaden van dit land reeds buiten dat zo hoog 

zijnde, hij genegen is, om dit land voor de agterstedige uitgangen te laaten liggen, en het zelve 

aan de Geestelijkheid over te geeven; ten waare dan nog HWH Achtb(are) ingevolge het 

deswegens tusschen hem en de Heeren Gecomitt(eerden) tot de Ecclesiastique Goederen 

dezer dagen geconfereerden, de agterstedige jaaren uitgang aan hem geliefden te remitteeren, 

en dan henvorder deeze uitgang van f.9 -16 – te verminderen op f.6 - 6 – wanneer hij aannam 

die  promtelijk te zullen voldoen. 
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Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Gecommitteerden tot de Ecclesiastique 

goederen, wordt het verzoek ten Requeste gedaan, geaccordeerd, zo als het ligt; en 

dienvolgens aan den Suppliant geremitteerd de agterstedige uitgangen ten Requeste gemeld, 

tot Martini 1787 incluis, en dan dezelve uitgang henvorder van f.9 - 16 – verminderd op zes 

guldens zes stuivers, voor den eerstemaal alzo te betaalen op Mart(ini) 1788 aanstaande. 

NB. Zie Ord. Geest Boek. Fol. 38. 

 

 

41. Den 16 Augustus 1787, fol.13vo. 

Op de Requeste van Nicolaas Sterke, aangesteld als Luitenant in het Regiment Infanterie van 

den Colonel Suillard de Leefdaal, staande ter repartitie van Holland dieswegens verzoekende, 

dat hij van den eed als gemeensman aan de Stad gedaan ontheft mag worden. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan so als hetzelve legt, word mids dezen 

geaccordeerd, en dien ten gevolge den Remonstrant deszelfs dimissie als lid van de 

gezworene gemeente verleend. 

 

 

42. Eodem [16 Augustus1787], fol.14. 

Op de Requeste van Evert Boudewijn Knogh, nu bijna 23 jaaren oud, verzoekende om ten 

Requeste geallegeerde redenen, dat hem venia aetatis mogte worden verleend. 

Was geapost:  De verzogte venia aetatis, word op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden 

van het Broederquartier, den Requestrant mids dezen geaccordeerd ten fine en effecte als naar 

regten. 

 

 

43. Den 6 September 1787, fol.14. 

Op de requeste van Maria Elisabeth Croese, wede Evert Groenewoud, verzoekende een 

Kostkopers proeve in het H(eilige) G(eesten) Gasthuis voor f.800 - : - , en dat de Kerkmeester 

van voorschr(even) huis daartoe mogen worden geauthoriseerd. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliante voor de gelibelleerde Kostkopers proeve negenhondert 

gulden wil betalen word het verzoek ten requeste gedaan geaccordeerd en de Kerkmeesters als 

dan dien ten gevolge daartoe geauthoriseerd. 

 

 

44. Den 6 September 1787, fol.14vo. 

Op de requeste van de naastbestaande van een nagelaten kleinsoon van wijlen de wede van 

Hensbergen, oud 13 jaren, te kennen gevende, hoe dat gem(elde) kleinsoon door het 

overlijden van gem(elde) grootmoeder, alwaar dezelve was opgevoed, van allen hulpen 

bijstand was beroofd, doordien desselfs moeder in Amsterdam was dienende, en buiten staat 

dezelve te onderhouden, overzulks verzogte, dat het in het Arme Weeshuis mogte worden 

opgevoed. 

Was geapost:  De Buitenvaderen van het Arme Weeshuis worden geauthoriseerd om het 

gelibelleerde kind, in het voorschr(even) huis op te neemen en te verplegen. 

 

 

45. Den 22 September 1787, fol.14vo. 

Op den Requeste van Mr. Gerrit Buiskes en Hermanda Geertruida Brouwer, verzoekende om 

redenen ten requeste geallegeerd, twee Huwelijks Proclamatien op eenen dag. 
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Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan wordt geaccordeerd zo als het ligt, en 

dienvolgends de Eerw(aarde) Nederduitsche Gereformeerde Kerkenraad deezer Stad 

geauthoriseerd den Suppliant twee Huwelijks Proclamatien op eenen dag te verleenen. 

 

 

46. Den 24 September 1787, fol.14vo. 

Op den Requeste van F. Gunning Jr. verzoekende zijn ontslag als Roededrager. 

Was geapost:  Het verzogte ontslag van het ambt als Roededrager, en van den eed bij het 

aanvaarden van dien gedaan, wordt aan den Suppliant geaccordeerd bij dezen. 

 

 

47. Eodem [24 September of 9 October 1787], fol.15, in marge. 

Op den Requeste van den Organist en Klokkenist C. Buis in de tegenwoordige troubles mede 

te Wezel krijgsgevangen geraakt zijnde, verzoekende tot zijne loskooping, op zijn tractement 

te mogen hebben geavanceerd eene Sa. van driehonderd Car(ol)i guldens om bij sortabele 

termijnen daar van weder te worden ingehouden. 

Was geapost:  De Ontvanger deezer Stads Ecclesiastique goederen wordt geauthoriseerd, aan 

den Suppliant op zijn tractement voor te schieten de verzogte driehonderd guldens, mids tot 

restitutie van den inhoudende vijftig guldens van desselfs jaarlijksch tractement, bij 

quartaalen, tot dat deeze geheele S(omm)a weder zal zijn gerembourseerd. 

 

 

48. Den 29 October 1787, fol.15. 

Op den Requeste van W.H. Sels, verzoekende om redenen van zijn aanstaand vast domicilium 

te Amsterdam, ontslagen te mogen worden als mede Curator over de persoon van  

M.J. Buschman. 

Was geapost:  De Suppliant wordt van desselfs qualiteit als mede Curator over de persoon 

van M.J. Buschman, ontslagen mids dezen. 

 

 

49. Eodem [29 October 1787], fol.15. 

Op den Requeste van H.J. Croff, verzoekende in zijne qualiteit als Burgemeester dezer Stad te 

mogen worden gedimitteerd. 

Was geapost:  De Heer Remonstrant door het aanvaarden van een militair emploi bij H.W.H. 

Achtb(are) gehouden zijnde, reeds toen zijn ambt als Burgemeester te hebben gequiteerd, 

wordt hem de verzogte demissie in voors(chreven) qualiteit mids dezen  veleend. 

 

 

50. Den 5 Nov(em)b(e)r 1787, fol.15. 

Op den Requeste van de Vendue Meester C.V. Moulin, verzoekende het middel van parate 

executie tegens Gerardus de La Su wegens verschuldigde penningen van goederen in vendue 

gekogt ter somma van f.400 - : - . 

Was geapost:  Wanneer de beklaagde G. de La Su de gelibelleerde schuld binnen den tijd van 

veertien dagen na dato deses, niet zal hebben betaald, word de Requestrant als dan 

gepermitteerd, dezelve door middel van parate executie te mogen innen, en inmiddels de 

inventarisatie der goederen geaccordeerd. 

 

 

51. Den 8 November 1787, fol.15vo. 

Op den Requeste van Teunis Gerrits van den Brink, Stadsmeier in het Buitendijksch, 
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weduwnaar sedert 12 weeken, verzoekende om redenen ten Requeste gemeld, dispensatie, om 

binnen den bij de wet bepaalden tijd, te mogen hertrouwen. 

Was geapost:  De Suppliant wordt uit goede consideratien gepermitteerd een tweede Huwlijk 

te mogen aangaan, en overzulks van de prohibitive dispositie rechtens gedispenseerd bij 

dezen. 

 

 

52. Eodem [8 November 1787], pos.15vo. 

Op de Requeste van Jan Keizer, Veerman op Ens en Emmeloort, verzoekende dat aan hem 

mag worden betaald eene Sa. van sestig guldens, zijnde in den tijd van zes jaaren uitgeschoten 

Enssergeld vermids hem gedagte veer op dier conditien zoude geaccordeert zijn. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant zijne agterstedige termijnen van betalingen, zo als 

dezelve bij Apostille van den 2 April jongstleden zijn gepraefigeerd of ook eerder promptelijk 

zal hebben voldaan zal hem uit goede consideratien het betaalde Enssergeld worden 

gevalideerd. 

 

 

53. Den 15 November 1787, fol.16. 

Op de requeste van Anna Maria Schreuder, wede Hendrik Jan Wissink geboren te Heino, oud 

seventig jaren, verzoekende om redenen ten requeste geallegeerd met de kost in het Heiligen 

Geestes Gasthuis te worden begunstigd, alsoo er thans geenen inwooning in het selve vacant 

is. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het H(eiligen) G(eestes) 

Gasthuis word het verzoek ten requeste gedaan geaccordeerd, en dien ten gevolge de 

Kerkmeesters van voors(chreven) huis geauthoriseerd om aan de Suppliant de kost te doen 

toekoomen tot zo lang er een plats tot inwooning daarin zal vacant zijn. 

 

 

54. Den 17 November 1787, fol.16. 

Op den Requeste van Gerrit Jans van IJsselmuiden, verzoekende een dubbeld pagtjaar van 10 

morgen lands in Zalk, toebehoorende het G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis. 

Was geapost:  Het verzogte dubbeld pagtjaat tot Petri 1795 wordt op rapport der Heeren 

Provisooren aan den Suppliant geaccordeerd mids dezen, mids betaalende de plakkegelden 

daar toe staande. 

 

 

55. Den 20 November 1787, fol.16vo. 

Op den Requeste van J. Sels, Capitein ter Zee, verzoekende om redenen ten Requeste gemeld 

ontslag in zijne qualiteit als Curator over de persoon en boedel van zijnen zwager M.J. 

Buschman. 

Was geapost:  Wanneer de boedel van Mr. M.J.  Buschman vooraf zal zijn gebragt tot 

behoorlijke liquiditeit zal op het verzoek ten Requeste gedaan nader worden gedisponeerd: en 

wordt de persoon van Proc(ureu)r J.C. Evers ten dien fine aan den Suppliant toegevoegd met 

authorizatie en expresse last, om te samen, neffens de andere voogden en Curators terstond, 

en zonder eenig verder verwijl toe te treden tot vereffening van denzelven boedel, alles 

ingevolge de voorige Resolutien en appointementen ten dien opzichte door Schepenen en 

Raaden genoomen, en dien zo verre noodig, worden geinhaereerd bij dezen. 
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56. Eodem [20 November 1787], fol.16vo. 

Op den Requeste van de schoonzoonen, vrouw, en verdere bloedvrienden van M.J. 

Buschman, verzoekende, dat dezelve Buschman wegens kennelijke blijken van beterschap, uit 

zijne detentie in het huis van Correctie te Arnhem mogte worden ontslagen. 

Was geapost:  Wanneerr de boedel van Mr. M.J. Buschman vooraf zal zijn gebragt tot 

behoorlijke liquiditeit, zal op het verzoek ten Requeste gedaan nader worden gedisponeerd. 

(zie deeze dispositie d. 27 Nov(em)b(er) 1788). 

 
[In marge]: Den 3 Dec(em)b(er) 1787. Op een nader Request van de vrouw, ten zelven einde tenteerende, is dat Apostil 

geinhaereerd, dito op één van d. 17 Janu(arij) 1788. Zie nog nader infra d. 23 Janu(arij) 1788, In primis 30 Junij 1788. 

 

 

57. Den 22 November 1787, fol.17. 

Op de Requestye van de Burgers en vheehouders in het Broederquartier dezer Stad, 

verzoekende om ten Requeste geallegeerde redenen, dat de bullen voor gedagte quartier niet 

weder mogen worden aanbesteed, maar met die voorregten als voorheen door hun zelfs 

bezorgt en onderhouden, en ook jaarlijks door Heeren Hoofdlieden mogen geinspecteerd en 

geapprobeerd worden. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeerd, voor den tijd 

van ses jaaren; en worden de Supplianten ten dien fine geauctoriseerd, als daarbij verzogd. 

 

 

58. Eodem [22 November 1787], fol.17. 

Op de Requeste van Jan Kreps, Klaas van de Noord en Gerrit Willems, te kennen gevende 

hoe zij ten genoege der vheehouderen wel genegen zijnde om elk in zijn quartier de 

benodigde bullen te willen aanschaffen, tegens genot van al zodane voordeelen, als er tot 

heden toe van zijn genoten geworden, verzoekende in ten Requeste geallegeerde redenen met 

het octrooij om bullen te mogen houden voor een zeker getal jaaren, hen een ieder in zijn 

quartier te begunstigen. 

Was geapost:  Op het Rapport van de respective Heeren Hoofdlieden word aan de 

vheehoudende burgeren mids dezen geacordeerd, om in de respective quartieren in ieder 

derzelve afzonderlijk naar hunnen goeden rade, en ten hunnen meesten dienste en genoegen 

een bekwaam perzoon als bulhouder op conditien ten requeste omschreven, en dat de bullen 

jaarlijks door de Heeren Hoofdlieden worden geapprobeerd, te mogen benoemen en 

aanstellen; en kunnen dieswegens de Supplianten zig daarover respectivelijk ieder in zijn 

quartier bij de vheehouderen adresseren. 

 

 

59. Den 24 Novemner 1787, fol.18. 

Op den Requeste van Aart Harms Mulder en Jan Staal, in qualiteit als voogden over Alberta 

Mulder nagelatene dochter van wijlen Albert Harms Mulder, en mede wijlen Catharina 

Schoonhoven, verzoekende approbatie van het ten opzichte haare pupilles onderhoud 

gecontracteerden met derzelver stiefvader Arend Jans van der Steege in dier voegen: dat 

dezelve stiefvader dezelve Alb(erta) Mulder, thans zeven jaaren oud zal onderhouden tot haar 

18
de

 jaar toe, onder genot van het haar toekoomende moederlijke erfdeel van f.400 - : - , en de 

renten van het vaderlijk bewijs van f.300 - : - zo echter dat bij minder goeden oppassing het 

de Supplianten altijd vrij zal staan hunner voor(noemde) pupille tot zich te neemen, en dan te 

kunnen volstaan met voor elk jaar onderhoud tot dien tijd toe aan A. van der Steege te 

betaalen 40 guldens van voorz(chreven) f.400 - : - . 
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Was geapost:  Het contract ten Requeste gementioneerd tusschen de Supplianten in hunne 

qualiteit, en Arend Jans van der Stege, over het onderhoud hunner pupille Alberta Mulder, 

wordt mids dezen geaccordeerd, zo als het ligt. 

 

 

60. Den 24 November 1787, fol.18vo. 

Op den Requeste van Dirk Ekkelboom, deezer Stads Marktmeester, verzoekende als in 

voorige tijd meermaalen heeft plaats gehad, te mogen worden gededommageerd voor het 

gemis van zijne jura van de in dit najaar verbodene jaarmarkt. 

Was geapost:  De Suppliant wordt ter zaake, ten Requeste gemeld, gebeneficeerd met 

agtentwintig guldens eens, te betaalen door den Ontvanger deezer Stads Domeinen uit de 

loopende kamer. 

 

 

61. Den 1 December 1787, fol.18vo. 

Op den requeste van Menzo van der Heijde, gebooren binnen deese Stad en oud 67 jaaren, 

verzoekende de kost en inwooning in het G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis voor eene 

somma van f.1000 - : - . 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisooren van het G(eertruid) en C(atharina) 

Gasthuis, worden de Kerkmeesteren van voorschr(even) huis geauthoriseerd om aan den 

Suppliant kost en inwooning daar in te verkoopen voor eene somma van twaalfhondert 

C(aroli) guldens. 

 

 

62. Den 3 December 1787, fol.19. 

Op den Requeste van G. Gingandet en H. Benekamp, als borgen voor de pagt van  

P. Lansbergen van 8 greezen in Oosterwolde genaamt Koeken Sluize, over drie jaaren van 

Mart(ini) 1783 tot Mart(ini) 1786 zich beklagende, dat de gem(elde) P. Lamsbergen insolvent 

geworden zijnde, de Ontvanger der Ecclesiastique goederen niet terstond na verloop van ’t 

eerste pagtjaar den origineelen pagter hadde geëxecuteerd, en overzulks verzoekende van de 

betaalinge dier pagten als nu te mogen worden gelibereerd. 

Was geapost:  In het verzoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en wordt 

overzulks verstaan dat de Supplianten in hunne qualiteit als borgen voor Peter Lamsbergen, 

schuldig en gehouden zijn de ten Requeste gementioneerde agterstedige pagten aan het 

Comptoir deezer Stads Geestelijkheid te voldoen. 

 

 

63. Den 10 December 1787, fol.19. 

Op de requeste van de voogden over de minderjaarige kinderen van Jan van Dijk, 

verzoekende een capitaal van eenduisend C(aroli) guldens voor die kinderen te mogen 

beleggen tegen drie pct. op de zogenaamde Groote Kamp aan de Oosterholtsche Steege. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier, word het 

verzoek ten requeste gedaan geaccordeerd zoo als het legd. 

 

 

64. Den 20 December 1787, fol.19vo. 

Op den requeste van G.J. Berghuijs, verzoekende een plaats bij zijn houdloose buiten de  

Blauwehandspoort om aldaar een hek te mogen setten tot berging van zijn houd. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Cameraars van de Stad, word het verzoek ten 

requeste gedaan geaccordeerd, dien ten gevolge den Suppliant met de gelibelleerde plaats 
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begunstigd, mits aan dezelve niet beginnende nog voltooiende als met voorkennis van 

voorn(oemde) Heeren Cameraars, en betalende een jaarlijk(se) uitgang of thins van een 

goudgulden aan de stad in te gaan met Paaschen aanstaande en tot kennelijk wederseggen. 

 

 

65. Eodem [20 December 1787], fol.19vo. 

Op den requeste van J. Figge, verzoekende een klein hoekje grond aan de Koldenovenpoort, 

om het selve met een hek te maaken tot berginge en klaarmaaken van houd. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Cameraars van de Stad word het verzoek ten 

requeste gedaan geaccordeerd, en dien tengevolge den Suppliant met de gelibelleerde plaats 

begunstigd, mits aan dezelve niet beginnende nog voltooiende als met voorkennis van 

voorn(oemde) Heeren Cameraars en betalende een jaarlijksche uitgang of thins van een 

goudgulden aan de Stad in te gaan met Paaschen aanstaande, en tot kennelijk wederseggen. 

 

 

66. Eodem [20 December 1787], fol.20. 

Op den requeste van Hermen van Schootten, verzoekende een plaats buiten de 

Blauwehandspoort om te mogen appropieeren tot berging van zijn houd. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Cameraars van de Stad, word het verzoek ten 

requeste gedaan geaccordeerd, en dien ten gevolge den Suppliant met de gelibelleerde plaats 

begunstigd, mits aan dezelve niet beginnende nog voltooiende als met voorkennis van 

voorn(oemde) Heeren Cameraars en betalende een jaarlijksche uitgang of thins van een 

goudgulden aan de Stad in te gaan met Paaschen aanstaande, en tot kennelijk wederseggen. 

 

 

67. Den 7 Januarij 1788, fol.20vo. 

Op den requeste van Jan Hendrik Beernick, weduwnaar sedert de maand September, 

verzoekende om redenen ten requeste gemeld, dispensatie, om binnen den bij de wet 

bepaalden tijd te mogen hertrouwen. 

Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan word geaccordeerd, en den Suppliant dien ten 

gevolge gepermitteerd een tweede huwlijk te mogen aangaan en overzulks van de prohibitive 

dispositie rechtens gedispenseerd bij deezen. 

 

 

68. Den 8 dito [7 Januarij 1788]. Fol.20vo. 

Op den requeste van Jan Londo in qualiteit als agste meter van de turf. Verzoekende dat hem 

eene instructie omtrent het waarneemen van zijne bediening moge worden ter hand gesteld. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Broodwegers word verstaan, dat de agste meeter 

bevoegd is, om het werk dat hij aangevangen heeft, ten einde te mogen brengen en dus geen 

ander meter de zelven in ’t midden van ’t werk zal mogen afleggen, en dat de agste meter 

mede bevoegd is tot de metinge van de turf zoo met Bokkem of wagens alhier word 

aangebragt. 

 

 

69. Den 8 Januarij 1788, fol.21. 

Op de Requeste van Anna Margareta van der Vecht, weduwe Gerrit Eikelboom, in qualiteit  

als vroedvrouwe te Brunnepe, verzoekende wegens hare bekrompene omstandigheden dat 

haar jaarlijks vijf en twintig guldens voor huishuir mogte worden toegelegd. 
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Was geapost:  De Suppliante word begunstigd met vijf en twintig guldens eens, en zonder 

consequentie in het toekomende, te betalen door den Ontvanger van dezer Stads Domeinen 

voor rekening van de Stadscamer 1787. 

 

 

70. Den 10 Januarij 1788, fol.21. 

Op de Requeste van Andries Croese, verzoekende dat hem de twe vertrekken onder de 

Veenepoort, gediend hebbende tot berging van eenige ammunitie, en daar van thans ontledigd 

tegens betaling van zekere thins ter zijnen gebruike mogen worden geaccordeerd. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Cameraars van de Stad, worden aan den 

Requestrant de twe vertrekken onder de Veenepoort ten Requeste gemeld, in huure 

geaccordeerd, jaarlijks voor eene Sa. van vier goudguldens, ingaande Paaschen aanstaande, 

alles tot wederzeggens toe en dat dezelve wanneer die ten behoeve van de Stad zullen worden 

gerequireerd, op de eerste aanzage weder zullen moeten worden ontruimd. 

 

 

71. Eodem [10 Januarij 1788], fol.21vo. 

Op de Requeste van Jan van der Sluis, verzoekende dat hem tegens betalinge van zekere thins 

het gebruik van de twe vertrekken onder de Koornmarktspoort, ten Requeste gemeld mag 

worden toegestaan; also dezelve thans weer van de daarin geplaatste ammunitie ontledigd 

zijn. 

Was geapost:  op het Rapport van de Heeren Cameraars van de Stad worden aan den 

Requestrant de twe vertrekken onder de Koornmarktspoort, ten Requeste gemeld, mids dezen 

in huure geaccordeerd, jaarlijks voor eene somma van vier goudguldens, ingaande Paaschen 

aanstaande; alles tot wederzeggens toe, en dat dezelve, wanneer die ten behoeve van de Stad 

zullen worden gerequireerd, op de eerste aanzage weder zullen moeten worden ontruimd. 

 

 

72. Den 14 Januarij 1788, fol.21vo. 

Op de Requeste van de Kerkmeesters van ’t G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis te kennen 

gevende dat sij met A. Croese en A. Felts als voogden over Dirk Somberg oud circa 40 jaaren 

en innocente zoon van de weduwe J.G. Sombergen in de 70 jaaren hadden ingegaan een 

accoord over een Kostkopers proeve voor de langstlevende, zullende zij beide, of na doode 

van de moeder, wanneer de voogden zulks verkiesen de voornoemde pupil, in het gasthuis 

worden geplaatst, en zulks voor eene Sa. van twe duizend guldens in dezen voegen te betalen. 

1mo aanstonds f.200 - : - . 

2do  in Julij of Aug(ustus) f.1500 - : - , en de resterende f.300 - : - binnen den tijd van drie 

jaaren, welke laatste penn(ingen) inmiddels met 3 pct. zullen worden verrent, en daar en 

boven 4to nog inval voorn(oemde) Dirk Sonnenberg langer dan twintig jaaren na dato dezes 

mogte leven, zal na zijn dood uit zijne nalatenschap, mede moeten betaald worden f.400 - : - 

verzoekende hier op approbatie. 

Was geapost:  Het ingegaan accoord met de voogden over Dirk Somberg ten Requeste 

omschreven word mids dezen geapprobeerd, en de Requestranten ten dien fine geauctoriseerd 

als daar bij verzogd. 

 

 

73. Eodem [14 Januarij 1788], fol.22. 

Op den Requeste van de voogden over de 2 minderjaarige nagelatene kinderen van wijlen  

Peter Staal en Geertruij Hoeve, verzoekende dat dezelve in het Burger Weeshuis mogen 

worden opgevoed. 
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Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het Burger Weeshuis, worden de 

Buitenvaders van voorschr(even) huis geauthoriseerd om de gelibelleerde kinderen in 

hetzelven op te neemen en te verpleegen. 

 

 

74. Den 17 Jannuarij 1788, fol.22vo. 

Op den requeste van de Heer W.T. van Hemert als voorstaande van Brands vergadering te 

kennen gevende, hoe dat, door ’t overlijden van de wede van Jannes van Doorn voorsch(reven 

vergadering heeft aangeervt een gedeelte van een stukje lands buiten de Cellebroeders; 

verzoekende hetzelven te gelijk met de overige erfgenaamen te mogen verkoopen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroederquartier word 

het verzoek ten requeste gedaan geaccordeerd zo als legd. 

 

 

75. Den 24 Jan(uarij) 1788, fol.22vo. 

Op den requeste van Frans Harms Wolff, verzoekende om daar bij geallegeerde redenen 

veniam aetatis voor desselfs zoon Harmen Wolf oud 20 jaren. 

Was geapost:  Op het rapport van de heeren Hoofdlieden van het Broederquartier word de 

verzogte venia aecetatis geaccordeerd ten fine en effecte als naar rechten. 

 

 

76. Den 24 Januarij 1788, fol.23. 

Op den requeste van J.C. Evers, verzoekende om de moeielijkheden, die hij in zijne pogingen 

tot liquideering van den boedel van J.M. Buschman, bij desselfs Ehevrouw en andere 

vrienden ontwaar wordt ontslag van desselfs qualiteit als mede Curator in denzelven boedel. 

Was geapost:  In het verzoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, maar wordt de 

Suppliant alnog gelast, om ter voldoening van de intentie van de voorige Apostillen op dit 

subject afgegeeven met de anderen praesente Curatoren voorttegaan met de explicatie en 

liquidatie van den boedel ten Requeste gemeld. 

 

 

77. Den 24 Januarij 1788, fol.23. 

Op de requeste van de voogden over het minderjaarige kind van Rutger Geerts en twee 

minderjaarige kinderen van wijlen Geert Geerts; te kennen gevende hoe ieder van gemelde 

kinderen van haar oom Willem Jansen Spoor is aangeervt de somma van dertien guldens, 

verzoekende gem(elde) somma te mogen gebruiken voor aankoop van kleding voor gem(elde) 

kinderen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden in den Hagen worden de 

Supplianten geauthoriseerd ten fine als bij requeste vermeld. 

 

 

78. Den 28 januarij 1788, fol.23vo. 

Op de requeste van Mr. L.C.H. Strubberg en Daniël Oostenrijk als bij testamente aangestelde 

executeuren van J.C. Warneke, te kennen gevende, hoe dat gem(elde) J.C. Warneke sig in 

sodanige staat bevind, soo wegens desselfs zwakheid van lichaam als van hersenen, dat 

desselvs ruïnide ondergaang daardoor te dugten is, overzulks verzogten dat H.W.S.Achtb. 

twee vertrouwde persoonen over gem(elde) persoon en goederen gelast te qualificeeren. 

Was geapost:  De Supplianten worden geauthoriseerd tot Curator over de persoon en 

goederen van J.C. Warneke geduirende de omstandigheden waarin hij sig thans bevind en 

zulks ten fine en effecte als naar rechten. 
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79. Den 31 Januarij 1788, fol.24. 

Op den Requeste van J.G. Krafft en J.J. Buschman Ehel(ieden), verzoekende authorisatie om 

ter liquidatie van de hun van hunnen ouderlijken boedel wegens eenige jaaren beloofde en 

onbetaalde huwlijks meedegaave ter Sa. van f.300 - : - s’ jaars competeerende penningen om 

de bekende situatie van dien boedel, en de noodzakelijkheid in welke zij zelve zich bevonden, 

om elders buiten ’s lands hun fortuin te zoeken, met ten Requeste bijgevoegde permissie van 

haare moeder, en de curatoren hunner vader, op de boedelgoederen te mogen negotieeren 

twaalfhonderd guldens, onder aanneeminge haarer moeder om de Sa. jaarlijks met f.200 - : - 

weder af te lossen. 

Was geapost:  De ten Requeste verzogte negotiatie wordt in manieren als daarbij vermeldt, 

geaccordeerd bij deezen. 

 

 

80. Den 4 Februarij 1788, fol.24. 

Op de requeste van A.K. Hesselink, geb(oren) Buschman, te kennen gevende hoe zij gehoord 

heeft, dat de boedel van Mr. M.J. Buschman, dewijl gem(elde) Mr. M.J. Buschman in 

bewaaring en administratie is gesteld eenderde haarer erfportie van haar oom P. Buschman, 

verzoekende, dat, sodanige effecte of het montant van dien uit dien boedel aan haar 

Suppliante mogen worden ter hand gesteld. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Bovenquartier kan de 

Suppliante haare praetensie aangeven aan en bij de curateuren in den boedel van Mr. M.J. 

buschman en J.C. Sels Ehel(ieden) en haar regt vervolgen naa haaren goeden rade. 

 

 

81. Den 6 Februarij 1788, fol.24vo. 

Gelezen de Requeste van Jan Boog woonagtig te Oudewater, als erfgenaam van Anna Judith 

Doesburg, verzoekende om de goederen hier ten haaren sterfhuise bevonden, en bevorens 

reeds bij acte aan hen gedonateerd, en op andere ten Requeste geallegeerde redenen te mogen 

worden vrijgekend van het regt van exuè te betaalen. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier word 

verstaan, dat de Suppliant Jan Boog schuldig en gehouden is van de goederen door de 

Vendumeester Moulin getaxeerd op twehonderd een en veertig guldens en in het sterfhuis 

alhier bevinden, het regt van exuè tegen tien percent te betalen, en worden de Heeren 

Cameraers van de Stad tot den ontfangst dier penningen geauctoriseerd. 

 

 

82. Den 11 Februarij 1788, fol.25. 

Op den Requeste van van G. Gingandet en H. Benekamp, borgen voor de pagten aan deezer 

Stads Geestelijkheid voor P. Lansbergen (zie Apostil van den 3 December 1787) verzoekende 

uitstel van betaaling. 

Was geapost:  De erven wijlen den Ontvanger der Ecclesiastique goederen op ten Noort 

worden mids deezen geauthoriseerd, om met de invordering van de penningen ten Requeste 

gemeld, te supersedeeren tot den eersten Meij 1788 aanstaande. 

 

 

83. Eodem [11 Februarij 1788], fol.25. 

Op de Requeste van J.J. A. van Echten, weduwe van wijlen B.J. Eekhout, in leven Grootmajor 

dezer Stad, verzoekende met het genot van het Bolwerk van wijlen voorschr(even) haar 

Eheman op denzelven voet te mogen worden gebeneficeerd. 
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Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeerd met het 

gelibelleerde Bolwerk gebeneficeerd, tot wederzeggens toe. 

 

 

84. Den 14 Februarij 1788, fol.25vo. 

Op de Requeste van Menso Lankhorst, verzoekende tegens betalinge van zeker thins met een 

hoek gronds om dezelve met een hek te beschieten, gelegen buiten de Lampetpoort noordzijde 

te mogen worden begunstigd. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Cameraars van de stad, word het verzoek ten 

Requeste gedaan mids dezen geaccordeerd, en den Suppliant dien ten gevolge het gebruik van 

de gelibelleerde plaats vergund, tegens betalinge van een jaarlijksse recognitie aan de Stad 

van een goudgulden, ingaande Paaschen aanstaande, mids dezelve afschietende met 

voorkennis van de tijdelijke Heeren Cameraars, en dan dit alles tot kennelijk wederzeggens 

toe. 

 

 

85. Den 16 Februarij 1788, fol.25vo. 

Op den Requeste van H. Prins, verzoekende , dat de Curateuren over den innocenten persoon 

van H. ter Huistée, als in die qualiteit met eene Sa. van f.1400 - : - gerichtelijk gevestigd op 

desselfs woonhuis in de Boven Nieuwstraat, mogten worden geautoriseerd te consenteeren in 

zekere favorabele verkoop van een gangetje van dat huis aan den Hopman H. Valck, blijvende 

het onderpand nog rijkelijk het gevestigde capitaal waardig. 

Was geapost:  De Curateuren over den innocenten persoon van H. ter Huistée worden mids 

deezen geautoriseerd ten fine als bij Requeste gemeld. 

 

 

86. Den 19 Februarij 1788, fol.26. 

Op de Requeste van Jacob Swart, verzoekende tegen een jaarlijksen thins een plaats aan de 

Welle en wel aan de Karperpoort noordzijde. 

Was geapost:  Op het Rapport van de heeren Cameraars van de Stad, word den Requestrant 

het gebruik van de ledige plaats buiten de Karperpoort zuidzijde tot weerzeggens toe 

geaccordeerd, mids daar voor jaarlijks ingaande Paaschen aanstaande, ten behoeve van de 

Stad eene recognitie van een goudgulden betalende, en die plaats met voorkennisse van de 

Heeren Cameraars met een hekke afschietende. 

 

 

87. Eodem [19 Februarij 1788], fol.26. 

Op de Requeste van de weduwe Eimbert Hillebrands, verzoekende, vermids haar gepagt 

rietland den gepasseer(d)en zomer door de opengezette sluizen met water belopen zijnde 

daardoor merkelijke schade geleden heeft, deswegens eenige remissie te mogen hebben. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliante binnen veertien dagen op haare verschuldigde, en ten 

Requeste gemelde pagt, ad een en twintig guldens eene Sa. van sestien guldens zal hebben 

betaald, zullen haar de resterende Sa. van vijf guldens worden geremitteerd. 

 

 

88. Den 21 Februarij 1788, fol.26vo. 

Op den Requeste van de Gildemeesteren van het St. Annen of Schippersgilde, verzoekende, 

dat tot afsnijding van alle blinde posten, die soms in rekening van hetzelve gilde worden 

ingebragt, om de verteeringen, bij hetzelve gilde noodig, en costumier, te kunnen uitvindig 
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maaken, éénmaal eene vaste en sufficienten Sa. tot goedmaaking dier verteeringen mogt 

worden bepaald. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, wordt geaccordeerd, zo als het ligt, en 

dienvolgens toegestaan, dat jaarlijks voor verteering in de rekening van het St. Annen Gilde, 

mag worden ingebragt en geleeden eene Sa. van zestig guldens, eens, zonder meer: daar onder 

gecomprehendeerd een anker wijn, om ten dage der verkiezinge van Gildemeesteren, tot 

conservatie van goede harmonie, onder de stemmende Gildebroederen onderling te 

consumeeren. 

 

 

89. Eodem [21 Februarij 1788], fol.27. 

Op den Requeste van dezelve Gildemeesteren, verzoekende dat de Stad van hetzelve Gilde op 

eene redelijke intrest mogte aanneemen eene Sa. van vijftienhonderd Car(oli) guldens, bij het 

zelve van tijd tot tijd opgemeld, en onder hun te samen berustende, en zulks tegens den 

eersten Januarij 1789 aanstaande, en onder voorwaarde, dat bij onverhoopte ongelukken aan 

één hunner Beurtschepen, zij met meerdere of mindere Sa. van deeze F.1500 - : - naar maate 

zou kunnen benodigd zijn, van Stadswegen spoedig zouden mogen worden gered. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, wordt mids dezen geaccordeerd, en 

dienvolgends zal tegen den eersten Januarij 1789 aanstaande bij de Stad van het St. Annen 

Gilde worden aangenoomen eene capitaale Sa. van vijftienhonderd Caroli guldens, en daarvan 

uitgegeeven eene obligatie ten laste van de Stad ter concurenter Sa., om dezelve te verrenten 

met twee en eene halve gelijke guldens van elke honderd, jaarlijks. En zullen de Supplianten 

bij voorkoomende ongelukken aan een van deezer Stads Beurtschepen, waartoe 

buitengewoone kosten ter reddinge mogten benoodigd wezen, zich alsdan bij Requeste aan 

Schepenen en Raden mogen addresseeren, om uit voorsch(reven) penningen te kunnen 

worden gesubsidieerd. 

 
[In marge]: Den 31 December 1788. Op nader verzoek der Gildemeesteren van ’t Schippers Gilde is in stede van f.1500 - : - 

guldens, agtienhonderd guldens van ’t zelve gilde bij de Stad aangenoomen op conditien als hier nevens. 

 

 

90. Den 21 Februarij 1788, fol.27vo. 

Op de Requeste van Jan Caspers, Amptsdienaar op het Eiland, en thans hiermede als 

executeur fungerende, verzoekende van het veergeld van Seveningen te worden vrijgekend. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeerd, en de 

Suppliant dien ten gevolge van de betalinge van het vheergeld gelibereerd. 

 

 

91. Den 21 Februarij 1788, fol.28. 

Op de Requeste van Gosen Erkelens, als Havenmeester van de Buitenhaven, verzoekende om 

ten Requeste geallegeerde redenen eenige verhoging van tractement. 

Was geapost:  De Suppliant word voor het oppassen van het Oirgat, gebeneficeerd met een 

jaarlijks emolument van zes guldens te betalen door dezer Stads Rentecamer en waarvan het 

eerste jaar zal vervallen zijn op Paaschen aanstaande. 

 

 

92. Eodem [21 Februarij 1788], fol.28. 

Op de Requeste van Antonij Vogelzang, verzoekende om ten Requeste geallegeerde redenen, 

dat zijne daggelden ad 16 en 12 stuivers des zomers en winters mogen worden verhoogd. 

Was geapost:  De Suppliant word uit goede inzigten in plaats van zijne genotene daggelden 

van 16 en 12 stuivers respective, mids dezen gebeneficeerd met een weekelijks tractament van 
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zes guldens hetzij er al of niet gearbeid word, te betalen uit dezer Stads Rentecamer ingaande 

Petri aanstaande. 

 

 

93. Den 23 Februarij 1788, fol.28vo. 

Op de Requeste van Gerrit van de Wetering en zijne verdere ouder Officieren en Adelborsten, 

te kennen gevende dat Anthonij Snel eerst tot Adelborst geavanceerd zijnde en vervolgens tot 

Landspassaat, hij daardoor aan ’t Rot verschuldigd is geworden 4 guldens, verzoekende dat 

hij tot de betaling van deze vier guldens mag gehouden worden, als mede zijn patroontas 

tegens gebeur van twe guldens te moeten overgeven. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdofficieren van het Burgerregiment word 

verstaan, dat de beklaagde Antonij Snel gehouden is te voldoen aan het eerste lid van de 

conclusie met de gelibelleerde vier guldens aan het Rot te betalen, dan dat hij van het twede 

lid; namentlijk het overgeven van de patroontas behoord te worden gelibereerd. 

 

 

94. Den 25 Februarij 1788, fol.28vo. 

Op de Requeste van Lammert Neurink, weduwnaar, verzoekende om redenen ten requeste 

vermeld dispensatie om binnen den tijde wet bepaalde tijd te moogen hertrouwen. 

Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan, word geaccordeerd en den Suppliant dien ten 

gevolge gepermitteerd een tweede huwelijk te mogen aangaan en overzulks van de prohibitive 

dispositie rechtens gedispenseerd bij deezen. 

 

 

95. Den 8 Maart 1788, fol.29. 

Op den Requeste van Mr. Herman Daandels, van Hattum, hier in ondertrouw opgenoomen 

met jonk(vrouw) Alida Elisabeth Reiniera van Vlierden, mede van Hattum, consenscum 

parcutum: verzoekende wegens indispositie van de bruid, dat na het afloopen de huwlijks 

proclamatien zo hier als te Hattum, de Eerw(aarde) Kerkenraad mogt worden geauthoriseerd, 

hem Suppliant met voorn(oemde) zijne bruid aan huis te mogen trouwen. 

Was geapost:  De Nederduitsche Gereformeerde Kerkenraad deezer Stad wordt mids dezen 

geauthoriseerd ten fine als bij Requeste gemeld. 

 

 

96. Eodem [Den 8 Maart 1788], fol.29 in marge. 

Op den Requeste van Marten Houw, verzoekende dat de drie nagelatene minderjaarige 

kinderen van wijlen Simon Passer, met naamen Laurens, oud 19. Pieter oud 16, en Johannes 

Bernardus oud 11 jaaren, in het Groot Burger Weeshuis deezer Stad mogen worden 

verpleegd, als geene middelen hebbende, om van te kunnen worden gealimenteerd. 

Was geapost:  Op het rapport der Heeren Provisooren worden de Buiten Vaderen van de 

Groot Burgerweezen deezer Stad geauthorizeerd om de beide jongste zoonen van Simon 

Passer in het Groot Burger Weeshuis op te neemen en te verplegen, en alzo de oudste zoon 

Laurens Passer in zijn 20
sten

 jaar oud is, en als boerenknegt bekwaam om zijn kost te 

verdienen, wordt de schikking dienaangaande bij die Heeren beraamd, geapprobeerd, en 

voors(chreven) persoon bij zijn kostwinning gelaaten. 

 

 

97. Eodem [8 Maart 1788], fol.29. 

Op den Requeste van Jacomina Hendriks, wede van Roelof Jans in het Buiten Dijksche, 

verzoekende, alzo twee maanden na haar mans overlijden nog in de kraam bevallen was, nu 
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Reeds vier maanden geleden, tot voortzettinge haarer boerderei, binnen den tijd, bij den wet 

bepaald, in een tweede huwlijk te mogen treden. 

Was geapost:  De Suppliante wordt geaccordeerd, zoals bij de Requeste verzogt, en 

overzulks, zo verre noodig gedespenseerd van de despositie rechtens deezen contrarie. 

 

 

98. Den 13 Maart 1788, fol.29vo. 

Op den Requeste van N.T. van Slangenburgh onder majoor deeze Stad, verzoekende voor 

zijne tot heden toe gedane extraordinaire diensten met een douceur vereert en eenige 

verhooging van tractement. 

Was geapost:  De Suppliant word begunstigd met tien gouden dukaaten eens en zonder 

consequentie in het toekomende te betaalen door den Ontvanger deezer Stads Domeinen uit 

de lopende kamer 1788. 

 

 

99. Den 15 Maart 1788, fol.29vo. 

Op den Requeste van Dries Hendriks van Dijk, verzoekende in een bij hem van Hermen van  

’t Veen in de Boven Nieuwstraat aangekogt huis, een koestal te mogen maaken. 

Was geapost:  In het verzoek ten Requeste gedaan, kan niet worden getreden, en wordt 

overzulks geweezen van de hand. 

 

 

100. Den 27 Maart 1788, fol.30. 

Op den Requeste van Mr. J.A. de Mist, te kennen gevende hoe dat de betaaldag der vaste 

goederen onder Zalck door hem qq onlangs voor den Hr. Mulert op den 2
de

 April aanstaande 

kwam in te vallen wanneer de transporten en vestenissen daar van zullen moeten geschieden, 

verzoekende, dat ad hoc actief aan den Ed(ele) Gerichte van Zalck mag worden verleend 

vergunder aarde. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, word geaccordeerd zooals het legd. 

 

 

101. Eodem [27 Maart 1788], fol.30. 

Op de Requeste van Hendrika Dingste, wede van Hendrik Schellingman, verzoekende om 

redenen daarbij vermeld, de kost en inwoning in het Heilige Geest Gasthuis van eene Sa. van 

vijfhondert guldens. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisooren van het H(eiligen) G(eesten) 

Gasthuis word de Suppliante de kost en inwooning in voorsch(reven) Gasthuis geaccordeerd, 

mits betaalende daarvoor aan de Kerkmeesters de Sa. van seshondert guldens. 

 

 

102. Den 1 April 1788, fol.30vo. 

Op den Requeste van de Curateuren over de persoon en boedel van Mr. M.J. Buschman, en 

vrouwe A.K. Hesseling, geb(oren) Buschman, verzoekende approbatie op zeker familie-

contract waarbij aan Dus. A. Duircant als Uso fructuarus van wijlen zijne Ehevrouw A.J. 

Wolfsen, tegens overgifte der goederen van deeze nalatenschap aan de eventueele 

erfgenaamen, zijnde voor de eene helft de kinderen van wijlen Dus. Buschman jaarlijks zoude 

worden uitgekeerd 600 gulden, terwijl weder de eerste Supplianten aan de tweede Suppliante 

het eventueele aandeel van Mr. M.J. Buschman zouden cedeeren tot restitutie zo verre het 

strekte, van zodaanige obligatien als de tweede Suppliante zijn aangekoomen ex testamento 

van wijlen haaren oom P. Bosman, onder de bewaaring van voorn(oemde) M.J. Buschman 



Pagina 27 van 220 

 

geweest, doch in ’t ongereede geraakt, terwijl voords dat aandeel, benevens dat ’t welk door 

den Hr. Rebenscheid en vrouwe, aan vrouwe Hesseling was afgestaan, door haar aan de 

andere erfgenaamen zou worden overgegeeven voor het landgoed den Ganzenberg, alles, 

volgends de, onder offerte van eed gedaane aestimatie, in dier voege dat dat landgoed de 

Ganzenberg uit fideicommissaire effecten geacquireerd, wederom fideicommis. subject 

moeste zijn en blijven, ten behoeve der kinderen van voorn(oemde) vrouwe Hesseling. 

Was geapost:  Op het rapport der respective Heeren Hoofdlieden wordt het verzoek ten 

Requeste gedaan, voor zo verre de boedelen en kinderen van Mr. M.J. Buschman en vrouwe 

A.K. Hesseling, geb(oren) Buschman, spenteert, geapprobeerd bij deezen: mids dan nog den 

acten van Magenscheiding, verkoop en transport der goederen daar bij gementioneerd, met 

het nieuwe verband van fideicommis daar op zullende worden gelegd, naar behooren worden 

geregistreerd ten prothocollen van de Gerechten, onder welke die goederen gelegen zijn, en 

dat van deeze Registratie alsdan aan Schep(enen) en Raaden behoorlijk worde gedaan blijken. 

 

 

103. Den 21 April 1788, fol.31. 

Op den Requeste van G. Zwakenburg, Meijer van het erve Keulvoet, verzoekende ten zijnen 

koste een kadijkje te mogen leggen om het stukje buitenland, tegens over den Steendijk, en 

onder dit erve gelegen, ’t geen door de minste zomerstorm gewoonlijk onderloopt. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan wordt mids dezen geaccordeerd zo als het 

ligt, mids dat de kommetjes of duikers, tot afwatering van dit land zullende moeten dienen, 

altijd door den Meijer van het erve Keulvoet in der tijd en buiten lasten of kosten van de Stad, 

zullen worden onderhouden. 

 

 

104. Den 21 April 1788, fol.31. 

Op de Requeste van C. van Wijnvoorden wede Strockel en B.F. Schultz als bierbrouwers, 

verzoekende; dat het moutaccijs wederom deezen jaare en vervolgens mag worden 

gecollecteerd. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Cameraars van de Stad;  word het verzoek ten 

requeste gedaan geaccordeerd, en dien ten gevolge verstaan; dat de moutaccijs dit jaar 

wederom zal worden gecollecteerd, soo en in dier voegen als zulks zedert eenige jaaren in 

train is geweest. 

 

 

105. Den 21 April 1788, fol.31vo. 

Op de Requeste van Jan Lindeboom en Zwaantje Gerrits, de eerste oud 70 en de tweede 80 

jaaren van Brunnepe, verzoekende, om redenen ten requeste geallegeerd, om in een der 

huisjes of kamer hier aan de Nieuwe Markt in het Buitengasthuis de kost te mogen erlangen 

mits daarvoor betalende eene Sa. van driehondert guldens. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het H(eiligen) Geesten Gasthuis 

worden de Supplianten ieder een Kostgevers prove in het gem(elde) huis geaccordeerd, te 

genieten in een vrij vertrek agter in het lange huis, mits daarvoor betalende aan voorn(oemde) 

Gasthuis eene Sa. van vijfhondert guldens eens, waarmee dezelve mede zullen zijn 

gelibereerd van het werken waartoe anderen kostgeveren zijn verpligt. 

 

 

106. Den 24 April 1788, fol.31vo. 

Op de Requeste van Gerrit van Dijk, oud 68 jaaren, verzoekende met een Kostgevers proeve 

in het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis te mogen worden gebeneficeerd, met vrij verklaring van 
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alle werk, door de kostgevers anders te moeten doen mits daarvoor betalende eenhondert 

gulden. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heren Provisoren van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis 

word het verzoek ten requeste gedaan geaccordeerd zo als het legd. 

 

 

107. Den 24 April 1788, fol.32. 

Op den Requeste van den Heer Oud Burg(emeester) W.F. van Knuth, verzoekende wegens 

zijne hooge jaaren te mogen ontslagen worden van de administratie van Dirk Neefjes 

Vergadering, en dat dezelve weder mogt worden overgedragen aan Mr. J.J.C. de la 

Sablonière. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan wordt geaccordeerd zo als het ligt, en 

overzulks de Heer Suppliant van de administratie van Dirk Neefjes Vergadering ontslagen bij 

deezen, en dezelve weder opgedragen aan Mr. J.J.C. de la Sablonière. 

 

 

108. Den 5 Meij 1788, fol.32. 

Op den Requeste van de Heeren Burg(emeester) J. Lemker van Breda, en Secret(aris) A.J. 

Lemker, als voogden testamentair over de minderjaarige J.C. van der Merwede, verzoekende 

authorisatie, om ter afscheidinge des pupillen grootvaderlijken boedels van wijlen den Oud-

Ontvanger A.P. Lemker van Breda, eenige vaste goederen, elders gelegen te mogen 

verkoopen, onder nadere approbatien van Schep(enen) en Raaden. 

Was geapost:  De Supplianten worden van in derzelver qualiteit geauthoriseerd ten fine als 

bij Requeste gemeld. 

 
[In marge]: Den 31 Julij 1788. Bij nadere Apostille van heden zijn geapprobeerd den publieke verkooping van een erve in 

Veluwe, Ambte van Eden, Buurschap Harskamp voor f.5561 - : -, en van een erve te Weesop voor f.3428 - : - voor zo verre 

het aandeel der hier nevensgenoemde minderjaarige J.C. van der Merwede daar in beloopt. 

Den 20 November 1788. Bij nadere Apostille van heden weder geapprobeerd de verkoopingen van 1. Een erve in den 

Brander Enk voor f.4200 - : - . 2. Een erve in het Nest van ’t Oldebroek voor f.8000 - : - . 3. De Tiende onder den Brander 

Enck voor f.2600 - : - . 4. De Tiende onder Heerder Weesop voor f.1300 - : -  voor zoverre als boven. 
 

 

109. Den 7 Maij 1788, fol.32vo. 

Op de Requeste van R.J. Woltgraff in qual(itei)t als voogd over Volkonia Sibilla, dogter van 

B.H. van der Wijck, verzoekende te mogen worden geinformeerd of de legaaten uit den 

boedel van wijlen de De Heer Burgem(eester) A.H. ten Oever, moeten worden betaald uit de 

capitaalen aan zijne pupille gelegateerd, dan uit de opkomsten. 

Was geapost:  Op het rapport van de heeren Hoofdlieden van het Buitenquartier word 

verstaan, dat legaaten moeten worden betaald uit de capitalen selfs en niet uit de opkomsten. 

 

 

110. Den 7 Meij 1788, fol.32vo. 

Op de Requeste van Reckier Blom, thans aangesteld tot Binnenvader in het Groot Burger 

Weeshuis, verzoekende zijne dimissie als Vaandrig in het Burgerregiment. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeerd, en den 

Suppliant dien ten gevolge deszelfs dimissie als Vaandrig in het Burgerregiment verleend. 

 

 

111. Den 24 Meij 1788, fol.33. 

Op den Requeste van de Curateuren over de persoon en den boedel van Mr. M.J. Buschman,  
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verzoekende authorizatie, om tot provisioneelen redding van dien boedel te moogen 

verkoopen. 

1. Het woonhuis op de Burgwal. 

2. Een huis in de Boven Nieuwstraat. 

3. De Buitenplaats Soppenhof onder Doornspijk gelegen. 

Was geapost:  De Requestranten worden in derzelver qualiteit, op het rapport der Heeren 

Hoofdlieden, deswegens gehoord hebbende de belangen van vrouwe J.C. Buschman, 

geb(oren) Sels, geauthorizeerd, om ter afbetaalinge der meest pressante schulden, de goederen 

ten Requeste gemeld, of andere beter daartoe geschikte, bij onderlinge goedvinding publiek te 

mogen verkoopen. 

 

 

112. Den 24 Maij 1788, fol.33. 

Op den Requeste van Hermen Backer, verzoekende met de kost en inwooning in een deser 

Stads Gasthuisen te mogen worden begunstigd of anders de kost uit een der gasthuisen te 

mogen genieten. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het G(eertruid) en C(atharina) 

Gasthuis word den Suppliant geaccordeerd de kost uit het voorschr(even) Gasthuis te mogen 

haalen, tot soo lang in een der beide Gasthuisen zal kunnen worden geplaatst. 

 

 

113. Den 9 Junij 1788, fol.33vo. 

Op den Requeste van H. Tikkel, Aantekenaar der groenten, verzoekende ingevolge zijne 

instructie Art.3 parate executie tegens de wanbetaalende Willem Hulsman, Klaas Mol en Aalt 

Bulsink. 

Was geapost:  Wanneer de beklaagde persoonen den Suppliant binnen den tijd der 

eerstkoomende agt dagen, na behoorlijke gedaane waarschouwing niet zullen hebben 

klaagloos gesteld, wordt de parate executie tegens dezelve aan hun geaccordeerd bij deezen. 

 

 

114. Den 14 Junij 1788, fol.33vo. 

Op den Requeste van A.M. Kuijlets wede Heijne, verzoekende dat zij tot uitzetting haarer 

dochter, die naar Amsterdam haar fortuijn zou zoeken driehondert guldens zou mogen 

ontvangen van de Grootmoederlijke erfportie haar competeerende, om onder haar oom  

H. Nieuwenburg berustende. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan wordt geweezen van de hand, doch zal de 

Suppliante kunnen trekken de f.150 - : - guldens over het loopende jaar zo aan derzelver 

dochter uit de Grootmoederlijke erffenisse jaarlijks is toegelegd, zullende deeze penningen 

hen vorder tot bevordering van de voorgenoomene kostwinning van derzelver dochter moeten 

worden geëmploieerd. 

 

 

115. Den 12 Junij 1788, fol.34. 

Op de Requeste van Arent Harms woonagtig te Brunnepe, verzoekende wegens geledene 

schade door het vergraven van zijn gehuurde land in de jaaren 1786 en 1787, de Halve Maan 

genaamt eene behoorlijke Remissie. 

Was geapost:  Den Suppliant word wegens geleden schaade door het vergraven van zijn 

gehuurd Stadsland de Halve Maan in de gelibelleerde jaaren op ieder verschenen pagtjaar 

derzelver geremitteerd eene s(omm)a van ses guldens eens. 
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116. Den 30 Junij 1788, fol.34. 

Op de Requeste van Egbert van Wijhe, en Lambert van Dijk, verzoekende op zeker ledige 

plaats van ouds genaamd de Twiegkuijl, gelegen buiten de Hagenpoort een hooijberg te 

mogen zetten. 

Was geapost:  In de verzoeken bij de Requesten gedaan kan niet worden getreeden, en 

worden dezelve dien ter gevolge afgeslaagen mids dezen. 

 

 

117. Den 30 Junij 1788, fol.34vo. 

Op den Requeste van vrouwe J.C. Sels, geb(oren) Buschman, verzoekende alnog, dat 

derzelver Eheman J.M. Buschman, uit desselfs detentie uit het huis van correctie te Arnhem 

mag worden ontslagen. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden bij herhaalde Apostillen op voorige Requesten der 

Suppliante, en der aangestelde Curateuren in derzelver boedel, derzelver serieuse intentie 

hebbende te verstaan gegeeven, dat op het verzoek bij die Requesten, tendeerende tot ontslag 

van der Suppliantes Eheman uit desselfs detentie in het huis van correctie te Arnhem, niet kon 

worden gedisponeerd, voor en al eer den boedel der Suppliante tot behoorlijke liquiditeit zou 

zijn gebragt: Verstaan alnog, dat op het verzoek bij nevensgaande Requeste ten zelven einde 

gedaan, niet kan noch mag worden gedisponeerd, voor en al eer de Crediteuren der 

Suppliante, en van haaren gemeenen boedel, voor zo verre die zich binnen deeze Stad en 

Vrijheid bevinden, zullen zijn klaagloos gesteld, en daar van ten genoegen aan Schepenen en 

Raaden zal zijn gebleeken. En zullen heurvorder, voor dat hier aan zal zijn voldaan, geene 

verdere verzoeken van dien aart worden aangenoomen. 

 

 

118. Den 10 Julij 1788, fol.35. 

Op den Requeste van Nicolaas Erkelens J.U.Dr. verzoekende admissie om parthijen voor de 

ter Stads Banken advocando te mogen dienen. 

Was geapost:  De Suppliant Nicolaas Erkelens word mits deezen geadmitteerd om parthijen 

voor dezer Stads Banken advocando te mogen bedienen. 

 

 

119. Den 17 Julij 1788, fol.35. 

Op de Requeste van Jan van Dalen, verzoekende dat de 2 minderjaarige kinderen van wijlen 

desselfs broeder Anthonij van Dalen, in het Arme Weeshuis mogten worden verpleegd. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het Arme Weeshuis, worden de 

Kerkmeesteren geauthoriseerd om de gelibelleerde kinderen in het voorschr(even) huis op te 

neemen en te verpleegen. 

 
[In marge]: Afschrijving van een uitgang van f.2 – 4 – van een huis in de Geerstraat aan H. Meulekamp. Zie sub dato 9 

Febr(uarij) 1789. 

 

 

120. Op den 31 Julij 1788, fol.35. 

Op de Requeste van Jan Mol en Nicolaas Hoekbergen, als voogden over de minderjarige 

kinderen van Jan Meulenbeek, te kennen gevende hoe zij, om redenen genoodzaakt zijn 

geweest voorschr(even) pupillen buiten haar vaders huis te besteeden, en waar toe de vader 

weigerig was iets toe te betalen, verzoekende overzulks te mogen worden geinformeerd hoe 

zig hier in te gedragen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier 

worden de Supplianten gequalificeerd om vijftig guldens op te neemen en daar voor te 
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verbinden het bewijs van hunne pupillen ten einde van die vijftig guldens de eene helft te 

gebruiken tot aankoop van de nodige kleederen voor hunne oudsten pupil, waardoor dezelve 

in staat zal zijn gesteld worden om te kunnen gaan dienen, en de andere halfscheid, om daar 

van te Supplieren het meerdere kostgeld als hunne jongste pupil boven de vier en twintig 

stuiver die de vader aangenomen heeft sweekelijks te zullen fourneeren, zal moeten verteeren. 

Zullende zulks alles strekken provisioneel en voor het eerstkomende vierendeel jaars wanneer 

nadere voorzieni(n)gen zal worden gedaan. 

 

 

121. Den 17 Augustus 1788, fol.35vo. 

Op den Requeste van de Heeren Burg(emeester) Lemker van Breda, Secret(aris) Lemker, en 

R.A. van der Merwede, als voogden over J.S.B.A. van der Merwede, verzoekende 

authorizatie om zeker erve het Groot Seldenrijk, gelegen in den Ambte van Brummen, 

Buurschap Oelen, thands nog in tugt bij der pupillen tantes, de gezusters op ten Noorth te 

Arnhem, doch na dezelver overlijden mede voor de helft op derzelver pupille moetende 

devolveeren, publiek te mogen verkoopen, en de penningen daarvan provenieerende, weder 

ten beste der pupille te mogen beleggen. 

Was geapost:  De Supplianten worden in derzelver qualiteit geauthorizeerd ten fine als bij 

Requeste gemeld. 

 

 

122. Den 21 Augustus 1788, fol.36. 

Op den requeste van Gesiend Remelink wede wijlen Pieter Stal, verzoekende binnen de tijd 

bij de wet bepaald in een tweede huwelijk te mogen treden alzoo maar seven weeken aan de 

bepaalde tijd mankeert. 

Was geapost:  De Suppliante word geaccordeerd zooals bij requeste verzogt, en overzulks 

zoo verre nodig gedispenseerd van de dispositie rechtens deezen contrarie. 

 

 

123. Den 25 Augustus 1788, fol.36. 

Op den requeste van Adolf Clement, verzoekende dat het nagelaten kind van wijlen zijne 

nichte Jacoba van Goor wede Gerrit van den Bergh, in het Arme Weeshuis mag worden 

opgevoed. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het Arme Weeshuis worden de 

Buiten Vaders van het voorschr(even) huis geauthoriseerd het gelibelleerde kind in hetzelve 

op te neemen en te verpleegen. 

 

 

124. Den 25 Augustus 1788, fol.36vo. 

Op de requeste van B. Groenewoud, verzoekende dat de persoon van D. Eckelboom als voogd 

over desselfs minderjaarige kinderen mag worden gelast om zodanige f.266 - : - als van 

desselfs kinderen onder hem is berustende ten meesten nutte te beleggen, so een tweede 

voogd bij hem mag worden aangesteld. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier word de 

persoon van D. Eckelboom gelast de gelibelleerde somma van f.266 - : - ten meesten nutte 

van desselfs pupille te beleggen, en aan dezelve tot medevoogd toegevoegd de persoon van 

Hendrik Schimmelpennink. 
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125. Den 28 Augustus 1788, fol.36vo. 

Op de Requeste van Jan Culeman, te kennen gevende hoe dat desselfs dochter Geesjen 

Culeman wede Lambertus Masman, te kennen gevende hoe gem(elde) zijne dochter zich van 

hier heeft geabsenteerd zonder eenige orders ten opzichte van haren boedel te hebben gesteld 

of het opzicht van haar twee minderjaarige kinderen aan iemand te hebben opgedragen, 

verzoekende overzulks dat twee persoonen mogten worden geauthoriseerd om die boedel in 

derzelver opzicht en bewaaring te neemen, en bij verder uitblijven tot liquidatie te brengen, 

als mede om gemelte kinderen onder derzelver voogdije te nemen. 

Was geapost:  De Suppliant benevens de persoon van Benjamin Nieuwenhuis, en Gerrit van 

de Wetering worden geauthoriseerd ten fine als bij requeste vermeld. 

 

 

126. Den 1 September 1788, fol.37. 

Op de requeste van Henricus Sprée, te kennen gevende hoe hij met den Veerschipper Roelof 

Meijer van Rotterdam ontvangen heeft een doos waaruit een zijde mantel vermist is, 

verzoekende overzulks dat gem(elde) Schipper verpligt zal worden de Suppliant zijne schaade 

te betalen. 

Was geapost:  Word verstaan dat de Schipper Roelof Meijer den Suppliant zal hebben 

klageloos te stellen. 

 

 

127. Den 4 September 1788, fol.37. 

Op de requeste van J.C. Oostenrijk en C. Schinkel, verzoekende van het capitaal van haare 

pupille J. Duran, groot f.400 - : - tot het winnen van het Wolle Naaister Gilde voor 

voorn(oemde) haare pupille over eenige penningen te mogen opneemen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier 

worden de Supplianten geauthoriseerd om van het capitaal van haare pupille zoo veel op te 

neemen als zij nodig hebben mits niet excedeerende honderd guldens. 

 

 

128. Den 8 September 1788, fol.37vo. 

Op den Requeste van Dr. Strubberg en Proc(ureur) Evers, als aangestelde Curateuren in den 

boedel van L. Masman, te kennen gevende dat de vader van denzelven L. Masman zich 

geoffereerd hadde, om ten besten en voordeele der Crediteuren alle de mobilia van dien 

boedel tegens taxatie van deskundigen over te neemen, met aanneeming om de penningen 

daarvoor binnen 13 weeken na de taxatie aan den Curateuren over te tellen. 

Was geapost:  Op het rapport der Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier, daar over 

gehoord hebbende de belangen der praesente Crediteuren wordt het verzoek ten Requeste 

gedaan, zo als het ligt, geaccordeerd bij dezen. 

 

 

129. Den 8 September 1788, fol.38. 

Op den Requeste van L. Gertman, verzoekende tot defensie van de eer zijner dochter, zo zij 

zeide bezwangerd door Frans Gunning Jr. en op den 30 Augustus l(aatst)leden van een zoon 

bevallen, voor Stads rekening met een Advocaat en Procureur te mogen worden geadsisteerd, 

als zijnde zelve daartoe geheel onvermogend. 

Was geapost:  Mr. N. Erkelens en Proc(ureur) E.J. van Slangenburg worden mids dezen 

geauthorizeerd en gelast, om den Suppliant in zaake ten Requeste gemeld pro Deo te mogen 

bedienen. 
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130. Den 15 September 1788, fol.38. 

Op de Requeste van Arentje Alberts, weduwe wijlen Rutger Vogel, te kennen gevende dat de 

plankendijk bij de Schans op het Haatland tot haar erve behorende door het aanleggen van dat 

fort zodanig is bedorven geworden, dat ze nu niet dan met zwaare kosten kan gemaakt 

worden, welke sij niet magtig is te kunnen dragen en verzoekende dieswegens dat sij in dit 

singuliere geval van Stadswegen tot het in order brengen van dien dijk mag worden 

geassisteerd, wanneer sij dien na die dijk gaarn weder zal onderhouden. 

Was geapost:  Op het Rapport van de tijdelijke Heeren Cameraers van de Stad zal het 

gelibelleerde einde dijks Stadswegen behoorlijk worden hersteld, en opgedijkt, en zullen de 

kosten daartoe aangewend, alleenlijk voor de halfscheid ten laste van haar Suppliante gebragd 

worden, edog, voor deze reis en zonder consequentien in het toekomende. 

 

 

131. Den 18 September 1788, fol.38vo. 

Op den Requeste van M. Righen en A. Lankhorst, verzoekende dat den Collecteur C. Meilij 

mag worden geauthorizeerd, om uit de penningen onder hem voor geleverde genever door de 

Branderei, berustende, aan hun uittetellen eene Sa. van f.587 - 12 – door hun met voorkennis 

van Schep(enen) en Raaden, en op verzoek van den eigenaar F. Gunning Jr. uitgeschooten tot 

aankoop van Koorn enz. om de Branderei aan de gang te houden, luid rekening en missive 

Requeste anneks. 

Was geapost:  De Collecteur C. Meilij wordt bij dezen geauthorizeerd ten fine als bij 

Requeste gemeld. 

 

 

132. Eodem [18 September 1788], fol.38vo. 

Op den requeste van Sanielina Bouwman; wede Willem Dode, laatst Vroedvrouw te Elburg, 

verzoekende om redenen ten requeste vermeld, om als Vroedvouw binnen deese Stad te 

mogen fungeeren, onder praesentatie van zich aan het examen te submitteeren. 

Was geapost:  De Suppliante word geaccordeerd om als Vroedvrouw binnen deeze Stad te 

mogen fungeeren, wanneer zij na gedaane examen daartoe bequaam zal bevonden worden. 

 

 

133. Den 22 September 1788, fol.39. 

Op den Requeste van Abraham van Munster, verzoekende met het Veer van hier op 

Amsterdam en vice versa te mogen worden begunstigd. 

Was geapost:  De Suppliant wordt als Beurtschipper deezer Stad op Amsterdam, en vice 

versa, geadmitteerd bij dezen. 

 

 

134. Eodem [22 September 1788], fol.39. 

Op de Requeste van E.J. van Slangenburg, verzoekende den boedel van wijlen deszelfs 

broeder, vermids de absentie der kinderen aan welken hij wel geschreven, dog van dezelven 

nog geen antwoord ontfangen hadde, sub beneficio inventarii te mogen aanvaarden. 

Was geapost:  Den Requestrant word mids dezen geauthorizeerd om den boedel van deszelfs 

overleden broeder, met assistentie van een dezer Stads Roedendragers te inventariseeren, de 

voorhanden zijnde goederen in behoorlijken bewaaring te neemen, en ten meesten dienste van 

dien boedel alle nodige ordren te stellen; tot zolang des overledens nagelatene kinderen zelve 

zullen praesent zijn of hij door hun lieder tot de verdere explicatie van dien boedel nader zal 

zijn gequalificeerd. 
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135. Eodem [22 September 1788], fol.39vo. 

Op de Requeste van Gerbrand Zeeman, te kennen gevende dat op den 5 September 

jongstleden deszelfs huis, berg, schuur met een groot gedeelte van hooij zijnde verbrand en hij 

daar mede het grootste gedeelte van zijn inboedel en alle de klederen en verder 

lijfstoebehoren hebbenen verooren, hij daardoor in een behoeftigen toestand is gebragt 

geworden dieswegens verzoekende door de bij Requeste voorgeslagene middelen te mogen 

worden geassisteerd. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Cameraers van de Stad word den Suppliant uit 

bijzondere consideratien, het jaarpagt verschenen Petri 1788 mids dezen geremitteerd. 

 

 

136. Den 2 October 1788, fol.40. 

Op de requeste van W.L. Hoogenberch wede wijlen Joh. Matt. van der Upwich in leven 

oudste leraar der Gereform(eerde) Gemeente binnen deeze Stad, te kennen gevende, hoe zij 

met medetoestemminge haares oudsten en meerderjaarigen zoon W.L. van der Upwich 

voornemens was om het goed en Havesathe ’t Laar bij Ommen gelegen, met alle de erven te 

verkoopen en vermids de jongste zoon der Suppliante alnog minderjaarig is ende Suppliante 

met opgedagte haare kinderen wegens vaders goed nog niet of geschied is soo verzogt 

derzelve te mogen worden geauthoriseerd om zoo verre het intresse haares minderjaarigen 

zoons in aanmerking mogt koomen, voorsch(reven) goed te mogen verkopen. 

Was geapost:  De Suppliante word geauthoriseerd ten fine als bij requeste vermeld. 

 

 

137. Den 9 October 1788, fol.40. 

Op de requeste van de Heer Berend Fredrik Schultz en Paulus Backer in qualiteit als voogden 

over Maria Gesina Fockens, verzoekende om redenen ten requeste geallegeerd, de zomme van 

tweehondert gulden voor voorn(oemde) haare pupille te mogen negotieeren en daarvoor te 

verbinden zeker stuk land in Dronthen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier worden de 

Supplianten geauthoriseerd ten fine als bij requeste vermeld. 

 

 

138. Den 9 October 1788, fol.40vo. 

Op de Requeste van de Heer G.W. Kloek, verzoekende met het gebruik van het Bolwerk bij 

de Botervatspoort bij wijlen de Heer Bur(gemeester) A.S. Greven begunstigd te worden. 

Was geapost:  Het gebruik van het gelibelleerde Bolwerk, word den Heer Requestrant mids 

dezen geaccordeerd, tot wederzeggens toe, onder restitutie dan nog der kosten van zodanige 

amelisratien als door wijlen den Heer (Burgem). overleden daar aangedaan zijn; en thans 

deszelfs erfgenamen competeren. 

 

 

139. Eodem [9 October 1788], fol.40vo. 

Op de Requeste van Hermen van Schooten, verzoekende den grond voor zijn huis naarmede 

tot berging van zijn hout begunstigd is, strekkende van de Blaauwehandspoort tot aan de loos 

van de houtkoper Berghuis, met een muur te mogen omringen, diergelijke als de grond van 

Antonij Woonink bij de Meerminnenpoort is bebouwd. 

Was geapost:  Het word den Suppliant mids dezen geaccordeerd, om de gelibelleerde plaats, 

hem bij Apostil van den 26 Junij 1773 tegens betalinge van een jaarlijkse thins ad veertien 

stuivers, vergund, met een muur te mogen omzetten, mids derzelve plaats tot tot geen ander 

einde, als tot berging van goederen ten Requeste gemeld, en dus niet tot het stallen van rhund-
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of ander vhee gebruikende, en dan dit werk zo omtrend de rooijing, als verderen opbouw, 

beginnende en voltooijende met voorkennis van de tijdelijke Heeren Cameraars en 

Rentmeesters. 

 

 

140. Den 13 October 1788, fol.41. 

Op den Requeste van Catharina Cellis, onderhoudster der Turfsakken, verzoekende wegens de 

genoegzaam geheele vernieuwing der Turfsakken die zij hadde moeten doen bij de 

aanvaarding van dit haar officie, en de geringe opkomsten van hetzelve, daarvoor van 

Stadswegen eenig suis te worden gededommageerd. 

Was geapost:  De Suppliante wordt van Stadswegen gebeneficeerd met twintig goudguldens, 

eens, en zonder consequentie te betaalen door den Ontvanger deezer Stads Domeinen uit de 

loopende kamer. 

 

 

141. Den 18 October 1788, fol.41vo. 

Op de Requeste van Abraham Lankhorst, daarbij te kennen gevende dat hij kennelijk in de 

verkoop der Korenbranderij hebbende genoegen genomen en de eerste termijn der 

kooppenningen op den 18
de

 dezer invallende, hij gaarn zoude zien dat de massale schulden 

der Compagnieschap gecauteerd hebbende op de firma van Frans Gunningh en Compagne 

voor en aleer eenige penningen aan iemand der geinteresseerdens wierden uitgereikt, ten 

vollen wierden voldaan; en dieswegens verzoekende dat twe bekwame perzonen mogten 

worden gequalificeerd, welke zig met het ontfangen en uittellen der penningen zouden willen 

chargeeren tot dat de massale schulden der Compagnieschap zullen zijn voldaan; daartoe 

proponerende de perzoonen van Marten Rijghen en Menzo Lankhorst. 

Was geapost:  De perzoonen van Marten Rijghen en Menzo Lankhorst worden mids dezen 

geauthoriseerd ten fine als bij de Requeste verzogd. 

 
[In marge]: Zie hier toe relatif het Apostil v. d. 12 Maart 1789. 

Den 26 Maart 1789. Zijn de persoonen van M. Righen en M. Lankhorst mede geauthorizeerd om de illiquide rekeningen van 

de nevensstaande Compagnieschap met den Collecteur Meilij, of wien het verders zijn mogten op te neemen, te sluiten, en 

het batige slot te ontvangen ter goede verantwoording. 

 

 

142. Den 21 October 1788, fol.42. 

Op den Requeste van Frans Gunning Junior, verzoekende, dat aan den voorslag van zijn 

Compagnon Abr. Lankhorst, bij voorenstaand Request gedaan, niet mogte worden 

gedefereerd, maar dat de uittelling der kooppenningen aan de Crediteuren, direct door 

kooperen mogte worden gedaan. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan wordt afgeslagen, en gepersisteerd bij het 

Apostil op de laatste Requeste van Abr. Lankhorst afgegeeven. 

 

 

143. Den 23 October 1788, fol.42vo. 

Op den Requeste van E. Top, als voogd over de minderjaarige kinderen van wijlen J. van  

Dijk, verzoekende authorisatie, over eene Sa. van duizend guldens van der pupillen goed, 

gerichtelijk te mogen beleggen op het huis van zijnen medevoogd H. de Bruin, genaamt den 

Ceulschen Dom, en een huisje op de Oudestraat tegenover het Stadhuis, tegens eene rente van 

vier pcto. 

Was geapost:  De Suppliant in zijne qualiteit wordt mids dezen geauthorizeerd ten fine als bij 

Requeste gemeld. 
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144. Den 10 November 1788, fol.43. 

Op de Requeste van Ass. Strockel als Executeur testamentair van wijlen C.M. Coops, 

verzoekende dat in ’t zekere mogte worden bepaald of van zekere lijfrente ad f.70 - : - 

jaarlijks in den jare 1752 belegd, het volle jaar, het halve jaar of in ’t geheel geene verdere 

betaling kan worden gevorderd. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Cameraars van de Stad word verstaan, dat de 

gelibelleerde lijfrente volgens teneur der afgegevene en overgelegde obligatie niet behoord te 

worden betaald van dat jaar waarvan de Rentheffersche den werkelijken vervaldag op den 

eersten April niet heeft beleefd. 

 

 

145. Eodem [10 November 1788], fol.43. 

Op de Requeste van Anna Maria Ruijlets, wede wijlen Wm. Heijne, verzoekende approbatie 

van den verkoop van haar woonhuis aan den Gemeensman R.J. Woltgraff op de bijzijnde 

conditien. 

Was geapost:  De gedaane verkoop op conditien ten Requeste geannecteerd, en met 

exhibitum hujus diei getekend, word mids dezen geapprobeerd. 

 

 

146. Den 17 November 1788, fol.43. 

Op de Requeste van T.E.J. van der Ketten, en de erven Valckenier te kennen gevende, dat zij 

elk voor een vierde portie eigenaars zijn van het zogenaamde Jonker en Hels land in het 

Overreesse, waar van de andere helft toebehoord aan de Stad Campen, dat voorn(oemd) land 

onafgegraven aan een stuk legd, en tot hier toe het zelve door de Stad en door den 

Requestranten ieder voor zijn aandeel afzonderlijk is verhuurd geworden, hetgeen tot 

merkelijk nadeel van de geinteresseerdens zou moeten strekken, en dieswegens verzoekende, 

dat hetzelve op kosten van de gezamentlijke eigenaars gelijk de Dronther Slagen in kampen 

mag worden afgegraven, en vervolgens ten gemeenen profijte voor den tijd van vijf jaaren 

publijeq verhuurd mag worden. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Cameraars van de Stad, de Requestranten in 

dezen hebbende gehoord, word verstaan, dat het gelibelleerde land, voor de aanstaande 

verhuuring, in bekwaame kampen zal worden afgebaakt, en vervolgens op gemeene kosten 

afgegraaven, en dat dezelve kampen dan dan te gelijk met de overige Stads losse landen, op 

den 2
den December aanstaande ten gemeenen profijte der geinterresseerdens zullen worden 

verpagt, en de huurpenningen daarvan voor de eene halfscheid aan de Requestranten, door 

den Intfanger dezer Stads Domeinen tegens behoorlijke quitancie op de respective 

vervaldagen zullen worden betaald. 

 

 

147. Den 20 November 1788, fol.44. 

Op den Requeste vande Heeren Burge(meester) J. Lemker van Breda, en Secretaris Lemker, 

als voogden over de minderjaarige J.L. van der Merwede, verzoekende approbatie over eene 

acte van Magenscheiding ten Requeste annecte over eenige goederen uit den boedel van 

wijlen hunner pupillen grootvader A.P. Lemker van Breda, den 19 deezer tusschen de 

Suppl(ianten) qua(li)t(eit) praed, en des overledenen dochter A.H. Lemker van Breda 

opgericht, voor zo verre het interest der minderjaarige daar bij is geconcervieerd. 

Was geapost:  De acte van magenscheiding ten Requeste annex, en met het exhibitum hujus 

diei getekend, wordt, voor zo verre den minderjaarige *condividente aangaat, geapprobeerd 

bij deezen. 
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[In marge]: Zie hier toe relatif mede den Apostillen sub dato 5de Meij 1788. 

 

 

148. Den 27 November 1788, fol.44. 

Op den Requeste van Willem Roskam, weduwnaar sedert den 29 Julij 1788, verzoekende 

intra annum luctus te mogen hertrouwen. 

Was geapost:  De Suppliant wordt bij dezen geaccordeerd, om binnen den tijd der rouwe te 

mogen hertrouwen, en in zo verre gedispenseerd van de dispositie rechtens, deezen strijdig. 

 

 

149. Den 27 November 1788, fol.44vo. 

Op den Requeste van Vrouwe J.C. Buschman geb(oren) Sels, te kennen geevende, dat 

ingevolge Apost(il) laatst v. d. 30 Junij 1788 haaren boedel alnu gebragt was tot die 

liquiditeit, als Schep(enen) en raaden hadden verlangt dat zij dus hier omme, en om de 

aanhoudende goede berigten omtrent haares Ehemans gedrag alnu verzogt, dat hij uit zijne 

detentie in het verbeterhuis te Arnhem mogt worden gerelaxeerd, met opheve der over hem 

gedecerneerde Curateele. 

Was geapost:  Op het rapport der Heeren Hoofdlieden, deswegens gehoord hebbende de 

informatien van den Curator J.C. Evers, en in aanmerking dat alnu voldaan is aan de 

verscheidene Apostillen op voorige Requesten der Suppliante afgegeeven, wordt het eerste lid 

van het verzoek, ten Requeste gedaan geaccordeerd bij dezen, en dienvolgens der Suppliantes 

Eheman Mr. M.J. Buschman uit desselfs detentie in het huis van correctie te Arnhem 

gerelaxeerd bij dezen: doch kan op het tweede lid, tendeerende tot opheve der over hem 

gedecerneerde Curateele, voorals nog niet worden gedisponeerd. 

 
[In marge]: Zie nader Apost(il) v.d. 6 December 1790. 

 

 

150. Den 29 November 1788, fol.45. 

Op den Requeste van Heer van der Weijde, Chirurgijn van den Armecamer, verzoekende, dat, 

alzoo dezelve redenen al nog exteerden waarom H.W.E.D.H. Achtb(are) aan hem bij 

Apostille van den 11 Julij 1774 en 10 Januarij 1780 hebben geaccordeerd eene vermeerdering 

van tractement van vijf en twintig Caroli guldens H.W.E.D.H. Achtb(are) aan hem alnog 

zodanig een vermeerdering geliefden te accordeeren. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisooren van de Armen, word des Suppliants 

tractement nog voor den tijd van zes eerstkomende jaaren met vijf en twintig guldens jaarlijks 

verhoogd, en worden de Bedienaaren der Armen dien ten gevolge geauthoriseerd, om des 

Suppliants tractement in manieren voormeld te betalen. 

 

 

151. Den 1 December 1788, fol.45. 

Op de Requeste van Matthijs van Gelder, in huwelijk hebbende Hendrina Sterke, en Jacomina 

Sterke als naastbestaanden van de kinderen van Nicolaas Sterke, verzoekende vermids de 

absentie van der kinderen vader en moeder, dat zij als geboren Grootburgeren in het Burger 

Weeshuis mogen worden aangenomen en verpleegt, of daaromtrend zodanige voorziening 

mag worden gedaan, ten einde de Supplianten van den last dezer kinderen moge worden 

ontslagen. 

Was geapost:  In het verzoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreeden, en word het 

zelve afgeslagen mids dezen; dan egter kunnen de Supplianten des goedvindende zig tot het 

opneemen en verplegen dezer kinderen in het Arme Weeshuis, nader aan Schepenen en Raden 

adresseeren. 
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152. Den 5
den  

 December 1788, fol.45vo. 

Op den Requeste van de Gildemeesteren van het Kledermaakers en Droogscheerders Gilden, 

deswegens aan Schepenen en Raaden gepraesenteerd. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan wordt geaccordeerd, zo als het ligt, en 

dienvolgends aan die van het Kledermaakers en Droogscheerders Gilde toegestaan, om 

wanneer heurvorder een Gildebroeder, Gildebroeders vrouwe, of Gildebroeders weduwe, 

mids niet weder aan een ander buiten ’t Gilde hertrouwd zijnde, zal koomen te overlijden, tot 

stuur des sterfhuizes, aan de erfgenaamen uit der Gilde zieken-kas te betaalen twaalf guldens, 

eens. Onder dien mids, dat wanneer door deezen en andere uitgiften het fonds deezer zieken-

kas tot beneden eenhonderd guldens mogt koomen te verminderen, als dan den gewoone 

vierdedeel jaars contributien der Gildebroederen van drie stuivers tot zes stuivers, elk, zal 

moeten worden verhoogd. 

 

 

153. Den 8 December 1788, fol.46. 

Op de Requeste van Roelof van de Noort, verzoekende zeeker kamp op het Haatland de Whee 

genaamd aan Jan Gerrits en Hendrik Gerrits te mogen overdoen. 

Was geapost:  Het word den Suppliant Roelof van de Noort, mids dezen geaccordeerd om 

den gelibelleerde kamp aan de perzoonen van Jan Gerrits en Hendrik Gerrits in huure te 

mogen overdoen, mids dezelve daarvoor borge stellen ten genoegen van de tijdelijke Heeren 

Cameraars. 

 

 

154. Den 11 December 1788, fol.46vo. 

Op de Requeste van Mr. Joost Blom, verzoekende om voor de respective Gerichten deezer 

Stad advocando te mogen ageeren. 

Was geapost:  De Suppliant Joost Blom word mits deezen geadmitteerd om parthijen voor 

deezer Stads Banken advocando te mogen bedienen. 

 

 

155. Den 5 Januarij 1789, fol.46vo. 

Op den Requeste van de wede wijlen Wilbertus Willemsen, verzoekende dat aan haare drie 

minderjaarige kinderen Peter, oud 24 jaaren, Wessel, oud 22 jaaren, en Annatje, oud 21 

jaaren, alle van zeer goede conduite mogte worden verleend venia aetatis. 

Was geapost:  Aan der Suppliante drie minderjaarige kinderen Peter, Wessel en Annatje 

wordt mids dezen verleend venia aetatis, ten fine en effecte als naar rechten. 

 

 

156. Den 5 Januarij 1789, fol.46vo. 

Op de requeste van de Heer Burgem(eester) B. van Goutum, te kennen gevende, dat bij zijn  

overlijden, wanneer desselvs schoonzoon mogt afwesig zijn, om in zijn boedel te werden, 

hadde genomineerd de Heer J.A. de Mist en zijne neeven Tichler en H. Valck, verzoekende 

overzulks, dat geene verzegeling in zijn boedel mogt worden gedaan. 

Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan word geaccordeerd zoo als het legd. 

 

 

157. Den 22 Januarij 1789, fol.47. 

Op de Requeste van Willem Huisky en Jan Ruitenberg, te kennen gevende hoe zij bij het 

overlijden van Justus Bon geauthoriseerd zijn geweest om het lijk van dezelve ter aarde te 

bestellen, en dewijl de dogter de derectie en het sterfthins niet hoorn te aanvaarden, 
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verzoekende deshalve te mogen worden geauthoriseerd om de weinige naagelatene meubels te 

mogen te gelde maken, ten einde van derzelve provenue de schulden deses boedels zoo verre 

doenlijk zal zijn te voldoen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buitenquartier worden de 

Supplianten geauthoriseerd ten fine als bij requeste vermeld. 

 

 

158. Den 22 Januarij 1789, fol.47vo. 

Op de Requeste van Pieter de Nijs voor vijf jaaren als voorleser de kost uit het G(eertruid) en 

C(atharina) Gasthuis hebbende genooten, verzoekende thans van dien post te worden 

ontslagen. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeerd, en dien ten 

gevolge hij Suppliant van den post als voorleeser in ’t G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis 

ontslaagen. 

 

 

159. Den 24 Januarij 1789, fol.47vo. 

Op de Requeste van Maria Schierhout, weduwe van Gerhardus ten Klooster, verzoekende 

voor haar zoon Arend ten Klooster, oud 19 jaar veniam aetatis, en teffens tot Curateuren over 

haar boedels Dries van Gelder en Arend Nieuwenburg. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Bovenquartier word het 

verzoek van de Suppliante zederd overleden geaccordeerd zoo als het legd. 

 

 

160. Den 29 Januarij 1789, fol.47vo. 

Op den Requeste van den Hopman Corn. van de Lande, verzoekende, dat na iterative 

vergeefsche instantien de persoon van J. Boele mogt worden gelast, als gekoosen Adelborst 

onder zijne Compagnie te moeten dienen. 

Was geapost:  De beklaagde Jannes Boele wordt mids dezen gelast, om als Adelborst in des 

Suppliants Compagnie Burgeren te moeten dienen. 

 

 

161. Eodem [29 Januarij 1789], fol.48. 

Op den Requeste van Barteld van der Kolk, verzoekende om het Veer van hier op Amsterdam 

en vice versa. 

Was geapost:  De Suppliant wordt gebeneficeerd met het Ordinaris Veer van hier op 

Amsterdam en vice versa. 

 

 

162. Den 31 Januarij 1789, fol.48. 

Op den Requeste van Jan Beerds, verzoekende voor zijn minderjaarig dochtertje, approbatie  

op zeker contract met zijn schoonvader Jan van Assen, zijn zwagers en schoonzuster, opgerigt 

over het woonhuis van opged: zijn schoonvader. 

Was geapost:  Het contract ten Requeste annex, en met het exhibitum hujus diei getekend, 

wordt voor zo verre de minderjaarige aangaat, geapprobeerd bij dezen. 

 

 

163. Eodem [31 Januarij 1789], fol.48vo. 

Op den Requeste van H. Sonnenberg, verzoekende dat de Eerw(aar)de Predikanten mogten 

worden geauthoriseerd, het kind van zijne dochter Johanna Sonnenberg, zonder haare mede 
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erschijning, te doopen, daar de vader van dien Coenraad Mercks, Corporaal onder het hier 

Guarnisoen houdent Reg(imen)t Cavallerie, door de weigering van desselfs Ritmeester, belet 

wierde haar te echten, tot aan October aanstaande, wanneer zijn tijd van dienen eindigende, en 

zij dus niet kon geconsidereerd worden, als dit kind in eigenlijk gezegden onecht te hebben 

gewonnen. 

Was geapost:  De Eerw(aarde) Predikanten der Nederduitsche Gereformeerde Gemeente 

deezer Stad, worden midsdezen geauthoriseerd, om aan het kind van Johanna Sonnenberg, op 

morgen den 1
ste

 Februarij het Sacrament des H. Doops toe te dienen. 

 

 

164. Den 5 Februarij 1789, fol.48vo. 

Op de Requeste van Johanna Geertruid Beekman, wede van wijlen Mattheus Oostenrijk, 

verzoekende approbatie in de verkoop van haar huis zoals zij dezelve hadde ingegaan met Jan 

van Dijk en bij het geannecteerde contract omschreven. 

Was geapost:  Het koopcontract ten Requeste annex, en met het hibitium hujus diei getekend, 

word zoverre Suppliantes minderjaarige kinderen betreft , mids dezen geapprobeerd. 

 

 

165. Eodem [5 Februarij 1789], fol.49. 

Op de Requeste van Albert van der Hulst, en Andries van Gelder, verzoekende van de 

betaling van de pagt ter Sa. van (f).95 - : - waarvoor zij zig bij de verhuuring der landen van 

het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis ten behoeve van G. Gigandet als borgen hadden ingelaten 

en nu wegens de insolventie des boedels van gedagte G. Gigandet door hun betaald, te mogen 

worden gelibereerd, of dat hun die pagt mogt worden geremitteerd. 

Was geapost:  Op het verzoek ten Requeste gedaan kan niet worden gedisponeerd, en word 

hetzelve diensvolgens afgeslagen mids dezen. 

 

 

166. Den 9 Februarij 1789, fol.49vo. 

Op de Requeste van Jan van Assen junior, verzoekende dat aan hem tot het aanleggen van een 

Lijnbaan, en timmeren van een Spinhuisie de plaats op het Galgenbolwerk, half binnen en 

half buiten de boomen, zonder den wandelweg eenigzints te belemmeren mag worden 

geaccordeerd. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Cameraars van de Stad, word de verzogte 

plaats tot het aanleggen van een Lijnbaan op het Bolwerk, westzijde de Broederpoort, van 

agter het huisie aldaar, tot aan de Kalverhekkenweg, bij dezen geaccordeerd, mids den 

Suppliant deszelfs baanhuisie agter gedagte huisie tusschen de muur en boomen aldaar met 

voorkennis en goedvinden van de tijdelijke Heeren Cameraars en Rentmeesters optimmere, en 

daarvan tot een jaarlijksche recognitie aan de Stad betaale twe goudguldens, ingaande 

Paaschen eerstkomende, enzulks alles tot wederzeggens toe. 

 

 

167. Den 9 Februarij 1789, fol.49vo. 

Op den Requeste van H. Meulekamp, eigenaar geworden zijnde van zeker huis in de 

Geerstraat, bezwaard met een jaarlijksche uitgang aan deezer Stads Geestelijkheid van  

f.2 - 4 - , en te kennen geevende, dat hetzelve huis geheel vervallen zijnde, door hem zou 

moeten worden verlaaten, ten waare hij remissie mogte erlangen van de agterstedige 

uitgangen, en deezen uitgang voor het vervolg mogt worden gemortificeerd, zulks 

verzoekende bij deezen. 
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Was eerst geapostilleerd den 14
den

 Julij 1788. Wanneer de Suppliant het ten Requeste 

gementioneerde huis in behoorlijken staat zal hebben gerepareerd, en daarvan aan den 

Kameraar deezer Stads Geestelijkheid alsdan zal hebben kennis gegeeven, zal de verzogte 

afschrijving van uitgang aan den Suppliant als dan worden geaccordeerd. 

En nader op heden.  Aan den inhoud van bovenstaande Apostille zijnde voldaan, worden de 

agterstedige jaaren uitgang van het huis ten Requeste gementioneerd, aan den Suppliant 

geremitteerd, en de uitgang zelven ad f.2 - 4 – voor het vervolg opgeheeven en 

gemortificeerd. 

 

 

168. Eodem [9 Februarij 1789], fol.50. 

Op den Requeste van Johannes den Vries, Burgemeester en Kameraar der Stad Hasselt, 

verzoekende om redenen ten Requeste gemeld en houdende beklag over den bekende slegte 

conduiten van zijne dochter Amarentia den Vries, Ehevrouw van Nicolaas Sterke permissie, 

om dezelve ten fine van correctie, op eene verzekerde plaats te mogen confineeren, en daartoe 

te mogen hebben brieven van voorschrijvinge aan de Regeering van Amsterdam. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan wordt geaccordeerd zo als het ligt, en 

dienvolgends den Suppliant gepermitteerd, om zijne dochter Amarentia den Vries, Ehevrouw 

van den uitlandigen Nicolaas Sterke, ten fine van correctie, op eene verzekerden plaats te 

mogen confineeren. En zullen aan denzelven daartoe mede worden worden verleend de 

verzogte brieven van voorschrijvinge aan Schout en Schepenen der Stad Amsterdam. 

 

 

169. Den 9 Februarij 1789, fol.50vo. 

Op den Requeste van Wolter Dekker, om redenen ten Requeste gemeld, verzoekende, om met 

de betaaling van f.128 - : -  guldens agterstedige Geestelijke Landpagten versch(eenen) 

geweest Mart(ini) 1787, voor welke hij door den Ontvanger met paraate executie gedreigd 

wierde, uitstel te mogen hebben tot aan April Ult(imo) aanstaande. 

Was geapost:  Op het rapport van den tijdelijken Kameraar der Geestelijkheid, gehoord 

hebbende de belangen der Borgen van de pagt, ten Requeste gementioneerd, wordt den 

Suppliant, met den betaaling der f.128 guldens Landpagt, het verzogte uitstel tot aan den 

laatsten April 1789 aanstaande geaccordeerd. 

 

 

170. Eodem [9Februarij 1789], fol.51. 

Op den Requeste van Jannes Broese, Molenaar van de Watermoolen, alnog verzoekende, om 

het gemis van de opkomsten van het Land bij de Moolen, vermeerdering van zijn Tractament, 

gelijk hem zulks bij Apost(ille) van den 4 Maart 1786 voor drie jaaren was geaccordeerd 

geworden. 

Was geapost:  De Suppliant wordt voor het gemis van het land bij de Moolen, alnog 

gebeneficeerd met vijfentwintig guldens vermeerdering van zijn Tractament, geduirende de 

drie eerstkoomende jaaren. 

 

 

171. Den 16 Februarij 1789, fol.51. 

Op den Requeste van Jan van den Bergh, verzoekende met een Kostgevers proeve en in- 

Woning in het G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis, verbindende zig alsdan, als voorleser in 

gemelde Gasthuis te zullen fungeren. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het G(eertruid) en C(atharina) 

Gasthuis word het verzoek ten requeste gedaan word geaccordeerd zooals het legd. 
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172. Den 19 Februarij 1789, fol.51vo. 

Op de Requeste van C. van de Lande, Kerkmeester van de Bovenkerk, en H.Nuis, 

Kerkmeester van dezelve kerk, verzoekende approbatie van 2 verkogte enkelde graven voor 

eene Sa. van f.50 - : - aan den Eerw. E. van Diemen van Lamzweerde om dezelve graven te 

maaken tot een graftombe. 

Was geapost:  De gedaane verkoop van de twe enkelde graven in de zuidzijde agter het 

choor, in de 3
de

 nis of boog in de Bovenkerk word bij dezen geapprobeerd, mids van het 

approprieeren dezer graven tot een graftombe of kelder, een behoorlijk bestek aan Schepenen 

en Raaden ten fine van agreatie worde gepraesenteerd. 

 
[In marge]: Den 2 Maart 1789. Het bestek boven gementioneerd aan Schepenen en Raaden zijnde gepraesenteerd, is 

geaggreëerd. 

 

 

173. Den 19 Februarij 1789, fol.52. 

Op de Requeste van Frans Gunningh Senior, pagter van dezer Stads Turfaccijs verzoekende 

om ten Requeste geallegeerde redenen remissie van eenige pagtgelden. 

Was geapost:  Op het Rapport van de de Heeren Cameraars van de Stad word den Suppliant 

over deszelfs verschuldigde pagt van den Turfaccijs, geremitteerd, eene Sa. van tagtig guldens 

eens. 

 

 

174. Den 21 Februarij 1789, fol.52. 

Op den Requeste van Marten Righen, executie geobtineerd hebbende tegens desselfs 

schoonzoon Frans Gunning Jr., verzoekende dat vermids geene andere goederen voorhanden 

zijn, om deeze executie op te dirigeeren, als alleen de geprovenieerde kooppenninegn onder 

den Vendumeester C.V. Moulin, dat deeze mogt worden geauthoriseerd, aan den Suppliant uit 

te tellen eene Sa. van 90 guldens, met de kosten, voor welke de executie aan den Suppliant is 

geaccordeerd geworden. 

Was geapost:  De Vendumeester C.V. Moulin wordt mids dezen geauthorizeerd, ten fine als 

bij Requeste gemeld. 

 
[In marge]: Den 27 Februarij 1789. Op een gelijk Request en verzoek van Marten Righen, executie geobtineerd hebbende 

tegens Frans Gunning Jr. voor zevenduizend guldens capitaal spruitende uit drie onderhandsche obligatien. 

Was geapost:  De Vendumeester C. Visscher Moulin wordt bij dezen geauthorizeerd ten fine als bij Requeste gemeld. 

 

 

175. Den 23 Februarij 1789, fol.52vo. 

Op den Requeste van G.W. Kuipscheer, Ordinaris Veerman van Deventer op Haarlem, 

Leiden, Delft, ’s Hage en Rotterdam, verzoekende om als andere Deventer Veerschipperen, 

de goederen op of van die plaatsen, mede alhier te mogen laden en lossen. 

Was geapost:  Den Suppliant wordt tot wederzeggens toe geaccordeerd, om vragtgoederen 

van hier op Haarlem, Leiden, Delft, den Haag en Rotterdam en vice versa, te mogen laden en 

lossen. 

 

 

176. Den 26 Februarij 1789, fol.52vo. 

Op den Requeste van Salomon Marcus Jr., verzoekende om redenen ten requeste geallegeerd, 

verzoekende dat aan zijn minderjarige zoon Josua Marcus, oud 19 jaaren mogte worden 

verleend venia aetatis. 
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Was geapost:  Aan den Suppliants minderjaarige zoon Josua Marcus wordt mids dezen 

verleend venia aetatis ten fine en effecte als naar rechten. 

 

 

177. Den 26 Februarij 1789, fol.53. 

Op den Requeste van Arend ten Klooster, veniam aetatis geobtineerd hebbende, verzoekende 

approbatie van den verkoop van zijn’s moeders woonhuis aan Andries van Gelder et Ux(or) 

met de Verwerei daarin ter Sa, van f.1475 - : - en voorschr(even) permissie om nog twee 

andere huizen te mogen verkoopen. 

Was geapost:  Op rapport van de Heeren Hoofdlieden, wordt de gedaane verkoop van het 

huis ten Requeste genoemd, op de Conditien daarvan opgerigt, en in consideratie van het 

consent van des Suppliants Grootvader, beide ten Requeste annex, en met het exhibitum 

getekend, geapprobeerd mids deezen. 

En wordt het verkoopen der andere huizen mede aan denzelven gepermitteerd onder 

voorbehoud van daarop alsdan nader te moeten vragen de aggrëatie van Schepenen en 

Raaden. 

 

 

178. Den 27 Februarij 1789, fol.53. 

Op den requeste van de Kerkmeesteren van het G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis, 

verzoekende approbatie van een verkogte Kostkopers proeve aan A. Stegman, A. Croese en 

W. Pastoor ten behoeven van derselver vader Cornelis Stegman, voor de somma van  

f.1200 - : - , en op zodanige verdere voorwaarden als bij het daarbij overgelegd contract, 

zijnde met het exhibitum hujus diei getekend bepaald. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het G(eertruid) en C(atharina) 

Gasthuis worden de Supplianten geauthoriseerd ten fine als bij requeste vermeld. 

 

 

179. Den 10 Maart 1789, fol.53vo. 

Op den Requeste van Johanna Geertruid Beekman, wede Mattheus Oostenrijk; verzoekende 

om de Collecte van de belastingen op de hooijschepen onder deeze Stads Jurisdictie wordende 

geladen en na elders wordende vervoerd, te mogen blijven continueeren op der zelfden voet 

als door wijlen haarer Eheman is waargenomen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Cameraars van de Stad word de Suppliante 

gebeneficeerd met de gelibelleerde Collecte mits stellende daarvoor behoorlijke borgtogt ten 

genoegen van gem(elde) Heeren Cameraars. 

 

180. Den 12 Maart 1789, fol.53vo. 

Op den Requeste van M. Righen en M. Lankhorst, te kennen gevende, dat zij met de redding  

van de zaaken der verkogte koornbranderei thands zo verre gevorderd waaren, dat zij den 

laatsten termijn kooppenningen van den Heer D. Ridder, als kooper konden ontvangen, en 

daardoor deeze zaak brengen tot liquiditeit, mids ingevolge koop-conditien aan denzelven 

doende gerechtelijk transport. Dat zij den eigenaar van 2/3
de

 daarin, Frans Gunning Jr., inder 

minne en nades gerechtelijk hadden laaten aanzoeken, om dit transport voor zijne aandeelen 

te passeeren, doch dat dezelve, altijd den verkeerden weg inwillende, hier in bij continuatie 

weigerachtig bleef,blijkens Gigte van den Roededrager van den 10
den

 deezer maand, dezen 

annex. Waarom zij Supplianten verzogten authorisatie, om naamens en in Stede van Frans 

Gunning Jr., met en neffens den E. Abraham Lankhorst, aan den Hr. D. Ridder van de 

Branderei te doen behoorlijk transport. 
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Was geapost:  Op het rapport der Heeren Hoofdlieden, gehoord hebbende de persoon van 

Frans Gunning Jr., worden de Supplianten, ten gevolge van het Apostil van den 18 October 

1788, mids dezen geauthorizeerd, ten fine als bij Requeste gemeld. 

 

 

181. Den 12 Maart 1789, fol.54vo. 

Op de Requesten van Everdina Gast, wede J. van Camen, verzoekende het eene kind van Nic. 

Sterke et Ux(or) met naame Amarentia Sterke, oud elf jaaren bij zich te mogen houden, ten 

fine van alimentatie en goede opvoeding, en van Matt. van Gelder en andere naastbestaanden 

van N. Sterke, verzoekende dat dit kind, zo wel als de twee andere kinderen in het Arme-

Weeshuis deezer Stad mogt worden opgenoomen en verpleegd, en het verzoek van Everd. 

Gast, wede J. van Camen ten dien opzichte gedaan, afgeslagen. 

Was geapost:  Op rapport van de Heeren Provisoren wordt het aan de Suppliante, tot 

wederzeggens toe, gepermitteerd, om het minderjaarig kind van N. Sterke en A. den Vries, 

met naame Amarentia Sterke, oud elf jaaren, bij zich te mogen houden, mids hetzelve 

behoorlijk alimenteerende, en zorgdragende voor desselfs goede opvoeding, ter kennisse der 

tijdelijke Heeren Provisooren van de Arme Weezen, die bij deezen worden gequalificeerd, om 

daar op het noodige toevoorzicht te houden. 

 

 

182. Den 16 Maart 1789, fol.55. 

Op den Requeste van Johannes Frederikus Wegh, weduwnaar zedert den 27 Jannuarij 1789, 

verzoekende intra annum luctus te mogen hertrouwen. 

Was geapost:  De Suppliant word bij dezen geaccordeerd, en na expiratie van drie maanden 

na het overlijden van desselvs huisvrouw te mogen hertrouwen, en in zo verre gedispenseerd 

van de dispositie rechtens deezen strijdig. 

 

 

183. Den 19 Maart 1789, fol.55. 

Op den Requeste van H. Schimmelpenning om onvermogen verzoekende remissie van drie 

jaaren uitgang aan deezer Stads Geestelijkheid van f.4 - 4 – over de jaaren 1785, 86, en 1787. 

Was geapost:  De remissie der drie jaaren uitgang ten Requeste gemeld, worden aan den 

Suppliant geaccordeerd bij deezen. 

 

 

184. Den 9 April 1789, fol.55. 

Op den Requeste van Arend ten Klooster, geobtineerd hebbende veniam aetatis, verzoekende  

approbatie van het verkoop van zeker huisje in de Veenestraat aan Hendrik van Wilsum voor 

de somma van eenhonderd en vijftig Car(oli) guldens. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Bovenquartier word de 

gedaane verkoop van het gelibelleerde huis, op de conditien ten requeste annex en met 

exhibitum getekend, geapprobeerd mids deezen. 

 

 

185. Den 16 April 1789, fol.55vo. 

Op den Requeste van J.W. van Romunde, tegenwoordige eigenaar van de Pellemoolen buiten 

de Veenepoort, verzoekende, tegens de vorderingen van den Pagter van de Waage te worden 

vrij verklaard van den Impost van Waage zo als zijne Praedecesseuren die vrijdom genooten 

hebben. 
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Was geapost:  Bij inhaesie van de Apostille van Schepenen en Raaden van den 29 Julij 1743, 

op dit subject gegeeven, wordt de Pellemoolen, ten Requeste gementioneerd, verklaard te zijn 

vrij en exempt van den impost van deezer Stadswaage. 

 

 

186. Eodem [16 April 1789], fol.55vo. 

Op den Requeste van de weduwe wijlen den laatst overledenen Secretaris H.W. Hubert, en de 

voogden over desselfs nagelaatenen minderjaarigen zoon, verzoekende approbatie van het 

woonhuis van wijlen opgedagten Secretaris H.W. Hubert, op de Oudestraat, aan den Heer C.J. 

de Vriese voor eene Sa. avn f.3300 - : - naar luid der koop-conditien ten Requeste annex. 

Was geapost:  Op het rapport der Heeren Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier wordt de 

bij Requeste gementioneerde verkoop geapprobeerd bij dezen. 

 

 

187. Den 16 April 1789, fol.56. 

Op den Requeste van Jan van Ulsen, te kennen gevende hoe dat zijne nichte Aaltjen van der 

Steeg, wede Jan Clasen Grommel was komen te overlijden zonder eenige voorsienninge te 

hebben genoomen zoo omtrend de redding haare nalatenschap als aangaande het bestier over 

haare minderjaarige erfgenaamen de beide kinderen van wijlen haaren zoon Jan Grommel met 

naame Gerrigjen Jans en Toon Jansen Grommel, overzulks verzogt dat hij Suppliant benevens 

Gerardus Brandenburg mogten worden aangesteld tot executeurs in die boedel en teffens tot 

voogden over gem(elden) minderjaarige kinderen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier worden de 

persoonen van Jan van Ulsen en Gerardus Brandenburg geauthoriseerd ten fine als bij 

requeste vermeld. 

 

 

188. Den 17 April 1789, fol.56vo. 

Op de Requeste van de gezamentlijke erfgenaamen van wijlen den Secretaris Herman 

Everhard Hubert en Vrouwe Maria Roelink in leven Ehelieden, verzoekende auctorisatie tot 

den verkoop ten overstaan van de Heeren Hoofdlieden, zover der minderjarigen zoon van 

wijlen den Secretaris Herman Willem Hubert betreft van 1
ste

  vier morgen buitendijks land 

genaamd de Buitendijksche Bouwkamp, leggende bij de Stad Wilsum. 

2
de

  Vier en een halve morgen land gelegen in Mastenbroek Hasseler Slag, in huure wordende 

gebruikt bij de weduwe van Peter Andries. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier 

word de verzogte verkoop van het gelibelleerde land ten overstaan van de Heeren 

Hoofdlieden, voor zo ver den minderjarigen betreft, mids dezen geaccordeerd, en den dag der 

verkoop daartoe gepraefigeerd op den 11
den

  Meij eerstkomende. 

 

 

189. Den 23 April 1789, fol.57. 

Op de Requeste van Catharina Vliekx, weduwe van wijlen den oud Muntmeester Joan 

Cramer, verzoekende approbatie om het door haar bewoond wordende huis met het coetshuis 

en verdere op en dependentien toebehorende aan haare drie minderjarige kinderen voor 1/3 

aan Mr. Hubertus Mattheus Vliekx, oud Burgemeester der Stad Maastrigt, als in huwelijk 

hebbende  Margareta Catharina Cramer insgelijks voor een derde, en de gezamentlijke 

kinderen van wijlen Laurens van Eersel en zijne medeoverledene huisvrouw Constantia 

Cramer voor het overige 1/3. Voor zoverre de minderjarigen betreft ten overstaan van de 
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Heeren Hoofdlieden van het Bovenquartier, tegelijk met de gezamentlijke euigenaren te 

mogen verkoopen. 

Was geapost:  De verzogte verkoop van het gelibelleerde huis cum annexis, ten overstaan 

van de Heeren Hoofdlieden van het Bovenquartier, word mids deezen geapprobeerd. 

 

 

190. Den 27 April 1789, fol.57vo. 

Op de Requeste van Assuerus Strockel, Jacobus Tichler, en Wessel Arink, als voogden over 

de kleinkinderen en erfgenaamen van wijlen Burgemeester Nicolaas van Berkum en Vrouwe 

Berendina Sterke in leven Ehelieden, verzoekende voor derzelver pupil Nicolaas van Berkum 

Bijsterbos van den aankoop van de Houtzaagmole van C.C. Sterke approbatie in gevolge 

overgelegd contract. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buitenquartier, word de 

verzogte aankoop van de gelibelleerde Houtzaagmole cum annexis, ingevolge het overgelegde 

koopcontract, en bijgevoegde notitie, of inventaris tot de mole, beide met exhibitum hujus diei 

getekend, mids dezen geapprobeerd. 

 

 

191. Eodem [27 April 1789], fol.57vo. 

Op den Requeste van Elsje Griethuizen, opgevoed in het Arme-Weeshuis, verzoekende 

hetzelve huis te mogen afkoopen met de gewoone Sa. van zeventig guldens. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisooren wordt de ten Requeste verzogten 

afkoop aan de Suppliante geaccordeerd. 

 

 

192. De 2
den

 Meij 1789, fol.58. 

Op den Requeste van W. Bos, wede David Beijer, verzoekende wegens haare verzwakkende 

en ziekelijke toestand, voor haare beide oudste kinderen, respective oud 24 en 22 jaaren, en 

van goed gedrag, venia aetatis, en dat over haare jongste kinderen tot voogden mogen worden 

geauthoriseerd den persoonen van Hendricus Ruil, Hendrik Sonnenberg en Jan Ruil. 

Was geapst:  De verzogte venia aetatis wordt aan den Suppliante beide oudste dochteren, 

met naame Geertruid en Johanna, geaccordeerd bij dezen. En worden voords tot voogden over 

haare andere nog minderjaarige kinderen geauthorizeerd, de persoonen van Hendricus Ruil, 

Hendrik Sonnenberg en Jan Ruil, alles ten fine en effecte als naar rechten. 

 

 

193. Eodem [2 Meij 1789], fol.58. 

Op den Requeste van Jacob van Dalfsen, verzoekende ordre op zijn onderhoud uit den  

gemeenschappelijken en nog onverdeelden boedel van hem, en zijne gescheidene vrouw. 

Was geapost:  De persoonen van Proc(ureur) J.C. Evers en Arend Bandjes worden mids 

dezen geauthorizeerd tot Curatoren in den geabandonneerden boedel van Jacob van Dalfsen 

en Margaretha Stubbe Ehel(ieden) gemeen met die van Albertus Stubbe. En zal na finaale 

explicatie van dien op een behoorlijk dedommagement voor dezelve Curatooren, favorabel 

worden gereflecteerd. 

 

 

194. Den 4 Maij 1789, fol.58vo. 

Op den Requeste van de Commissarissen Directeuren der Overijsselsche Praebenden 

Societeit, te kennen gevende dat zij verpligt zijnde rekening van hunne administratie over de 

jaaren 1785, 1786, 1787 en 1788 te doen, en versogte dat daartoe eene gewoone Commissie 
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uit het midden van H.W.S.H. Achtb. mogt worden benoemd, en dat den dag van Donderdag 

den 16 Julij aanstaande geplaciteerd. 

Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan word geaccordeerd en de voorgeslagene dag 

van den 16 Julij aanstaande tot het doen van de rekening geapprobeerd. 

 

 

195. Den 7 Meij 1789, fol.58vo. 

Op de Requeste van Egbert de Rooij, verzoekende om ten Requeste geallegeerde redenen van 

deszelfs post als Luitenant in het Burgerregiment te mogen worden ontslagen. 

Was geapost:  Den Requestrant word deszelfs verzogt dimissie van zijn post als Luitenant in 

het Burgerregiment, verleend mids dezen. 

 

 

196. Den 23 Meij 1789, fol.59. 

Op den Requeste van Jan ter Hofsté, aangestelde Schipper in ’t Veer van Deventer op 

Haarlem, Leijden, s’ Hage, Delft, en Rotterdam, en vice versa, verzoekende in gelijkheid als 

de drie andere Schipperen, in voorschr(even) Veer vaarende, de vrijheid, om en passant, de 

goederen op die steden, alhier te mogen laden en lossen. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, wordt geaccordeerd, zo als het ligt. 

 

 

197. Den 25 Maij 1789, fol.59. 

Op den Requeste van de Kerkmeesteren van het G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis, 

verzoekende approbatie van het verkoop van een Kostkopers proeve aan eene Pieter Pijl, oud 

52 jaaren voor de somma van agtienhondert guldens. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisooren van het G(eertuid) en C(atharina) 

Gasthuis worden de Supplianten geauthoriseerd ten fine als bij requeste vermeld. 

 

  

198. Den 28 Meij 1897, fol.59. 

Op de Requeste van Jacobus Schultink, Vendrig en Gijsbert Gigandet, Bevelhebber in de 

compagnie van den nieuwsverkosen Capitein B. Lankhorst, verzoekende te mogen weten of 

H.W.H.A. bij de aanstaande voorstelling, ten opzigte van de sabels waarmede zijn vercierd  

geworden als andersints, waarmee in de gevolgen der tijden verandering is gekomen ook 

eenige andere schikkingen begeeren, en dan daarvan twe schriftelijke ordres gelieven te doen 

toekoomen. 

Was geapost:  Als de sabels in geen algemeen gebruik bij het Burgerregiment zijn geweest, 

zullen de Supplianten dezelve bij provisie agterwege laten; En ten aanzien, dat er thans geen 

orange vaendel bij de Compagnie is, word verstaan, dat bij de voorstelling der 

nieuwsgekosene Officieren, gebruik zal mogen en moeten worden gemaakt van een der 

overige vaendels van het Burgerregiment en dat de Compagnie met den eersten van een nieuw 

orange vaendel zal moeten worden voorzien. 

 
[In marge]: Den 11 Junij 1791. Is het eerste gedeelte van het apoinctement door de Heeren Hoofdofficieren aan de 

gezamentlijke Hoplieden voorgehouden, om als een generale ordre geobserveerd te worden. 
 

 

199. Den 28 Meij 1789, fol.59vo. 

Op den Requeste van Hermen Koopmans, Schuite-voerder te Elburg, verzoekende met het  

vaceerende Veer van hier op Enkhuizen, et vice versa, in plaatse van Jan Keizer te mogen 

worden gebeneficeerd. 
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Was geapost:  De Suppliant wordt met het Veer van hier op Enkhuizen, en vice versa, 

gebeneficeerd in manieren als hetzelve door Jan Keijzer is bevaaren geweest, mids voor het 

vaartuig, in mindering van Stads praetensien op den zelven Jan Keijzer, aan deezer Stads 

Rentekamer uittellende zeshonderd Caroli guldens. 

 

 

200. Den 29 Junij 1789, fol.60. 

Op de Requeste van Peter Kreps, Abraham Gerber, Toon Dirks, en Jan Lubbers, respective 

Meijers op het Haatland, en Zuiderweerden te kennen gevende hoe zij aan den mond van den 

IJssel op het Meeuwenzand hadden aangelegd een nieuw hoofd van rijswerk gedeeltelijk op 

op Stadskosten, ten einde hun hooij aldaar te kunnen inscheepen, dat daarbij hun Supplianten 

is geinjurgeerd aan de Meijer van dit erve voor ieder voer; of duizend ll. (libra) hooij, na dit 

hoofd overwegen en vervoeren, te betaalen een stuiver, dat dit door de overleden meijer  

R. Vogel aldus ook is gehouden en naagekomen, dan dat nu deszelfs weg hun daarin belet; 

door den ouden weg te vergraven, en moetwillig lijden dat sij over haar land vaaren, 

verzoekende dieswegens dat of den ouden weg na dit hoofd weder in een bruikbaaren staat 

worde verzorgd, of dat sij het hooij over haar land mogen vervoeren om dit hoofd voor den 

hooijbouw weg weer in goeden staat te brengen. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Cameraars van de Stad word verstaan, dat de 

Supplianten hun hooij over het land van de beklaagde weduwe R. Vogel na de scheepen 

zullen mogen vervoeren tegens betaling van een stuiver per duizen pond zo lang de oude en 

vergraven weg door gedagte weduwe niet weder in een bruikbaaren staat zal zijn gebragt, en 

dat wanneer dit hoofd door de Supplianten op hunne kosten word hersteld, en derzelve 

weduwe daartoe haar aandeel niet mogt willen draagen zij in dienval ook van het gebruik van 

hetzelve niet zal mogen profiteeren. 

 

 

201. Den 2 Julij 1789, fol.60vo. 

Op den Requeste van Carolina Fisscher, wede Andr. Eischorn, de laatste binnen Dordrecht 

overleden, zonder ordre op zijne zaaken te stellen, verzoekende de nalatenschap van den 

selven haarer Eheman onder beneficie van inventaris te mogen aanvaarden, en dat een 

bekwaam persoon aan haar tot redding deezer nalatenschap moge worden geadjurgeerd. 

Was geapost:  Het wordt de Suppliante geäccordeerd, om de nalatenschap van wijlen haaren 

Eheman onder beneficie van inventaris te mogen aanvaarden ten fine en effecte als naar 

rechten. En wordt aan haar ter adsistentie in de reddinge deezer nalatenschap toegevoegd de 

persoon van Mr. Rutger Bondam. 

 

 

202. Eodem [2 Julij 1789], fol.60vo. 

Op den requeste van J.H. Becker, te kennen gevende, hoe dat hij aan Berend Jans Wesenberg, 

woonagtig te IJsselmuiden hadde verkogt een klavecimbel voor f.48 - : - mits een last turf 

daar op en betaaling te moeten aanneemen, dat gem(elde) Wesenberg in plaats van een 

geheele last alleen ¼ last hadde voldaan sonder het verdere te voldoen of het klavecimbel af te 

haalen, niet tegenstaande hij dezelve daar toe gerigtelijk heeft doen aanmaanen verzoekende 

overzulks dat hij mogte worde(n) gequalificeerd om dat klavecimbel te doen verkoopen, en 

dan ter goede rekening volgens contract, zijne kooppenningen van de daar af te 

proevenuerene penningen kost en schadeloos te mogen ontvangen, onder reserve dat, wanner 

het zelve minder mogte gelde, als der Suppliants agterweesen bedraagt ten allen tijden zulks 

van gedagte Wesenberg te kunnen en te mogen vorderen. 
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Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier word de 

Suppliant gequalificeert ten fine als bij requeste vermeld. 

 

 

203. Den 9 Julij 1789, fol.61. 

Op den Requeste van Jan Jacobs, zoon van wijlen Jacob Jans te Grafhorst, om notoire 

armoede verzoekende remissie van drie jaaren uitgang uit zijn huis te Grafhorst, aan deezer 

Stads Geestelijkheid ad 14 st(uivers) jaarlijks. 

Was geapost:  De drie jaaren agterstedige uitgang uit des Suppliants huis ad f. - 14 – stuivers 

jaarlijks, verscheenen Paasschen 1787, 1788 en 1789 worden aan den Suppliant geremitteerd 

mids deezen. 

 

 

204. Eodem [9 Julij 1789], fol.61vo. 

Op den Requeste van Vrouwe W.L. Hoogenbergh, wede J.M. van der Upwich, verzoekende 

haare stallinge op de grond van ’t erve van den Belt aan den Zandberg staande wat te mogen 

vergrooten, en daar toe de sloot aldaar twee roeden en 4 voeten westwaards te mogen 

verleggen. 

Was geapost:  De verzogte verlegging van de sloot, en vergrooting van het stukje grond ten 

Requeste gemeld wordt tot twee roeden en vier voeten toe, geaccordeerd mids deezen, mids 

boven den voorige veertien stuivers, aan den Belt daarvoor betaalende een jaarliijksche thins 

van een goudgulden, waarvan het eerste jaar zal verscheenen zijn op Paasschen 1790 

aanstaande. 

 

 

205. Den 9 Julij 1789, fol.62. 

Op den Requeste van den Ontvanger W.L. van den Upwich, te kennen gevende hoe dat de 

pagter van der Stads Turfaccijs Frans Gunningh Senior diverse maalen door hem is 

aangemaand geworden tot betaling van den pagt van over den jaare 1788 dog daarop geene 

betaling heeft bekoomen als alleen de zomma van f.1399 - 10 - 8 overzulks verzogt dat 

H.W.E.D.H. Achtb: daar omtrent desselvs orders aan den Suppliant gelievde doen toekoomen 

en dezelve voor deligent mogt worden verklaard. 

Was geapost:  Wanneer de beklaagde Frans Gunningh Senior binnen den tijd van drie 

weeken naar behoorlijken gedaane waarschouwing desselfs verschuldigde pagt van den 

Turfaccijs niet zal hebben betaald wordt den Requestrant alsdan tegens denzelven parate 

executie verleend mids dezen. 

 

 

206. Den 11 Julij 1789, fol.62. 

Op den Requeste van Vr(ouwe) Hermanna Elisabeth van Berchuijs, wede wijlen Mr. H.W. 

Hubert, in leven Secretaris deezer Stad, in huwlijk zullende treden met Mr. [leeg] Horman, 

practizeerende Advocaat te Groningen, verzoekende twee Huwlijksproclamatien van de Puie 

van den Raadhuize, op eenen dag te mogen hebben. 

Was geapost:  Aan den Suppliante zullen drie Huwlijksproclamatien worden geaccordeerd op 

Maandag den 13, Donderdag den 16 en Maandag den 20 Julij aanstaande. 

 

 

207. Den 13 Julij 1789, fol.62vo. 

Op den Requeste van J. Kuleman, naamens deezer Stads Geestelijkheid geëmploieerd geweest  
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als mede-Opzichter bij het vernieuwen van de Wheeme te Wilsum, verzoekende voor zijne in 

deezen aangewendde moeite te mogen worden gededommageerd. 

Was geapost:  De Suppliant wordt gebeneficeerd met twintig goudguldens, eens, te betaalen 

door den Ontvanger der Ecclesiastique goederen uit de loopende kamer. 

 

 

208. Den 20 Julij 1789, fol.62vo. 

Op de Requeste van de Kerkmeesters van het H(eiligen) G(eest) Gasthuis, verzoekende 

approbatie van een verkoop van kost en inwooning aan Sophia Mulder, weduwe van Frans 

Zwart, geboortig van Amsterdam in het 56
ste

 jaar haars ouderdoms voor de Sa. van f.1750 - : - 

met voorkennis van de Heeren Provisooren gedaan. 

Was geapost:  De verzogte verkoop van de kost en inwooning aan de perzoone van Sophia 

Mulder, weduwe van Frans Swart voor eene Sa. van seventienhonderd en vijftig caroli 

guldens, word mids dezen geaccordeerd. 

 

 

209. Eodem [20 Julij 1789], fol.63. 

Op den Requeste van E. Top, H. de Bruin en A. Bruins, te samen voogden over de 

nagelaatene minderjaarige kinderen van wijlen den Trekschipper Jan van Dijk, bij wijlen 

Hendr. Bruins in echte verwekt: verzoekende authorisatie, om voor hunner pupillen aandeel te 

mogen repudiceren de nalatenschap van der pupillen wijlen moederlijke grootmoeder, 

Willemina Haarmans, wede H. Bruins, in de maand April l(aatst) l(e)den binnen Raalte 

overleden, waarvan na welgenoomene informatien de schulden merkelijk het batig saldo 

excedeerden. 

Was geapost:  De Supplianten in derzelver qualiteit worden mids deezen geauthoriseerd ten 

fine als bij Requeste gemeld. 

 

 

210. Pro Memoria, [18 Junij 1789], fol.63vo. 

In de maand April deezes jaars de Houtzaagmoolen over den IJssel, met de daaraan 

gehoorende Heerenhuisinge enz. door de toenmaalige eigenaaren en eerste aanleggers van 

derzelve, den E. Caspar Christiaan Sterk, en G.T. van Heemskerk Ehel(ieden), verkogt zijnde 

aan den minderjaarigen Nicolaas van Berkum Bijsterbos (zie hiervooren Apost(il) v.d. 27 

April 1789) wierd bij ampele en beraisonneerde Requeste, door den tijdelijke voogden deezes 

minderjaarigen koopers, aan Schepenen en Raaden te kennen gegeeven, dat vermids het, om 

redenen ten Requeste geallegeerd ten uitersten twijfelachtig was, waar ter plaatse de juiste 

limitscheiding der Jurisdictie van de Stad, en het Schoutambt van IJsselmuiden aldaar moest 

worden bepaald, (daar zij Requestranten het voor zeker stelden, dat wel de geheele werf, en 

de plaats, waar op de Moolen gebouwd was, van oudsher, buiten tegenspraak onder Stads 

Jurisdictie gehoorde, zo wel als den daar agter gelegene Laage Weeme, dan dat de grond 

waarop het Heerenhuis en stallinge stond, ten opzichte der Jurisdictie twijfelachtiger was) zij 

kooperen, ter vermijding van dispuiten met de eventueele Pagters van het middel van den 50
ste

 

penning, voorneemens waaren zich bij Requeste te adresseeren ter tafel van H.Ed. Mog. De 

Heeren Ord(inaris) Gedeputeerden, met verzoek om declaratoir, onder welk gericht, ’t zij van 

de Stad, ’t zij van IJsselmuiden zij de aangaave van deeze koop, ongepraejudicieerd deeze 

twijfelachtige limitscheiding van de respective Jurisdictien zouden behooren te doen: 

Verzoekende zij Supplianten tot het doen van dit adres consent van Schepenen en Raaden. 

Welk concent aan de Supplianten verleend zijnde, is goedgevonden het Request zelve in 

Oreginali ter Secretarie te seponeeren, en alhier geëxhibeerd appointement van de Heeren 

Ordinaris Gedeputeerden luidende als volgt: 
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 Is na deliberatie goedgevonden en verstaan, dat, ongepraejudicieerd de limitscheiding 

aldaar tusschen de Stad Campen, en het Schoutampt van IJsselmuiden, de Supplianten zullen 

kunnen volstaan met de gelibelleerde koop alleen aan te geeven in den vijftigste penning 

onder de Stad Campen, en daar onder ook den 50
sten

 penning te betaalen. 

 En zal hier van aantekening gedaan, en bij de notificatie van de aanstaande verpagting 

kennis gegeeven worden. Deventer den 18 Junij 1789. 

 [get.] Voërst van Alerdinck it.  

 Ter ordtie van de Gedeput. 9get.] Derk Dumbar. 

 
[In marge]: Relatif de limitscheiding van Stads Jurisdictie over den IJssel Noordwaards van de IJsselbrugge. 
 

 

211. Den 23 Julij 1789, fol.64vo. 

Op den Requeste van Jan Hendrik Thil, weduwnaar van wijlen Dirkje Janssen, bij welke hij in 

echte verwekt hadde twee kinderen: Verzoekende te mogen hertrouwen met zijner overlene 

huisvrouwe broeders dochter, Janna Peerts om redenen en rechten, uit ’t breede ten Requeste 

geallegeerd. 

Was geapost:  Het wordt den Suppliant gepermitteerd om in huwlijk te mogen treden met 

zijner overledene huisvrouwe broeders dochter, en wordt dezelve daartoe, zo verre noodig, 

gedispenseerd van de dispositie rechtens deezen contrarie. 

 

 

212. Den 30 Julij 1789, fol.64vo. 

Op den Requeste van E.B. van Campen en J.Ch. Evers als Kerkmeesteren van het H(eiligen) 

G(eesten) Gasthuis, verzoekende om redenen ten requeste geallegeerd, dat zij mogten worden 

geauthoriseerd tot het verkoopen van drie huisen aan het Voorschr(even) Gasthuis 

toebehoorende, staande een in de Broederstraat en twee agter de Nieuwe Muur op de 

Groenmarkt, om van de provenuen en de penningen voordeelige effecten voor het Gasthuis 

aan te koopen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het H(eiligen) G(eesten) 

Gasthuis worden de Supplianten geauthoriseerd ten fine als bij requeste vermeld. 

 

 

213. Den 10 Augustus 1789, fol.65. 

Op den Requeste van Johanna Maria Beekman, wede wijlen Mattheus Oostenrijk, 

verzoekende te mogen worden gedechargeerd van zodanige administratie van penningen, 

toekoomende aan de sedert veele jaaren uitlandige Berendina van Thiel, als waar toen wijlen 

haare Eheman bij Apostille van Schepenen en Raden van den 11 Meij 1779 was worden 

gequalificeerd: en dat een ander bekwaam persoon daar toe mogt worden benoemd. 

Was geapost:  Op het rapport der Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier wordt de 

Suppliante ontheven van de administratie ten Requeste gemeld, mids vooraf daar van doende 

behoorlijke rekening bewijs en reliqua aan de Heeren Hoofdlieden voornoemd: en wordt dan 

tot de verdere waarneeming van het intrest der uitlandige Berendina van Thiel op nieuws mids 

dezen geauthoriseerd de E. David de Greven, aan welken de Suppliante zal mogen 

extradeeren de papieren en goederen, en overtellen de voorhanden zijnde contante penningen, 

tot deezen administratie gehoorende. 

 

 

214. Den 24 Augustus 1789, fol.65vo. 

Op den Requeste van P. de Rooi, verzoekende dat zijne Curateuren mogten worden  
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geauthorizeerd om tot zijn beter bestaan een gedeelte van zijn vermogen op lijfrente te mogen 

beleggen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier, 

deswegens ingenoomen hebbende de consideratien van de Curateuren van P. de Rooi, worden 

dezelve Curateuren geauthorizeerd mids deezen: om zodaanige obligatie van f.2000 - : - als 

onder de effecten van P. de Rooi voorhanden is, tot laste van ’t comptoir van den 50
sten

 

penning deezer Provincie, ten meesten prijse te verkoopen, en deezen penningen weder te 

beleggen in lijfrente op desselfs lijf ten comptoire van Vollenhove. 

En worden dezelve Curateuren daar boven gelast, om, bij zo verre de persoon van P. de Rooi 

het capitaal van f.3000 - : - op desselfs Veer en Schip te Zwol gevestigd, ongeneegen mogte 

zijn, de rente van het zelve van drie tot vier ten honderd te verhoogen, hetzelve capitaal tegens 

den eerstkoomende verschijndag op te zeggen, om ten meerderen voordeele van meer 

gen(oemde) P. de Rooi te kunnen worden belegd. 

 

 

215. Den 27 Augustus 1789, fol.65vo. 

Op den Requeste van J. Kok, C. Kok, J. van der Span, en W. Bruins, allen Broederen en 

Zwageren van de persoon van Anna Maria Kok, te kennen geevende, dat dezelve hunne 

Zuster en Schoonzuster respective zich reeds sederd langen tijd, doch speciaalijk nu sederd de 

beide laatste jaaren zich zodanig verloopen hadde in een ergelijk en schandelijk ontugtig 

gedrag, dat zij, tot voorkooming van verdere schande, met communicatie hunner talrijke 

familie, voorneemens waaren dezelve provisioneelijk voor 2 a 3 jaaren op eene afgelegene 

geschikte plaats onder stricter opzicht te stellen. Dat zij soms, aan zijde van meergem(elde) 

hunne Zuster in dezen oppositie vreezende, overzulks verzochten, dat bovenstaande plan door 

Schepenen en Raaden mogt worden geäpprobeerd, en de Supplianten, zo verre noodig, 

geauthorizeerd, het zelve ter executie te mogen stellen. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, wordt geaccordeerd, zo als het ligt, en 

dienvolgens de Supplianten geauthorizeerd ten fine als bij Requeste gemeld. 

 

 

216. Den 27 Augustus 1789, fol.66vo. 

Op den Requeste van Claas Visscher Moulin, verzoekende Veniam aetatis voor desselvs 

oudste zoon Otto Hendrik Moulin, oud drie en twintig jaaren. 

Was geapost:  De verzogte Venia aetatis word geaccordeerd ten fine en effecte als naar 

rechten. 

 

 

217. Den 31 Augustus 1789, fol.66vo. 

Op de Requeste van de deputaten van het Weleerw: Classis van Campen verzoekende om ten  

Requeste geallegeerde redenen met vermeerdering van de summa ter approbatie van een 

beroep te mogen begunstigd te worden. 

Was geapost:  In het verzoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden; En word 

gepersisteerd bij de Resolutie van Schepenen en Raaden van den 1 Julij 1708, waar bij aan het 

Eerw: Classis van Campen tot het dragen der kosten bij de approbatie van een beroepen 

Predicant, bepaaldelijk eene Sa. van negen (en) veertig guldens, zonder meer, is geaccordeerd 

eens. 

 

 

218. Den 14 September 1789, fol.67. 

Op den Requeste van J. Tebbetman, bij Apost(il) v.d. 26 Janu(arij) 1786 geauthorizeerd, om  
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bij de onderlinge schifting en scheiding van de nalatenschap van wijlen G. van Groenouw, 

wede wijlen J. van Toever de persoon van den afwezenden en ter mede scheiding onwilligen 

H. Franke Jr. te repraesenteeren, te kennen geevende dat hij op den 28 Aug(ustus) ll(eden) 

met de andere medeerfgenaamen de finaale Magen-scheiding deezer boedels en erffenis 

hebbende getekend, en daarvan aan H. Franke Jr. bij missive kennis gegeeven, zijne functien 

hiermede waaren afgeloopen: waarin hij verzogd, dat, alzo dit geld door verscheidene 

Crediteuren van H. Franke met interdicten bekommerd was, hij het zelve ter Secretarie mogt 

consigneeren: en dat hij voords voor zijne moeite in deezen beloond, en van deeze 

administratie gedechargeerd mogt worden. 

Was geapost:  Op het rapport der Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier worden den 

Suppliant voor desselfs gedaane diensten ten behoeve van H. Franke Jr. uit desselfs ten 

Requeste gelibelleerde erfportie toegelegd vijftien goudguldens eens. En wordt dezelve dan 

voords van zijne repraesentatie in dezen ontslagen, mids consigneerende het zuivere 

overschot deezer erfportie ter deezer Stads Secretarie. 

 

 

219. Den 19 September 1789, fol.67vo. 

Op den Requeste van Hendrik Willem Huijer cum suis als pagter van deser Stads Watertol in 

gegaan 1mo Maij 1788 versoekende op redenen ten Requeste geallegeerd, dat zij de pagt die 

zij 1mo November aanstaande zouden moeten betaalen, eerst met 1 Maij 1790 mogten betalen. 

Was geapost:  In het versoek ten requeste gedaan kan niet worden getreden, maar word mids 

dezen afgeslagen. 

 

 

220. Eodem [19 September 1789], fol.67vo. 

Op den Requeste van de erfgenaamen van de Koekkoek, verzoekende alnog continuatie van 

een pagtjaar in de huur van ’t Geestelijke land bij het Cuinre wegje, waarvan de huire Martini 

aanstaande staat te expireeren voor de voorige conditien. 

Was geapost:  De Suppliant worden in de pagt van het ten Requeste gelibelleerde land, voor 

nog een volgend pagtjaar, ingaande Martini 1789, en eindigende Martini 1795 op de voorige 

conditien, en onder betaaling der plakkegelden gecontinueerd. 

 

 

221. Eodem [19 September 1789], fol.68. 

Op den Requeste van den Eerw. Ewoud van Diemen van Lamsweerden, Mr. J.B. Forsten, en 

Mr. L.T. van Hasselt, te samen voogden over Harmen Jan Roelink Hubert, zoon van wijlen 

Mr. H.W. Hubert, in leven Secretaris deezer Stad, en Vrouwe H.E. van Berchuijs, nu 

hertrouwt aan Mr. H.G. Homan, verzoekende approbatie van zeker convenant van afgoeding 

van ’s vaders nalatenschap, tusschen de Supplianten in hunne qualiteiten, en der pupille 

moeder H.E. van Berchuijs, opgerigt, en ten Requeste annex. 

Was geapost:  Het contract van afgoeding ten Requeste gementioneerd, en met het exhibitum 

betekend wordt geapprobeerd mids deezen. 

 

 

222. Den 5 October 1789, fol.68. 

Op den Requeste van de voogden over het minderjaarige zoontie van wijlen Secretaris Mr. 

H.W. Hubert, verzoekende approbatie van het verkoop van het gedeelte voor haar pupil. 

1
ste

 van het erve op het Hankerve voor f.2200 - : - 2
de

 ¾ dagwerk hooijland voor f.425 - : - en 

3tio een kampie land in de Bakelde landen voor f.210 - 10 - . 
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Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier word 

de verkooping van de gelibelleerde goederen zoo verre der Supplians pupil betreft, 

geapprobeerd mits desen. 

 

 

223. Den 8 October 1789, fol.68vo. 

Op den Requeste van den Brievenbesteller Wolter Bruins, verzoekende mede te mogen 

worden geauthorizeerd tot bestelling van alle brieven, en pakjes met alle Veerscheepen 

(behalven de Amsterdamsche en Hoornsche), en ook met andere hier passeerende Schepen, 

hiet worden aangebragt. 

Was geapost:  De Suppliant wordt in zijne qualiteit als Brievenbesteller geauthoriseerd, om 

alle Brieven en Pakjes, met de gewoone Veerscheepen hier aangebragt wordende van alle 

plaatsen, op welke reguliere Veeren van hier, en vice versa, zijn aangelegd, alleen, en met 

uitsluiting van anderen te moeten bestellen. 

 

 

224. Den 12 October 1789, fol.69. 

Op de Requeste van Harmpie Scholten, weduwe van Evert Hendrik Boele; verzoekende dat 

haare twe jongste dogters, met naamen Gerrigje Boele, oud 23 jaaren, en Hendrikje Boele oud 

20 jaaren venia aetatis mogen worden verleend, en de E.E. Kier van der Weide, en Claas 

Visscher Moulin geauctoriseerd, om wanneer zij Suppliante dezer weereld mogte overleden 

zijn, als dan het intrest van haare op dien tijd absente kinderen, en erfgenaamen te kunnen 

waarneemen. 

Was geapost:  De beide jongste dogters van de Supliante met naamen, Gerrigie Boele oud 23 

jaaren en Hendrikje Boele oud 20 jaaren, word de verzogte venia aetatis mids dezen 

geaccordeerd ten fine en effecte als na regten. En worden de E.E. Kier van der Weide en 

Claas Visscher Moulin, geauctoriseerd tot alzodane einde als bij de Requeste is verzogd. 

 

 

225. Den 26 October 1789, fol.69vo. 

Op den Requeste van de Predikanten der Nederduitsche Gereformeerde Gemeenten, 

verzoekende, dat om te vooren meermaalen geallegeerde, en nog aanhoudende redenen, de 

Vrijdag Morgen Winter-Beurt, voor dezen jaare alnog mogt blijven opgeschort. 

Was geapost:  De Vrijdag Morgen-Winter Beurt wordt voor den aanstaanden Winter alnog 

opgeschort. 
[In marge]: Den 4 Nov(em)b(er) 1790. Is op gelijk verzoek der Predikanten gelijke dispositie gevallen. 
 

 

226. Den 5 November 1789, fol.69vo. 

Op de Requeste van Dirk van Grafhorst  en J. Jacob Venema als voogden van de drie 

minderjarige kinderen van Gijsbert Gigandet, bij wijlen Hendrika Margareta van der Maten in 

egte verwekt, te kennen gevende hoe dat door het overlijden van Berend Engelenburg, en 

Trijntje Jans Ehel(ieden), op derzelver pupillen van haar moeders kant is gedevolveerd een 3
de

 

portie in twe kampen hooijland ieder groot ses greesen voor en kort bij de Stad Elburg, als 

mede een 3
de

 portie in een vierde part van een huis, pakhuis, hof of tuijn, voor de Vischpoort 

aan de Haven en gragte van voornoemde Stad staande en gelegen, dat op gemelde aandeel van 

derzelver pupillen goederen reeds is begonnen geprocedeerd te worden, uit hoofde van 

gemaakte schulden door der pupillen vader en wijlen derzelver moeder, en mogelijk 

binnenkort bij executie staan verkogt te worden tot groot bezwaar van voorn(oemde) haare 

pupillen, en de crediteuren onder voorbehoud en ongepraejudicieerd haar welhebbend regt, 
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wel willen accordeeren, dat die goederen, so veel het aandeel van de Suppliantens pupillen 

aangaat vrijwillig aan de meest biedende worden verkogt. Verzoekende daartoe auctorisatie, 

en het overschot weder te beleggen. 

Was geapost:  De Supplianten in hunne qualiteit worden mids dezen geauctoriseerd, ten fine 

als bij de Requeste gemeld. 

 

 

227. Eodem [5 November 1789] fol.70. 

Op de Requeste van de Kerkmeesteren E.B. van Campen en J.Chr. Evers, verzoekende dat 

zeker uitgang van f.14 - : -  wordende betaald van twe huisen van ’t H(eiligen) G(eesten) 

Gasthuis staande op de Groenmarkt, mag worden gesplitst, en daarmede de beide huisen ieder 

voor de halfscheid ad f.7 - : - weder bezwaard, en der ontfanger gelast derzelve altoos in twe 

posten te moeten invorderen. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Cameraars van de Stad zal de uitgang van 

veertien guldens, waarmede de gelibelleerde huise als weleer een huis zijnde geweest, zijn 

bezwaard, in twe egaale deelen worden gesplitst, en ieder der voorschr(even) huisen met een 

uitgang van seven guldens worden bezwaard, terwijl der Ontfanger dezer Stads Domeinen, 

geauctoriseerd, om het zelve zijn boek van de rekening, met allegatie van dezen apostille te 

veranderen, en vervolgens in twe posten te ontfangen. 

 

 

228. Den 5 November 1789, fol.70vo. 

Op den Requeste van de Heer R.A.W. van der Merwede, verzoekende tot medevoogd over 

den dogter en goederen van wijlen zijn oudste broeder, de Heer Burgem(eester) J. Lemker van 

Breda in plaats van wijlen den Ontfanger Lemker van Breda. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word geaccordeerd en dien volgens de Heer 

J. Lemker van Breda geauthoriseerd ten fine als daarbij vermeld. 

 

 

229. Den 14 November 1789, fol.71. 

Op den Requeste van Johannes Westendorp, jong(e) man van hier, volgens bijzijnd attest ten 

huwlijk opgetekend met Neeltje Bokes, jonge dochter te Balk, verzoekende om redenen drie 

geboden alhier op één dag te mogen hebben. 

Was geapost:  Wanneer het geannecteerde, en met het exhibitum getekende Attest, bij den 

Eerw(aarde) Nederduitschen Gereformeerden Kerkenraad deezer Stad, naar kerkenordre voor 

voldoende wordt gehouden, wordt dezelve Kerkenraad geauthorizeerd op morgen, Zondag 

den 15 November, twee, en op Zondag den 22 November aanstaande de derde Huwlijks-

Proclamatien van den Suppliant te doen afgaan. 

 

 

230. Den 16 November 1789, fol.71. 

Op den Requeste van de gesamentlijke Dood-bidders, zich beklagende dat de Turfdrager  

hunne doode-laaken aan iemand buiten ’t Gilde hadden doen gebruiken, verzoekende 

gemaintineerd te mogen worden, bij het hun verleende Apostil van den 16
den

 November 1739. 

Was geapost:  Op rapport der Heeren Broodwegeren, worden de Supplianten bij het Apostil 

van den 16
den

 November 1739 gemaintineerd: en zal daarvan mede extract aan de 

Turfdrageren worden toegezonden, ten einde zich in gelijkheid der andere Gilden daarna 

mede te reguleeren. 
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231. Den 19 November 1789, fol.71vo. 

Op de Requeste van Hendericus Ruijl en Esen Jans, Ehelieden, als eigenaaren van een huis, 

erve en wheere, met een stal daaragter, staande op de Oudestraat, over de Buitenkerk, thans 

door hun zoon Wijnand Ruijl wordende bewoond, verzoekende eenuitgang op hetzelve, ad 

vijf goudguldens ten behoeve van het H(eiligen) G(eest) Gasthuis dezer Stad, tegens 4 pct te 

mogen aflossen. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Provisoren van het H(eiligen) G(eest) 

Gasthuism word de verzogte aflosse van den gelibelleerden uitgang tegen vier ten honderd, 

mids dezen geaccordeerd, en dien ten gevolge de Kerkmeesteren van voorschreven Gasthuis 

geauthoriseerd, ten fine als bij de Requeste verzogd. 

 

 

232. Den 21 November 1789, fol.71vo. 

Op de Requeste van E. van Diemen van Lamzweerden voor hem zelfs, en namens zijne 

medevoogden, verzoekende approbatie van een ingegaane verkoop van twe aan deze 

Provintie lheenhoorige erven, Bleerthorst, en Rothman, gelegen in het Schoutampt van Raalte, 

Buurschap Heeten, aan derzelver pupil den zoon van wijlen den Secretaris Hermen Willem 

Hubert toebehoorende met en nevens de respective erfgenaamen van wijlen den Heer 

Burgermeester Hermen Jan Roelinck; en zulks in zo ver haar pupillen aandeel daar in is 

geconserveerd. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroederquartier word 

de gedaane verkoop van beide ten Requeste gementioneerde erven in zo verre den 

minderjarigen betreft, mids dezen geapprobeerd. 

 

 

233. Eodem [21 November 1789], fol.72. 

Op de Requeste van Gijbert Gigandet, verzoekende afdoening van deszelfs in maand 

November des gepasseerden jaars 1788, ten behoeve zijner Crediteuren gecedeerden boedel. 

Was geapost:  De Curateuren van den gelibelleerden boedel worden gelast, om binnen den 

tijd van veertien dagen van denzelver boedel behoorlijke rekening te formeeren, en aan de 

Heeren Hoofdlieden van het Bovenquartier ter hand te stellen. 

 

 

234. Den 30 November 1789, fol.72vo. 

Op den Requeste van Trijntje van den Berg, weduwe Gerrit Vastenhout, versoekende wegens 

haare hooge ouderdom met het genot van kost en inwooning in een van dezer Stads 

Gasthuisen te mogen worden begunstigd. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het H(eiligen) G(eest) Gasthuis 

worden de Kerkmeesteren van voorschr(even) Gasthuis geauthoriseerd om aan de Suppliante 

de kost uit hetzelve uit te reiken tot zoo lange in een van beide Gasthuisen een plaats voor 

dezelve zal open zijn. 

 

 

235. Den 5 December 1789, fol.72vo. 

Op den Requeste van vrouwe W.G. Brouwer, wede F. Valck, verzoekende voor zo verre het 

intrest van haar minderjaarigen zoon aangaat, eenige haarer vaste goederen zo hier als in 

IJsselmuiden gelegen, en alle dienstig tot de zeer geëxtendeerde affaire van wijlen haaren 

Eheman, en tot welkers voordeelige overdoening zich maar zelden en toevallig gelegenheid 



Pagina 57 van 220 

 

kon opdoen, op de voor haar en haar minderjaarig kind beste en profijtelijkste wijze, en op 

nadere approbatie van H.W.H. Achtb. te mogen verkoopen. En dat dan haar zwager den E. 

Hermen Valck mogt worden geauthorizeerd haar bij deeze verkooping te adsisteeren. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, wordt geaccordeerd zo als het ligt, en 

dievolgends de Supplianten geaccordeerd, om onder reserve van nadere approbatie, haaren 

vaste goederen zo hier als in IJsselmuiden, voor zo verre het intrest van haaren minderjaarigen 

zoon aangaat, op de meest profijtelijkste wijze te mogen verkoopen. En wordt de E. Hermen 

Valck mede geauthorizeerd ten fine als bij Requeste gemeld. 

 

 

236. Den 14
den

 December 1789, fol.73. 

Op den Requeste van Secret(taris) A.J. Lemker, verzoekende voor zo verre desselfs 

minderjaarige kinderen aangaat, approbatie van den verkoop van een huis op de Oudestraat, 

aan den E. Jan Otto van Ingen voor eene Sa. van f.5000 - : - vrijgeld. 

Was geapost:  De verkoop van het ten Requeste gelibelleerde huis wordt geapprobeerd bij 

dezen. 

 

 

237. Eodem [14 December 1789], fol.73. 

Op den Requeste van Vrouwe J.C. Buschman geb(oren) Sels, verzoekende dat haar Eheman 

M.J. Buschman van den tegens hem gedecerneerden Curateele mogt worden ontslagen. 

Was geapost:  Zo lange de Suppliante niet ten genoegen zal hebben aangetoond, dat alle de 

Crediteuren van haaren gemeenschappelijken boedel binnen deeze Stad ten vollen zullen zijn 

voldaan of klaagloos gesteld, kan op het verzoek ten Requeste gedaan niet worden 

gedisponeerd maar wordt geweezen van de hand. 

 

 

238. Den 17 December 1789, fol.73vo. 

Op den Requeste van Wilhelmima Elbers, verzoekende veniam aetatis. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Bovenquartier word in het 

verzoek ten requeste gedaan zoo als het legd, voor alsnog gedifficulteerd. 

 

 

239. Den 21 December 1789, fol.73vo. 

Op de requeste van Jan van Keulen, en Jan Kroon, verzoekende wegens eene praetensie van 

25 a 30 (guldens) hun ieder uit den boedel van wijlen Jannes Broese wegens timmer en 

metzelwerk competerende, arrest en inventarisatie op deszelfs nagelatene goederen, vermids 

de weg daarvan vhee en hooij verkoopt, alles tot praejudictie der Crediteuren. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Bovenquartier, word de 

ten Requeste verzogte inventarisatie mids dezen geaccordeerd ten fine en effecte als naar 

regten. 

 

 

240. Den 24 December 1789, fol.74. 

Op den Requeste van Pieter de Rooij te kennen gevende dat hij voor elf jaaren geleden op  

verzoek van zijne vrienden onder curateele gesteld zijnde daarvan de redenen door zijn 

tegenwoordig gedrag volgens attesten van den Predicant Galle; de Schoolmeester Kruid en 

andere thans cesseerden en verzoekende dieswegens ontheffing der curateele, en dat 

daarenboven rekening van der Curateuren administratie mag worden gedaan. 
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Was geapost:  Vermids aan het twede lid van des Suppliants verzoek, betrekkelijk het doen 

van rekening, ter zijner praetensie, en ten overstaan van de Heeren Hoofdlieden van het 

Boederquartier bereids is voldaan, so dat zelfs bij apostille van den 24 August(us) 1789 

nadere schikking, tot deszelfs vuiker bestaan is bepaald; word op het Rapport van gemelde 

Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier bij gedagte Apostille gepersisteerd, en 

vervolgens in het eerste lid van het gedaan verzoek nopens de ontheffing der curateele voorals 

nog gedifficulteerd. 

 

 

241. Den 31 December 1789, fol.74vo. 

Op den Requeste van Vrouwe Catharina Boers, geb(oren) Scholl te kennen geevende, dat zij, 

om zeer pregnante redenen, zich genooddrongen zag, om tegens haaren, sints eenigen tijd zich 

van haar geabsenteerd hebbende Eheman Pieter Boers, ex capite adulterii, of anders, als ook 

misschien uit andere hoofde tegens andere persoonen in rechten te moeten ageeren, en 

overzulks verzoekende om ten deezen einde met een bekwaam persoon tot haaren Momboir te 

mogen worden toegevoegd. 

Was geapost:  Des Suppliantes zoon, Nicolaas Wonneman wordt aan de Suppliante bij dezen 

toegevoegd, ten fine en effecte als bij Requeste verzogt. 

 

 

242. Eodem [31 December 1789], fol.74vo. 

Op den Requeste van Hendrik Aarts, Meijer van ¼ in een Geestelijk erve op de Bis(schops) 

Wetering in Mastebroek waarvan de andere ¾ hemzelve toebehooren, verzoekende dat eene 

vierde part in huire te mogen hebben. 

Was geapost:  Het vierde part in het erve ten Requeste gemeld, wordt aan den Suppliant nog 

voor een volgend pagtjaar in huire geäccordeerd voor de voorige pagtpenningen, onder 

betaaling der plakkegelden, en onder reserve mede, om bij de aanstaande verpagting, in 

gelijkheid der andere erven, op een zeker toepagt, naar evenredigheid, te kunnen worden 

gesteld. 

 

 

243. Eodem [31 December 1789], fol.75. 

Op den Requeste van Hendrik Jans, verzoekende zekere bij hem in de laatste verhuiring 

gepagte maate van de Geestelijkheid, in den Binnenweg, sub No.24, te mogen overdoen aan 

Dirk van Grafhorst. 

Was geapost:  De overdoening van de Maate ten Requeste gemeld aan Dirk van Grafhorst, 

wordt aan den Suppliant geaccordeerd, mids dezelve Dirk van Grafhorst binnen den tijd van 

veertien dagen borgen stelle, ingevolge conditien. 

 

 

244. Eodem [31 December 1789], fol.75. 

Op den Requeste van Egbert van Wijhe, verzoekende eene, laatst bij hem gehuurde Maate van  

deezer Stads Geestelijkheid, in den Binnenweg, onder belofte van dezelve te zullen 

verbeteren, nog voor een volgend pagtjaar in huire te mogen hebben. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant de beloofde verbetering aan de ten Requeste 

gementioneerde Maate zal hebben werkstellig gemaakt, en daarvan aan den tijdelijken 

Kameraar der Ecclesiastique goederen naar behooren zal hebben doen blijken, wordt de ten 

Requeste gementioneerde maate aan hem voor een dubbeld pagtjaar in huire geaccordeerd, 

onder betaaling der plakkegelden, en voords ingevolge conditien. 
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245. Den 4 Januarij 1790, fol.75vo. 

Op den Requeste van Dus. F.W. Hagenholtz, verzoekende, dat aan hem, in gelijkheid der 

andere Stads Predikanten, de Consistoriekamer in de Bovenkerk mogt worden geäccordeerd, 

tot het houden van weeklijksche Catechisatien. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, wordt geaccordeerd, zo als het ligt. 

 

 

246. Eodem [4 Januarij 1790], fol.75vo. 

Op den Requeste van de Veerschipperen van hier op Deventer et vice versa, verzoekende dat 

aan hun eene vaste legplaats aan de zuidzijde van het trapje tegenover de Melkpoort mogt 

worden geaccordeerd. 

Was geapost:  De verzogte legplaats aan de zuidzijde van het trapje tegenover de Melkpoort 

wordt aan de Supplianten, tot wederzeggen toe, voor eene vaste legplaats geäccordeerd. 

 

 

247. Den 12 Januarij 1790, fol.76. 

Op den Requeste van Dirk Nijhoff, om zwaare geleedene ziekte en armoede verzoekende 

remissie van twee jaaren uitgang aan de Geestelijkheid uit desselfs huis op den Vloeddijk ad 

f.5 - 5 - jaarlijks verscheenen Paasschen 1788 en 1789. 

Was geapost:  De ten gementioneerde twee jaaren uitgang verscheenen Paasschen 1788 en 

1789 worden aan den Suppliant geremitteerd mids dezen. 

 

 

248. Den 14 Januarij 1790, fol.76. 

Op den Requeste van W.G. Brouwer, wede wijlen den Gemeensman F. Valck, verzoekende, 

voor zo verre haar minderjaarig zoontje aangaat approbatie van den verkoop van haar huis, 

pakhuizen en winkel, aan den Eerw(aarde) Th. Menalda, Leeraar der Doopsgezinden te Zwol, 

voor eene Sa. van f.5000 - : -  voor ’t ongereede, en f.4000 - : - voor het gereede, luid koop-

contract ten Requeste annex. 

Was geapost:  De verkoop ten Requeste gemeld, ingevolge annecte koop-contract, met het 

exhibitum hujus diei betekend, wordt, voor zo verre de minderjaarige zoon der Suppliante 

aangaat, geapprobeerd mids deezen. 

 

 

249. Den 18 Januarij 1790, fol.76vo. 

Op den Requeste van Catharina Eduarda van Slangenburg, wede van der Linden, verzoekende 

permissie, en zo verre noodig, dispensatie, voor haare dochter Johanna Sophia van der 

Linden, om met haaren vollen neef Willem Hendrik Marcus van der Linden in huwlijk te 

mogen treden. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan wordt geaccordeerd zo al het ligt, en 

dienvolgens der Suppliantes dochter met dispensatie van de dispositie rechtens deezen 

strijdig, gepermitteerd met haaren neeve in huwlijk te mogen treden. 

 

 

250. Den 25 Januarij 1790, fol.76vo. 

Op de Requeste van Abr. Vestrinck, en Abraham Lankhorst als administratoren van de 

Watermole, verzoekende het huis van wijlen Jannes Broese deze mole bediend hebbende, en 

staande voorschr(even) huis tussen de  beide Veenenpoorten zeer gelegen bij de moole voor 

eene Sa. van f.600 - : - ten behoeve van het fonds van de Watermole aan te koopen. 
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Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word geaccordeerd, en worden de 

Requestranten dien ten gevolge geauthorizeerd, als daarbij verzogd. 

 

 

251. Den 8 Februarij 1790, fol.77. 

Op den Requeste van Corn. Buijs, verzoekende gelibereerd te mogen worden van de 50 

guldens jaarlijksche uitkeering, op desselfs tractament liggende. 

Was geapost:  In het verzoek, ten Requeste gedaan, zo als het zelve ligt kan niet worden 

getreden, en wordt overzulks geweezen van de hand. 

 

 

252. Den 11 Februarij 1790, fol.77. 

Op den Requeste van W.G. Brouwer, wede wijlen den E. Frans Valck, verzoekende 

approbatie van zekere zeer voordeelig verkogte, ten Requeste genoemde parceelen lands en 

eene schuur uit haaren boedel, mede ten genoegen van haaren behuwd broeder H. Valck, 

blijkens zijne mede ondertekening van den Requeste. 

Was geapost:  De respective verkoopingen ten Requeste gespecificeerd, conform de koop-

conditien, daarbij geannecteerd, en met het exhibitum betekend, worden, voor zo veel der 

Suppliantes minderjaarige zoon aangaat, geapprobeerd mids deezen. 

 

 

253. Eodem [11 Februarij 1790], fol.77. 

Op den Requeste van de Gildemeesteren van het Smeden Gilde te kennen geevende dat zij ter 

voldoeninge van het Apostil van den 12 October 1789, houdende authorisatie tot het 

verkiezen van eenen nieuwen  Gildemeester, in stede van den gekooren doch weigeragtig 

zijnden H. Valkenier, getragt hadden eene nieuwe keuze te doen; dan dat alle Gildebroeders 

eenpaarig hadden geweigerd dien post op zich te neemen, zo lange opged(agte) H. Valkenier 

geene voldoende redenen zijner weigering zou hebben gegeeven: over zulks concludeerende. 

Dat H. Valkenier alnog zoude worden gelast, den post van Gildenmeester te moeten 

aanvaarden naar den ouden gebruike en ingevolge gildewet, met condemnatie van denzelven 

in de kosten, door zijne verweigering veroorzaakt. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Broodwegeren: dat de beklaagde H. Valkenier, 

na deswegens verscheide maalen te zijn gehoord, is blijven persisteeren bij desselfs 

verweigering, om als verkooren Gildemeester te fungeeren, en teffens verklaard heeft, het 

Gilde geheel te abandonneeren: worden de Gildemeesteren gelast, zulks ter kennisse van het 

Gilde te brengen, en voords te procedeeren tot verkiezing van eenen nieuwen Gildemeester in 

deselfs plaatse: En wordt verstaan dat de beklaagde gehouden is, de kosten ter deezer zaake 

veroorzaakt, aan het Gilde te moeten rembourseeren. 

 

 

254. Den 18 Februarij 1790, fol.78. 

Op den Requeste van Mr. L.C.H. Strubberg en Menso Lankhorst te kennen geevende dat zij 

wel bij drie successive testamentaire dispositien van Juffr(ouw) Clara van Alderwereld 

benoemd waaren, tot haare eventueele Executeurs Testamentair, doch uit dien hoofde geene 

bevoegdheid hadden zich bij het leven der Testatrice met haare zaaken te bemoeien: Dat zij 

echter door eenen hoogen ouderdom van ruim 80 jaaren, en onlangs bijgekoomene beroerte, 

en andere bijgevoegde huislijke omstandigheeden, noodzaaklijk opzicht over haar persoon en 

goederen behoefde, om in geene ongelegenheid te geraaken: Verzoekende overzulks ten 

haaren beste en nutte, te mogen worden geauthorizeerd het nodige toevoorzicht over haare 
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huishouding met den aankleeve van dien te mogen houden, haare schulden op te neemen, en 

tot derzelver betaaling de beste schikkingen te mogen maaken. 

Was geapost:  De Supplianten worden bij deezen geauthorizeerd ten fine als Requeste 

gemeld. 

 

 

255. Den 20 Februarij 1790, fol.78vo. 

Request en Apostille, over de gepraetendeerde Groote Burgerschap van de wede Vrijdags 

kinderen en kleinkinderen, zie bij den 12 Meij 1787. 

 

 

256. Den 25 Februarij 1790, fol.78vo. 

Op den Requeste van Jacob Levi, verzoekende, uit hoofde van een praetensie van vijfhonderd 

guldens die hij tegens desselvs vader en moeder Levi Elias en Judith Jacobs neef veniam 

agendi om voorschr(even) zijne ouders dieswegens in rechten te mogen betrekken en 

aanspreken. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier 

wordt het versoek ten requeste gedaan geaccordeerd zooals het legd. 

 

 

257. Den 1 Maart 1790, fol.78vo. 

Op den Requeste van Hendrika Brands, wede Pieter Hockeler, overleden den 16 Januarij 

1790, en zij oud zijnde 68 jaaren, verzoekende dispensatie van de wet, om eerder te mogen in 

een tweede huwlijk treden, als naar rechten geoorloofd. 

Was geapost:  De Suppliante zal na verloop van drie maanden na het overlijden van haaren 

Eheman, tot het ingaan van een tweede huwlijk mogen worden ingetekend, en wordt in zo 

verre gedispenseerd van de dispositie rechtens, deezen strijdig. 

 

 

258. Den 1 Maart 1790, fol.79. 

Op den Requeste van Jacob Jans van Camperveen en Gerrit Berends van de Swartendijk als 

voogden over Gerrit Willems, mindejaarige nagelatene zoon van Willem Gerrits en Jannetie 

Jans van de Swartendijk, te kennen gevende hoe dat eerste requestrant als oom over 

voorn(oemde) pupil welgenegen was om dezelve op eigen kosten te alimenteeren, daar anders 

wegens gebrek van middelen in het Arme Weeshuis zoude moeten worden opgevoed, onder 

conditie dat bij overlijden van hem of zijne huisvrouwe of in val het kind eenig lichaams 

gebreken mogten overkomen, zal kunnen volstaan met hetzelve aanhet Arme Weeshuis over 

te geeven, verzoekende dat H.W.E.D.H. Achtb. zulks gelievde te ageeren. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het Arme Weeshuis, word het 

verzoek ten requeste gedaan, geaccordeerd zoo als het legd. 

 

 

259. Den 1 Maart 1790, fol.79vo. 

Op den Requeste van de Heer Burg(e)meester P.D. van Heimenberg, verzoekende begunstigd 

te worden met het gebruijk van het Bolwerk bij de Botervatspoort, zoo laa(t)st is gebruijkt 

geweest bij wijlen den Onder Majoor J.H. Ridder. 

Was geapost:  Het gebruijk van het gelibelleerde Bolwerk wordt den Heer Requestrant mids 

dezen geaccordeerd tot wederzeggens toe. 
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260. Eodem [1 Maart 1790], fol.79vo. 

Op den Requeste van Lucretia Kloek, weduwe van den Ritmeester Stahl van Holstein, 

verzoekende in gebruik te mogen houden het Bolwerk van wijlen haar broeder de H(ee)r 

Burgem(eeste)r G.W. Kloek bij de Karperpoort. 

Was geapost:  Het gebruijk van het gelibelleerde Bolwerk wordt de Requestrant mids dezen 

geaccordeerd tot wederzeggens toe. 

 

 

261. Den 2 Maart 1790, fol.80. 

Op den Requeste van J.Sels en J.Ch. Evers, als Curateuren over de persoon en goederen van 

Mr. M.J. Buschman, verzoekende authorisatie om consent te mogen dragen in een gedaane 

verkoop door M.J. Buschman et Uxore van een parceel lands in den Koekkoek, aan H. de 

Jong, en dan voords om interdict onder den kooper op de kooppenningen te mogen doen, ten 

einde die alleen aan hun in derzelver qualiteit mogten worden uitgeteld, tot verdere reddinge 

deezes boedels. 

Was geapost:  De Supplianten worden in hunne qualiteit geauthorizeerd, om in den ten 

Requeste gemelden verkoop naar luid van het annexe koop-contract, met het exhibitum hujus 

diei getekend, te consenteeren, en voords om door alle bekwaame middelen zorge te dragen, 

dat de kooppenningen daarvan provenieerende aan hun worden uitgeteld, om geëmploieerd te 

worden tot afdoening van de meest pressante boedelschulden. 

 

 

262. Den 10
den

 Maart 1790, fol.80. 

Op den Requeste van de voogden over den minderjaarigen zoon van wijlen den Secretaris 

H.W. Hubert, verzoekende approbatie van zeker convenant en Magen-scheidinge opgericht 

tusschen de gesamentlijke erfgenaamen van wijlen den Heer Burge(meester) H.W. Roelink ter 

eenre, en desselfs nagelaatene weduwe en tuchtenaaresse Margaretha Greven, hertrouwd aan 

den Eerw(aarde) Dus. van Diemen van Lamsweerde ter andere zijde, waar bij de laatst 

genoemde tuchtenaaresse, het tot nog toe bij haar in tucht besetene Stouwerve in 

Oosterwolde, op zekere conditien cedeert en overgeeft aan de erfgenaamen voorn(oem)d. 

Was geapost:  De conventie en Magen-scheiding ten Requeste gemeld, en met het exhibitum 

hujus diei getekend, wordt, voor zo verre der Supplianten pupil aangaat, geapprobeerd bij 

deezen. 

 

 

263. Den 11 Maart 1790, fol.80vo. 

Op den Requeste van C. Schinkel en J. Oostenrijk, voogden over de minderjaarige M.Th. 

Durand, verzoekende tot betaalinge der schulden deezer hunne pupille, en reddinge haarer 

zaaken, van de nog onder hun berustende f.300 - : - guldens te mogen emploieeren f.100 - : - . 

Was geapost:  De Supplianten worden geauthorizeerd ten fine als bij Requeste gemeld. 

 

 

264. Den 15 Maart 1790, fol.81. 

Op den Requeste van E.J. van Slangenburg, verzoekende dat de Kleermaker Jan Mol mag 

worden gelast, om alle papieren der boedel van zijn overleden broeder N.F. van Slangenburg 

conserverende en onder hen berustende aan hem Suppliant te moeten overgeven, en dat alle 

onbetaalde penningen door hem Suppliant op kosten des boedels ten voordeele der 

Crediteuren mogen worden ingevorderd. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buitenquartier word Jan 

Mol gelast, om alle papieren der boedel van des Suppliants overleden broeder N.F. van 
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Slangenburg specterende, provisioneel onder behoorlijke recepisse aan den Roedendrager B. 

van Aalderink uit te reiken, ten einde dienna in dezen nader te disponeeren, als zal worden 

bevonden te behooren. 

 

 

265. Den 15
den

 Maart 1790, fol.81vo. 

Op den Requeste van Hermen Koopman, Ordinairis Veerschipper van hier op Enkhuizen en 

Schokland et vice versa, verzoekende wegens de vervallene situatie van hetzelve Veer, en den 

verminderden handel op die plaatsen, evengelijk voormaals aan anderen ook reeds geschied 

is, dat aan hem Stadswegen eenig faveur of subsidie tot support van de kosten van dat Veer 

mogte worden geaccordeerd. 

Was geapost:  De Suppliant wordt gebeneficeerd met veertig guldens jaarlijks, te betaalen 

door den Ontvanger deezer Stads Domeinen op Paasschen, waar van het eerste jaar zal 

verscheenen zijn op Paasschen 1791, dit echter alleen bij provisie, en zo lange de Suppliant 

zijn Veer exact en ten genoegen van Schepenen en Raaden zal blijven waarneemen. 

 

 

266. Den 22 Maart 1790, fol.81vo. 

Op den Requeste van Vrouwe W.L. Hoogenbergh, wede J.M. van der Upwich, verzoekende 

dat aan haar aan de zuidzijde van haar Buitenhuis bij den Zandberg, eenige voeten gronds van 

de daar liggende Bouw-kamp van den Belt mogten worden geaccordeerd, tot het zetten van 

eene schuur of stallinge die zij eerst voorneemens geweest was te zetten aan de noordzijde 

(zie Apost(il) v.d. 11 Julij 1789) doch die aan de zuidzijde, in gelijkheid van het reeds staande 

gebouw aan den noordzijde, veel beter aanzien geeven zou, onder offerte van eene 

jaarlijksche recognitie. 

Was geapost:  Het wordt de Suppliante vergundt, om tot het zetten van de Loose of stallinge 

ten Requeste genoemd, eenige voeten grond te mogen gebruiken van den zuidelijke Kamp 

van den Belt of Pesthuis, mids hetzelve met eene sloot behoorlijk afvredigende, en de boomen 

van het oostelijk Alleetje in eene behoorlijke rigting verpootende, alles op aanwijzen en met 

goedvinden van den tijdelijken Heer Administrator van den Belt: en dan nog onder betaalinge 

van eene thins van agt en twintig stuivers jaarlijks, ten behoeve van den Belt, waar van het 

eerste jaar zal verscheenen zijn op Paasschen 1791 aanstaande. 

 

 

267. Den 25 Maart 1790, fol.82. 

Op den Requeste van Gerrit Hengeveld H.Z. verzoekende, wegens zijnen zwakke gezondheid, 

en om dat hij, kennelijk in de tegenwoordige tijd in Gelderland niet mogt koomen, tot 

verrigting zijner affairen, ontslag van de nog drie loopende jaaren huire, die hij had aan drie 

parceelen lands van de Geestelijkheid deezer Stad in Oosterwolde gelegen. 

Was geapost:  De drie parceelen lands ten Requeste genoemd, zullen op nieuws worden 

verpagt, tot schade, ingevalle die minder huure doen mochten, en niet tot baate van den 

Suppliant, voor een Apostil van den 25 Maart 1790 nader 8 April. 

 

 

268. Den 29 Maart 1790, fol.82vo. 

Op den Requeste van C.W. de Vries, verzoekende dat aan hem mogten worden geaccordeerd  

nog zes jaaren huure van eenen bij hem laatst voor drie jaaren gehuurde maate van het 

H(eiligen) G(eesten) Gasthuis, onder belofte van dezelve met mesten en gruppen te zullen 

verbeteren. 
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Was geapost:  Wanneer de Suppliant ten genoegen zal hebben doen blijken, dat hij 

debeloofde verbeteringen aan de ten Requeste genoemde Maate daadlijk heeft gepraesteerd, 

zal de huure van dezelve aan hem nog voor zes verdere jaaren, en dus tot Martini 1798 mogen 

worden aangeschreeven, onder betaaling van de plakkegelden, bij de successive verpagtingen 

daar toe staande. 

 

 

269. Den 29 Maart 1790, fol.82vo. 

Op den Requeste van Gerardus Brandenburg en Jan van Hulsen, als voogen over Antonie 

Grommers, versoekende om redenen ten requeste geallegeerd te mogen worden 

geauthoriseerd om aan gem(elden) hunnen pupil uit desselfs grootmoeders ervenis f.100 - : - 

te mogen uittellen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier word het 

versoek ten requeste gedaan, geaccordeerd zoo als het legd. 

 

 

270. Eodem [29 Maart 1790, fol.83. 

Op den Requeste van A.H. Kuijllets wede Willem Heijne, te kennen gevende hoe dat zij aan 

haar voordogter Maria Wilhelmina de Haan beweesen heeft een duijsend Car(oli) guldens, en 

daarvoor verbonden heeft vier van haar huisen staande in de Geerstraat, en dewijl 

voorn(oemde) huisen veel meer waardig waaren als die duijsend gulden en zij Suppliante zeer 

benoodigd was om penningen, overzulks verzogt twee van de huisen te mogen verkoopen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buitenquartier, daar over 

ingenoomen hebbende de consideratien van de voogden over de minderjaarige dogter van de 

Suppliante, wordt verstaan, dat alle de vier gelibelleerde en voor het bewijs verbondene 

huisen ten overstaan van de Heeren Hoofdlieden zullen worden verkogt en dat uit de 

penningen die daar van zullen koomen te provenieeren eerst zullen worden afgenoomen de 

duizend gulden, als zijnde het bewijs van haar dogter, die daadelijk door de voogden ten 

meeste nutte van dezelve pupille zullen moeten worden belegd. 

 

 

271. Den 1 April 1790, fol.83vo. 

Op den Requeste van den Heer P.D. van Heimenberg, te kennen geevende dat hij bij de laatste 

verpagting der Geestelijke goederen gehuurd hebbende eene Maate buiten de 

Cellebroederspoort, dezelve reeds merkelijk hadde verbeterd, en uit vreeze van onderhuuring, 

overzulks verzogt, dat deeze Maate aan hem voor een dubbeld pagtjaar in huure mogt worden 

geaccordeerd. 

Was geapost:  De ten Requeste gelibelleerde Maate wordt aan den Suppliant voor nog een 

volgend pagtjaar, en dus tot Martini 1801, in huire geaccordeerd, onder betaaling der 

Plakkegelden, bij de aanstaande verpagting daar toe staande. 

 

 

272. Den 3 April 1790, fol.84. 

Op den Requeste van de Heeren B.F. Schultz, R. Storm, en H. Nuijs, administrateuren van 

zeker Fideicommissair capitaal van f.600 - : - uit den boedel van wijlen J. Bandjes gevestigd 

op twee huizen van J.G. Kuijper et Ux(or)e het eene op den Oudenstraat het andere op de 

Burgwal staande, verzoekende alzo het laatstgenoemde huis onlangs ten profijte der 

eigenaaren was worden verkogt, authorisatie, om dit capitaal op het eerste huis, als daar voor 

sufficient, en met geen vroeger capitaal bezwaard, alleen te mogen laaten liggen. 

Was geapost:  De Supplianten worden in hunne qualiteit geauthorizeerd ten fine als bij 
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Requeste gemeld. 

 

 

273. Den 6 April 1790, fol.84. 

Op den Requeste van W. Hennephof, in pagt hebbende van het G(eertruid) en C(atharina) 

Gasthuis de Bleeke met het stukje land in de Haven liggende, verzoekende voordien van dit 

land gedaane afgraavingen tot verbetering van de Forteficatien in den jaare 1785, waardoor 

hij eenige volgende jaaren daarvan geen gebruik of voordeel heeft kunnen hebben, een 

convenabel dedommagement te mogen ontvangen. 

Was geapost:  De Suppliant wordt, terzaake in den Requeste gemeld, gebeneficeerd met vijf 

en zeventig guldens, eens, te betaalen door den Ontvanger deezer Stads Domeinen, uit de 

loopende kamer. 

  

 

274. Den 8 April 1790, fol.84vo. 

Op den Requeste van Johannes Weil, verzoekende dat de nagelaten zoon van Johannes Maas 

en Hillegie van Dijk in het Arme Weeshuis mogt worden opgenoomen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het Arme Weeshuis worden de 

Buitenvaders van voorschr(even) huis geauthoriseerd om het gelibelleerde kind in hetzelve op 

te neemen en te verpleegen. 

 

 

275. q: f: L:  Den 25 Maart 1790, fol.84vo. 

Op de Requeste van de Curateuren van den gecedeerden boedel van Lucas Masman daarbij 

opgevende den actueelen staat dezer boedels en de reeds door hun gedaane betaalingen, en 

verder om daarbij geallegeerde redenen verzoekende dat van hunne gehoudene administratie 

mogen worden gedechargeerd en den cedent L. Masman mag worden gerehabiliteerd ten fine 

en effecte als naar regten. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier worden de 

perzoonen van Lucas Masman en Everdina Bakker Ehelieden van derzelver op den 19 Junij 

1789 ten behoeve hunner Crediteuren gedaane cessie van goederen mids dezen ontslaagen, en 

sij dus gerehabiliteerd en in hun geheel gesteld; Terwijl egter de nog overig zijnde penningen 

van deze gecedeerde goederen geprovenieerd zullen blijven berusten bij de Requestranten, als 

Curateuren va dien boedel, ten einde de nog openstaande praetensien aan de nog overige 

Crediteuren op de geschikste wijze het zij bij forme van accoord of anderzints daar uit te 

voldoen, en betaalen, mids van hun verrigte in dezen behoorlijk doende geblijken. 

 

 

276. Den 12 April 1790, fol.85. 

Op den Requeste van Frans Gunningh Senior, verzoekende veniam aetatis voor zijnen zoon  

Jan David Gunningh gebooren den 15 Dec(em)ber. 1765 luid annexe Doop-Cedul. 

Was geapost:  De verzogte venia aetatis voor zijnen zoon Jan David mids deezen 

geaccordeerd, ten fine en effecte als naar rechten. 

 

 

277. Den 26 April 1790, fol.85vo. 

Op de Requeste van Egbert Biesterbos als meijer van een stukkie lands genaamd het Dikke  

Biervoerdersland wel genegen zijnde het zelveland met een dijkie te omringen, en daarna aan 

het zelve eenige verbeteringen toe te brengen, verzoekende dieswegens een prolongatie van 

pagt voor tien volgende jaren. 
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Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Cameraars van de Stad word verstaan, dat, 

wanneer de Suppliant, de beloofde verbeteringen aan het gelibelleerde land, voor expiratie 

van de lopende pagtjaaren, werkelijk zal hebben gepraesteerd, de huure van het zelfde land 

aan hem voor vijf volgende jaaren zal worden geaccordeerd, onder betaaling der plakkegelden 

bij het ingaan der nieuwe verpagting. 

 

 

278. Eodem [26 April 1890], fol.85vo. 

Op de Requeste van Jan Mol en Claas Hoesbergen, in qualiteit als Curateuren over den 

perzoon en goederen van Jan Meulenbeek, verzoekende zeker huis waarop met pandinge 

geprocedeerd word ten meesten profijte te mogen verkoopen. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroederquartier 

worden de Supplianten in hunne qualiteiten geauthoriseerd, om het gelibelleerde huis op 

approbatie van Schepenen en Raaden uit de hand te mogen verkoopen. 

 

 

279. Den 26 April 1790, fol.86. 

Op den Requeste van Aart Jurriensen Caspar, verzoekende aan deezer Stads Geestelijkheid te 

mogen aflossen een uitgang van f.4 - 12 - gaande uit een bij hem aangekogt huis in 

Brunnepen. 

Was geapost:  de Suppliant zal den uitgang ten Requeste gemeld, tegen Paasschen 1791 

aanstaande mogen aflossen, met eene Sa. gerekend tegens vier ten honderd. 

 

 

280. Eodem [26 April 1890], fol.86. 

Op den Requeste van Peter Stubbe, verzoekende om redenen ten requeste geallegeerd, dat 

hem tegens eene betaling van f.150 - : - bij de intrede en na zijn overlijden van zijn geheele 

nalatenschap mag worden geaccordeerd een bovenwoning in het H(eiligen) G(eesten) 

Gasthuis, om daar afzonderlijk van de gemeenen kostgevers te eeten en ook vrij van het 

huiswerk te zijn. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisooren van het H(eiligen) G(eesten) 

Gasthuis wordt de Suppliant op de gelibelleerde conditien geaccordeerd om een Kostgevers 

proeve uit het voorn(oemde) Gasthuis te mogen haalen; tot zoo lang hij in het zelve zal 

kunnen worden geplaatst en worden de Kerkmeesteren dien ten gevolge daartoe 

geauthoriseerd. 

 

 

281. Den 29 April 1790, fol.86vo. 

Op den requeste van Moses Israel Cohen, te kennen gevende hoe hij in het jaar 1788 aan 

Frans Gunningh Jr. zonder rente ter leen heeft opgeschooten de Sa. van een honderd gulden 

om in de volgende week te restitueeren en daarvoor tot onderpand ontfangen een gouden en 

een silver horologie benevens een ring met steenen, dat hij Suppliant voor Gunningh Jr. in de 

maand Maij daar aan volgende om restitutie van die penningen hebbende verzogt, niet meer 

heeft kunnen bekoomen als f.30 - : - en op desselfs verzoek die onderpanden heeft gebragt 

gehad in de bank van leening en daarop ontvangen f.55 - : - en dewijl nadien tijd  

Fr. Gunningh Jr. aan hem de resterende penningen niet tegenstaande alle vriendelijke 

aanmaaningen nog niet heeft voldaan zoo min als de door hem betaalde rente aan de Bank van 

Leening waaruit hij die goederen heeft moeten lossen om daarop geene verdere rente te laten 

verloopen, overzulks verzogt dat hij mogt worden gequalificeert om die goederen door de 

Vendumeester publiek te laten verkoopen en dat de daar af te provenieeren pen(ningen) zoo 
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mogelijk de resteerende ter leen opgschotene penn(ingen): benevens de betaalde renten 

vandien in de bank te zamen uit makende f.89 - 18 - 7 kost en schadeloos te mogen verhalen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Praesidenten wordt het verzoek ten requeste 

gedaan geaccordeerd, en de Suppliant dien ten gevolge gequalificeert ten fine als daar bij 

vermeld. 

 

 

282. Den 3 Maij 1790, fol.87vo. 

Op den Requeste van Salomon Marcus Jr. te kennen gevend hoe hij door den Proc(ureu)r  

J.C. Evers als bediende van Hr. Bijsterbos word aangesprooken voor een capitaal van  

f.1000 - : - . En dewijl hij zich buiten staat bevind om voor de maand Junij voorn(oemd) 

capitaal te kunnen restitueeren en de Proc(ureu)r Evers naamens zijn principaal niet te 

beweegen is om het dat uitstel te verleenen, overzulks verzogt dat H.W.E.D.H. Achtb. 

voorn(oemde) Proc(ureur) daartoe gelievde te overtuigen tot voorkooming van verdere kosten 

met verdere praesentatie, dat zoo hij Suppliant onverhooptlijk die gelden met het midden van 

den maand Junij niet konde magtig worden, dat als dan zonder eenig verder uitstel zijn 

woonhuis, waarop het capitaal gevestigd is, in publieke veijlinge zal brengen en van het 

provenu der koopschat deezer schuld voldoen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Praesidenten, daarover gehoord hebbende de 

Procurator Evers, als bediende van Hr. Bijsterbos, word aan den Suppliant de versogte uitstel 

op de gelibelleerde conditien geaccordeerd, mits dan nog den voorn(oemden) Proc(ureu)r 

Evers in zijne qualiteit copien van dit Request met het Apostil volgens desselvs verzoek 

worden uitgereikt om zig daarna te kunnen reguleeren. 

 

 

283. Den 3 Maij 1790, fol.88. 

Op den Requeste van Jan Takes Brok, te kennen gevende hoe zijn voorige huijsvrouw op de 7 

December van het voorige jaar was overleden, en hij voornemens zijnde om in een tweede 

huwelijk te treeden, overzulks daartoe dispensatie verzogt van de wet. 

Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan wordt zoo verre nodig geaccordeerd, en de 

Nederduitsche Gereformeerde Kerkenraad geauthoriseerd ten fine als daar bij vermeld. 

 

 

284. Den 6 Meij 1790, fol.88. 

Op den Requeste van D. Geniets, verzoekende voor zijn zoon Reijnier Geniets, gebooren in 

December 1765, luid geëxhibeerd Doopcedul, veniam aetatis. 

Was geapost:  De verzogte Venia aetatis wordt aan des Suppliants zoon geaccordeerd, ten 

fine en effecte als naar rechten. 

 

 

285. Eodem [6 Meij 1790], fol.88. 

Op den Requeste van A. Jilink, verzoekende voor zijn stiefdogter Johanna Oosterhuis, 

gebooren in April 1766, luid geëxhibeerd Doopcedul, Veniam aetatis. 

Was geapost:  De verzogte Venia aetatis wordt aan Johanna Oosterhuis mids deezen 

geaccodeerd, ten fine en effecte als naar rechten. 

 

 

286. Den 6
den

 Meij 1790, fol.88vo. 

Op den Requeste van de voogden over Barta Mulder, nagelaatene dochter van wijlen Albert 

Harms Mulder en Catharina Schoonhoven, verzoekende authorizatie, om een ledig liggend 
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capitaal van ongeveer f.250 - : - guldens, haare pupille toekoomende, aan een der voogden Jan 

Staal tegens gerichtelijk verband van desselfs huis in de Geerstraat, op renten van 3 pcto te 

mogen opschieten. 

Was geapost:  De persoonen van Aart Harms Mulder en Jan Staal worden in hunne qualiteit 

geauthorizeerd ten fine als bij Requeste gemeld. 

 

 

287. Den 15 Maij 1790, fol.88vo. 

Op den Requeste van Anna Judith Frankendal, verzoekende voor haar kleindogter Hendrica 

Aleida Vrijdag oud agtien jaaren Veniam aetatis. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdieden van het Cellebroederquartier, wordt 

de verzogte Venia aetatis aan des Suppliants kleindogter geaccordeerd ten fine en effecte als 

naar rechten. 

 

 

288. Den 15 Maij 1790, fol.89. 

Op den Requeste van den naaste Bloedverwanten van het minderjarig nagelaten zoontje van 

Matthijs Vrijdag, verzoekende dat hetzelve in het Arme Weeshuis mogte worden 

gealimenteerd. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het Arme Weeshuis worden de 

Buitenvaders van voorschr(even) huis geauthoriseerd om het gelibelleerde kind in het zelve 

op te neemen en te verpleegen. 

 

 

289. Den 31 Meij 1790, fol.89. 

Op de Requeste van Catharina Eduarda van Slangenburg, weduwe Bernardus van der Linde, 

verzoekende voor haar zoon Willem Jannes van der Linde, oud twintig jaaren, binnen weinige 

dagen naa Berlice zullende vertrekken, Veniam aetatis ten fine en effecte als naar regten. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeerd, en der 

Suppliantes zoon Willem Jannes van der Linde oud twintig jaaren, Venia aetatis verleend ten 

fine en effecte als naar regten. 

 

 

290. Den 7 Junij 1790, fol.89vo. 

Op den Requeste van Teunis Bos, verzoekende van Stadswegen eenigzins te mogen worden 

geholpen in de zwaare kosten die zij hadden moeten aanwenden tot herstel van hun 

Karvielschip, thands op de helling te Hasselt liggende. 

Was geapost:  Wanneer het Schip der Supplianten in goeden staat weder hier aan de wal zal 

zijn gebragt, en werkelijk weder in ’t Veer van hier op Amsterdam en te rug zal vaaren, zullen 

de Supplianten van Stadswegen worden gebeneficeerd met tweehonderd guldens, eens, te 

betaalen door den Ontvanger deezer Stads Domeinen uit de loopende kamer. 

 

 

291. Den 14
den

 Junij 1790, fol.89vo. 

Op den Requeste van Gerrit van Eijken, verzoekende, onder belofte van verbetering en goede 

beheering nog voor een volgend pagtjaar in huire te mogen hebben eene Maate agter de Stad 

en een Kamp van de Mostert, beide in November 1789 bij hem van de Geestelijkheid gehuurd 

voor 40 guldens, ieder. 

Was geapost:  De ten Requeste gelibelleerde landen worden aan den Suppliant nog voor een 

volgend pagtjaar, ingaande Martini 1795, en eindigende Martini 1801 in huire geaccordeerd 
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voor de loopende pagtpenningen, mids doende aan dezelve de beloofde verbeteringen, en 

betaalende de plakkegelden daar toe staande. 

 

 

292. Den 24 Junij 1790, fol.90. 

Op den Requeste van de Amsterdamsche Karvielschipperen, zich beklagende dat de Schipper 

H. Frens, met zijn particuliere Schip vaarende met koopmansgoederen op Alkmaar en terug, 

hun veel benadeelde in ’t medeneemen van passagiers brieven enz. die anders met de 

gewoone beurtscheepen verzonden moesten worden. 

Was geapost:  Wordt verstaan, dat de beklaagde H. Frens zich zal hebben te onthouden om in 

zijne particuliere vragtreizen van hier op Alkmaar of andere plaatsen, en te rug, eenige 

passegiers brieven of losse goederen mede over te voeren, anders als die gehooren bij de 

ladingen koopmans-goederen, met welke zijn vaartuig bevragt is. 

 

 

293. Eodem [24 Junij 1790], fol.90. 

Op den Requeste van R.J. Woltgraft, voorstander van E. Witten Vergadering, verzoekende 

wegens wanbetaaling van een uitgang, op een huis op de Oudestraat bij de Buitenkerk, groot 

f.4 - 18 – te mogen procedeeren. 

Was geapost:  De Suppliant wordt geauthoriseerd, om ingevolge Stadrecht met parate 

executie op het onderpand ten Requeste gemeld, te mogen procedeeren. 
[In marge]: Zie Resol(utie) 1596. 6 April, 1677. 3 December, 1711. 
 

 

294. Den 8 Julij 1790, fol.90vo. 

Op den Requeste van Adriana Hooij, Lidmaat van de Gereformeerde Godsdienst, 

verzoekende admissie om alhier een kinderschool te mogen oprigten. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden wordt de Suppliante toegestaan, 

om alhier ter Stede een Kinderschool te mogen oprigten. 

 

 

295. Den 12
den

 Julij 1790, fol.90vo. 

Op den Requeste van Vrouwe A.R. Hesselink, geb(oren) Buschman, verzoekende dat aan 

haare vier kinderen Anna Wilhelmina Johanna, oud 22. Ida Petronella Johanna, oud 21, Anna 

Henrietta, oud 17, en Jacob Arnold oud 20 jaaren, alle van ordentelijk gedrag, mogte worden 

verleend Venia aetatis, ten fine en effecte als naar rechten. 

Was geapost:  Aan des Suppliantes dochteren Antonia Wilhelmina Johanna, Ida Petronelle 

Johanna, Anna Henrietta, en zoon Jacob Arnold, wordt de verzogte Venia aetatis 

geaccordeerd ten fine en effecte als naar rechten. 

 

 

296. Den 12 Julij 1790, fol.91. 

Op den Requeste van vrouwe J.C. Sels, gesepareerde huisvrouw van Mr. M.J. Buschman: 

verzoekende dat de aanwezende Curator van haaren Eheman, J.C. Evers moge worden 

geauthorizeerd om met de Suppliante te treden tot het oprigten van eene Magen-Scheiding. 

Was geapost:  De Curateuren over de persoon van Mr. M.J. Buschman worden mids deezen 

geautorizeerd, om met de Suppliante te mogen treden tot schifting en scheiding van hunnen 

gemeenschaplijken boedel, mids de daarvan opgerigte Magen-scheiding alhier ter approbatie 

worden gepraesenteerd: en worden de opgen(oemde) Curaeuren gelast, daarbij zorge te 

dragen, dat een toereikend fonds uit gemelden boedel blijven geassecureerd, zo tot opvoeding 
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van de nog minderjaarige kinderen, als tot verpleging en alimentatie van Mr. M.J. Buschman 

zelve, zolange hij van de op hem gedecerneerde Curateele niet behoorlijk zal zijn ontheven. 

 

 

297. Den 15 Julij 1790, fol.91vo. 

Op den Requeste van Anna Darendurp, wede van Jansen de Vries, te kennen gevende, hoe dat 

haar dogter Janna Darendurp een kind, hetgeenzij voor haar huwelijk met Harmen Bruins, in 

onegte hadde verwekt, te verlaten, en zig van hier te begeeven, verzoekende dat het zelve in 

het Arme Weeshuis mogte worden opgenomen en verpleegd. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het Arme Weeshuis, worden de 

Buitenvaders van het voorschr(even huis geauthoriseerd om het gelibelleerde kind in het zelve 

op te neemen en te verpleegen. 

 

 

298. Den 19 dito [Julij 1790], fol.91vo. 

Op de Requeste van Hendrik Wouters, Jannes Veldhuis, Hendrik Douwe, Gerbrand Zeeman, 

Lubbert Willems, Toon Zeeman, Daniel Teune en Cornelis Dolfs, alle Stads Meiers op het 

Eiland verzoekende om redenen ten requeste geallegeerd, uitstel van de betaling van en halv 

jaar pagt tot het midden der maand December. 

Was geapost:  Wanneer de Supplianten voor of op den eerste September eerstkomende de 

gelibelleerde pagtpenningen niet zullen hebben voldaan, word alsdan aan den Ontvanger 

deezer Stads Domeinen parate executie tegen dezelve verleend. 

 

 

299. Eodem [19 Julij 1790], fol.92. 

Op den Requeste van Adriaantje van der Wind, wede van Michiel Witstok, verzoekende voor 

haare minderjaarige kinderen approbatie van den verkoop van haar huis op den Vloeddijk aan 

Jan Dominicus voor eene Sa. van f.450 - : - . 

Was geapost:  De ten Requeste gementioneerde verkoop wordt voor zo veel de minderjaarige 

aangaat, geapprobeerd mids deezen. 

 

 

300. Eodem [19 Julij 1790], fol.92. 

Op den Requeste van Vrouwe W.J.H. Valencijn, Ehevrouw van den Heer Oud-Burgemeester 

H.J. Croff, verzoekende dat aan haar mogte worden gepermitteerd, om tot haar ruimer bestaan 

een gedeelte van de aan haar bij Testament van wijlen C.M. Coops gelegateerde zesduizend 

guldens Provinciaale Obligatien, met zekere bijgevoegde Clausule van verbod van alinatie, 

van Los- in Lijfrenten te mogen converteeren. 

Was geapost:  Op rapport van de Heeren Hoofdlieden wordt het aan de Suppliante 

gepermitteerd, om van de bij Requeste gelibelleerde zesduizend guldens Provinciaale 

Obligatien, drieduizend guldens ten haaren lijve op een geaccrediteerd Comptoir op lijfrenten 

te mogen beleggen, blijvende de Brieven daarvan neffens den anderen onder de Testamentaire 

executeurs berusten, conform den Testamente. 

 

 

301. Den 22 Julij 1790, fol.92vo. 

Op den Requeste van Dr. Pilgrom Stennekes, op ’s Lands Hooge School te Leijden 

gepromoveerd, verzoekende te mogen Partheien voor deezer Stads Banken advocando te 

mogen bedienen. 
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Was geapost:  De Suppliant wordt geaccordeerd, om Partheien voor deezer Stads Banken 

advocando te mogen bedienen. 

 

 

302. Den 22 Julij 1790, fol.92vo. 

Op den Requeste van Willem de Rooij, verzoekende om redenen ten Requeste geallegeerd dat 

mogte ontslagen worden als Curator over desselvs Broeder Pieter de Rooij, en een ander in 

desselvs plaats aangesteld bereid zijnde om van desselvs gehoudene administratie Rekening te 

doen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier, word de 

persoon van Mr. D. Jeanette Waalen aangesteld tot Curator over de persoon van den 

Suppliants Broeder Pieter de Rooij in plaats van den Suppliant, die daarvan ontslagen zal 

worden gehouden zodraa aan gem(lde) Mr. D.J. Waalen zal hebben overgegeeven al het 

geene tot zijne administratei heeft behoord, en daarvan behoorlijk rekening zal hebben 

gedaan. 

 
[In marge]:  Den 9 Jan(uarij) 1792. Is deze apostille en dien ten gevolge Mr. D. Jeanette Waalen, op deszelfs verzoek 

ontslagen, en den Gemeensman Mr. Avink in plaats van Mr. De Rooij tot Curator benoemd. 
 

 

303. Den 22 Julij 1790, fol.93. 

Op de Requeste van Claas Visscher Moulin en Bernardus van der Wal, in qualiteit als 

voogden over de kinderen van wijlen Gerrit ten Hove te kennen gevende dat sij voor de 2
de

 

maal vrugteloos getendeerd hebben te verkoopen het Drontherland van hunne pupillen, dat uit 

de bijgevoegde Rekening van ontfangsten en uitgave tot den 11 Julij dezer lopende maand 

geblijkt niet meer tot onderhoud hunner pupillenals f.- 15 – 4 overig is, en dus geene 

middelen hebben om hunne pupillen te kunnen onderhouden en buiten staat sijn, het 

weekelijks onderhoud van hunne innocente pupil Jacob ten Hove te furneren, verzoekende en 

dieswegens het voorschr(even) land uit de hand te mogen verkoopen, en verder zodanige 

dispositie als Hun Wel Edele Hoog Achtb(are) zullen oordeelen te behooren. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier, worden 

de Requestranten mids dezen geauctoriseerd, om het gelibelleerde land uit hand te mogen 

verkoopen onder approbatie van Schepenen en Raaden; en zig inmiddels tot goedmakinge der 

nodige uitgaven hunner administratie gesubsidieerd met eene Sa. van eenhonderd guldens, te 

betaalen door den Ontfanger der Stads Domeinen voor Rekening van de Stads Camet 1790 

mids egter dezelve Sa. van penningen ten voorschr(even) Comptoir uit de eerst te ontfangene 

kooppenningen worden gerestitueerd. En zulks sonder eenige consequentie in het 

toekomende. 

 
[In marge]: Den 29 September 1791. Is op gelijke conditien en voet als hier nevens, aan de Supplianten voor derzelver 

innocente Pupille nog geaccordeerd eene Subsidie van eenhonderd Guldens, door den Ontvanger te betaalen. 
 

 

304. Den 26 Julij 1790, fol.93vo. 

Op de Requeste van Mr. J.C. van Alderwaereld, en Mr. R. van Alderwaereld, verzoekende als  

testamentaire erfgenaamen van hunne overledene tante Clara van Alderwaereld het 

beneficium inventarie ten fine en effecte als naar regten. 

Was geapost:  Het verzogte beneficie van inventaris word mids dezen geaccordeerd, ten fine 

en effecte als naar regten. 
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[In marge]: Den 16 Augustus 1790. Is op nadere Requeste aan dezelve Supplianten geaccordeerd om de Crediteuren van C. 

van Alderwereld sub poena perpetui silentii tegens zekeren convenabelen tijd te mogen doen oproepen tot aangaave hunner 

pretentien.  

 

 

305. Den 31 Julij 1790, fol.93vo. 

Op de Requeste van de Kerkmeesters van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis verzoekend 

approbatie van het verkoop van een Kostkopers proeve aan Elisabeth de Vos, wede van 

Cornelis van Munster, oud 60 jaren voor de somma van vijftienhonderd guldens. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Provisoren van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis word 

de gelibelleerde verkoop geapprobeerd mits dezen. 

 

 

306.  Den 29 Julij 1790, fol.94. 

Op den Requeste van Mr. A.J. Lemker, Secretaris deezer Stad, als vader en voogd zijner 

minderjaarige kinderen, verzoekende approbatie van eene gedaane verkoop van een huis en 

stal in den Buitenhoek. 

Was geapost:  De verkoop van het huis en stal ten Requeste gemeld wordt geapprobeerd bij 

dezen voor zo verre de minderjaarige aangaat. 

 

 

307. Den 9 Augustus 1790, fol.94. 

Op den Requeste van David George Escher, verzoekende binnen deezen  in de Medicijnen te 

mogen practiseeren, zijnde daarin te Groningen gepromoveerd blijkens de daarbij overgelegde 

Bulle. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan wordt geaccordeerd, en der Suppliant dien 

ten gevolge geauthoriseerd als daarbij vermeld. 

 

 

308.  Den 30 Augustus 1790, fol.94. 

Op den Requeste van de Kerkmeesteren van het G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis 

verzoekende approbatie van een Contract tusschen hun en Jan Hendrik Beernink aangaande 

een Kostgevers proeve ten behoeve van desselvs oom Hendrik Poelman. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het G(eertruid) en C(atharina) 

Gasthuis wordt het Contract ten Requeste gemeld en met eht exhibitum hujus diei getekend, 

geapprobeerd bij deezen. 

 

 

309. Den 7 September 1790, fol.94vo. 

Op den Requeste van J.Chr. Evers voor zig en namens den afwezenden Capitain ter Zee, Jan  

Fels, als aangestelde Curateuren over Mr. M.J. Busschman, en J.C. Fels, gesepareerde 

huisvrouw van voorn(oemde) Mr. M.J. Buschman, verzoekende approbatie van een opgerigte 

acte van scheiding. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broderquartier, word de 

opgerigte acte van scheiding dezer Requeste annex, en met het exhibitum hujus diei getekend, 

door dezen geapprobeerd; zodraa dezelve acte door den medecurator Jan Fels naar behoren 

zal zijn getekend; En dan nog met voorbijgaan van den zesden artikel houdende een 

voorgeschreven manier, hoe de goederen aan de curateuren aangeweezen tot onderhoud van 

Mr. M.J. Buschman na deszelfs overlijden zullen devolveeren: Terwijl vorder ook deze acte 

van scheiding geen stand zal grijpen nog ten effecte worden gebragt, voor dat alle de 

boedelschulden zijn betaald, en den geheelen boedel tot volkomen liquiditeit is gebragt. 
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310. Eodem [7 September 1790], fol.95. 

Op den Requeste van T. Prins van Zwol naar hier beroepen Schoolmeester van de 

Buitenschool, verzoekende voor zijn transport van goederen enz. te mogen worden 

gededommageerd. 

Was geapost:  De Suppliant wordt gebeneficeerd met vijfentwintig guldens, eens, te betaalen 

door den Ontvanger deezer Stads Ecclesiatique goederen, uit de loopende Kamer. 

 

 

311. Den 13 September 1790, fol.95. 

Op de Requeste van den Ontfanger dezer Stads Domeinen, te kennen gevende dat de pagter 

van de Turfaccijs Frans Gunning Senior op deszelfs pagt van het jaar 1789, nog f.66 - : - 

verschuldigd was, en op die van het jaar 1790 nog geene de minste betaling bekomen had; 

verzoekende dat wanneer dezelve pagter binnen 14 dagen geen f.600- : - en binnen een maand 

nog f.600 - : - zal hebben betaald dan bij manquement hiervan de executie aan hem moge 

worden verleend, en dat in desen moge worden verklaard voor diligent. 

Was geapost:  Wanneer de pagter van den Turfaccijs Frans Gunning Senior op deszelfs 

verschuldigde pagt van het zelve middel, binnen den tijd van veertien dagen na insinuatie 

dezer ten Comptoire van dezer Stads Domeinen niet zal hebben betaald eene somma van  

f.600 - : - dan binnen den tijd van vier weeken weder eene gelijke somma van f.600 - : - word 

als dan den Requestrant in beide gevallen van ontstentenisse de parate executie verleend. 

 

 

312. Den 13 September 1790, fol.95vo. 

Op den Requeste van L. Thone, Fabriqueur in geweeren, te kennen gevende, hoe hij wegens 

geleverde Sabels aan het Burger Regiment en geweesen genoodschap deezer Stad in den jaare 

1789 en 1785 te vorderen heeft eene Sa. van f.594 - 15 - : en tot verkrijging daarvan 

verscheidene demarclus gedaan heeft, zonder tot dus verre daarin te hebben kunnende slagen, 

en dewijl hij Suppliant verwittigd was geworden dat een groot gedeelte van die Sabels thans 

op het Stadhuis berustende waren, overzulks verzogt dat dezelve hem in mindering zijner 

praetentie mogte worden uitgereikt. 

Was geapost:  De ten Raadhuize berustende 73 stuks Sabels, met 71 stuks ledere bandelieren 

en de daarbij behoorende koppels zullen aan den Suppliant worden geëxtraedeerd, mids 

dezelve daar mede verklaaren van zijne geheele praetentie voor geleverde Sabels aan deezer 

Stads Burger- Regiment en geweezen genoodschap af te zien, en dezelve te houden voor ten 

vollen voldaan. 
[In marge]: NB. Ingevolge van de Apostil zijn de gem(elde) Sabels en Bandelieren aan J.H. Talin als Compagnon en 

gevolmagtigde van der Suppliant uitgereikt die dan ook voor de geheele praetentie heeft gequiteerd op het request te 

Secretarie berustende. . 

 

 

313. Eodem [13 September 1790], fol.96. 

Op den Requeste van Hermen van Bremen en Gerrit Duitman in qualiteit als voogden van 

Barta Staal nagelaten dochter van wijlen Peter Staal in huwelijk verwekt bij Gesina 

Reimelink, te kennen gevende dat de moeder van voorn(oemd) hunne pupil zich nevens haar 

man Hendrik Borgart deezer dagen van hier hebben begeven zonder eenig toeversigt 

aangaande haar gem(elden) kind te stellen dat nog maar de ouderdom van drie jaren heeft 

bereikt, overzulks verzogt dat het selve, als wie vader is geweest Groot Burger, in het Groot 

Burger Weeshuis mogte worden opgevoed of zoo zulks niet konde geschieden, als dan in het 

Arme Weeshuis mogte worden opgenoomen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van den Groot Burger Weezen, 

worden de Buiten Vaders van het Arme Weeshuis gelast de persoone van Barta Staal 
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negelaatene dogter van de zig geabsenteerd hebbende Gesina Reimelink in het zelve Arme 

Weeshuis op te neemen en te verpleegen. 

 

 

314. Den 17 September 1790, fol.96vo. 

Op den Requeste van Paulus Rill en Dirkjen Houtman Ehel(ieden), te kennen gevende hoe 

derzelver persoon Gabriel Dekrink van hier zig heeft begeven met agterlating van een kind 

oud ruim ses jaaren, verzoekende dat hetzelve in het Arme Weeshuis mogte worden 

opgevoed. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het Arme Weeshuis worden de 

Buiten vaders van het voorschr(even) huis geauthoriseerd om het gelibelleerde kind in 

hetzelve op te neemenen te verpleegen. 

 

 

315. Eodem [17 September 1790], fol.96vo. 

Op de Requeste van de voogden over de twee nagelaatene kinderen van wijlen Lambert 

Neurink en wijlen Berendina Lidders, verzoekende dat dezelve in het Arme Weeshuis mogten 

worden gealimenteerd. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het Arme Weeshuis worden de 

Buiten vaders van voorschr(even) huis geauthoriseerd om de gelibelleerde kinderen in 

hetzelve op te neemen en te verpleegen. 

 

 

316. Den 20 September 1790, fol.97. 

Op den Requeste van Ass. Strockel en J. Tichler en K. Avink in qualiteit als voogden over de 

kleinkinderen, en administrateuren der nalatenschap van wijlen den Heere Burgemeester 

Nicolaas Sterke, verzoekende approbatie van den aankoop van 1/3 in een huis en hof, zederd 

jaaren nogal tot een School, catechisatiehuis, en Meesterswooning te Brunnepe staande en 

gelegen aldaar aan de Pannekoekendijk; welke een derde den Heer Professor Bondam 

toebehoord, en thans door denzelven aan hun p:q: is verkogt. 

Was geapost:  Het koopcontract ten Requeste geannecteerd en met exhibitum hujus diei 

getekend, word mids dezen geapprobeerd. 

 

 

317. Den 11 October 1790, fol.97. 

Op den Requeste van Hendrik Wouters en Jannes Veldhuis, verzoekende tot het maken van  

hunne beschadigde einden dijks, waarvan de kosten van die des eersten Requestrant eene Sa. 

van f.300 - : - en van die des tweeden f.60 - : -  zouden beloopen een toelslag van de 

halfscheid dezer kosten, of een onderstand op alzodaane andere wijsen als zal worden 

geoordeeld te behooren. 

Was geapost:  In het verzoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en wordt het 

zelve dien ten gevolge afgeslagen mids dezen; En wijders den Supplianten geinjungeerd, om 

de gelibelleerde beschadigde einden dijks, op hunne kosten ten spoedigsten te herstellen. 

 

 

318. Den 14 October 1790, fol.97vo. 

Op den Requeste van Jan Herms, verzoekende prolongatie van de stallen visscherijen het 

Pottegat, en den Gulden Bodem op dezelve condittien voor den tij van vijf volgende jaaren. 
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Was geapost:  De pagt van de gelibelleerde stallen visscherijen het Pottegat en den Gulden 

Bodem word den Suppliant voor den tijd van vijf volgende jaaren, ingaande den 1
sten

 Januarij 

1791 voor eene jaarlijkse somma van vier guldens geprolongeerd. 

 

 

319. Den 28 October 1790, fol.97vo. 

Op de Requeste van de Heer W. Bijsterbos en de E: Andr. Bruinier als voogden over M.H. 

van de Rijp, te kennen gevende, dat derzelver pupille thans meerderjarig en getrouwd zijnde 

aan A. Esselbrugge te Coevorden zij uit dien hoofde aan haar zouden uitreiken een Lijfrenten 

Obligatie ad f.1200 - : - op het Comptoir van Vollenhove, alsmede f.367 - 19 – verzoekende 

te mogen weeten of daarvan Issue geld moet worden betaald. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Bovenquartier word 

verstaan, dat van de gelibelleerde Lijfrenten obligatie en gerede penningen geen exuegeld 

betaald te worden. 

 

 

320. Den 1 November 1790, fol.98. 

Op den Requeste van Ant. Wooning, J.H. van Emmeloort en B. Gooij, vader en voogden van 

den minderjaarigen Hermanus Gerardus Wooning, voor ¼ medeerfgenaam van zijn 

moederlijke grootvader wijlen H. van Emmeloort, verzoekende approbatie van de in dezen 

boedel gedaane cessie van twee huizen daarbij gemeld, en voords authorisatie om publiek te 

mogen verkoopen een stukje Bouw- en Weijdeland op den Vrouwenrijker Weerd onder Zalk 

gelegen: alles voor zo verre het aandeel des minderjaarigen aangaat. 

Was geapost:  De Magenscheidelijke cessie van de beide huizen ten Requeste gemeld, wordt 

voor zo veel de minderjaarige aangaat, geäpprobeerd bij deezen. En worden de Supplianten 

mede geauthoriseerd de beide stukjes land ten Requeste gemeld, onder reserve van de nadere 

approbatie van Schepenen en Raaden publiek, en aan de meestbiedende te mogen verkoopen. 

 

 

321. Den 28 October 1790, fol.98vo. 

Op den Requeste van de Heer Lambert Joost Gansneb genaamt Tengnagel van Bonkenhave te 

kenne gevende dat desselvs dogter Maria Machteld Borchardine Florentine Gansneb genaamt 

Tengnagel van den Bonkenhave haesd meerderjaarig zich echter genoegzaam buiten staat 

bevond haare eigene zaaken naar behooren te kunnen administreeren, en hij bedugt was, dat 

zoodaar niet in wierdes voorsien, zij, zoo voortgaande haar eigen ongeluk zou kunnen 

bewerken, overzulks verzogt dat dezelve zijne dogter mochte worden verklaard Prodiga en zij 

weder terug gebragt onder behoorlijke voogdije en dat daarvan de nodige publicatien op de 

gewoone wijze mogte afgegaan. 

Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan wordt geaccordeerd, en dien ten gevolge den 

Heer Suppliants gelibelleerde dogter verklaard Prodiga, en gesteld onder de curateele van hem 

Heer Suppliant en van den E: Jan Otto van Ingen, Lid der gezwoorene Gemeente deezer Stad 

waarvan de nodige publicatien op de gewoone wijze zullen afgaan. 

 

 

322. Den 15 November 1790, fol.99. 

Op de Requeste van Anna Maria Kuilet laatst wede W. Haine verzoekende approbatie van de  

verkoop van twe huisen in de laatste publique veilinge onverkogt gebleven, en thans verkogt 

het eene voor f.700 - : - en het ander voor f.230 - : - . 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Bovenquartier word de 

verkoop van de gelibelleerde huisen mids dezen geapprobeerd. 
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323. Den 22 November 1790, fol.99. 

Op den Requeste van Roelof Meinen aan de Cuinre, verzoekende aan deezer Stads  

Armekamer te mogen aflossen een uitgang van f.10 – 8 – gaande uit zeker land de 

Molenweer, bij de Cuinre Moolen gelegen. 

Was geapost:  De verzogte afkoop van den uitgang ten Requeste gemeld, word aan den 

Suppliant geaccordeerd, om met het loopend jaar, op Paasschen 1791 te betaalen tegens drie 

percent. 

 

 

324. Eodem[22 November 1790], fol.99vo. 

Op den Requeste van Roelof Meinen en Hendrik Kroes, als voogden over Tijmen Geerts aan 

den Cuinre, verzoekende aan deezen Stads Geestelijkheid te mogen aflossen een uitgang van 

f.26 - 14 – gaande uit zeker land; bij Weberbuuren agter de Cuinre gelegen. 

Was geapost:  De verzogte afkoop van den uitgang ten Requeste gemeld, wordt aan de 

Supplianten geäccordeerd, om met het loopend jaar op Paasschen 1791 te betaalen tegens drie 

percent. 

 

 

325. Eodem[22 November 1790], fol.99vo. 

Op den Requeste van Jan van Gelder, verzoekende dat de Vendumeester C.V. Moulin mogt 

worden geauthoriseerd, aan hem uit te tellen de kooppenningen van een koebeest van Zwager 

Aart Jans ad f.57 - 3 - 12, met permissie van den tijdelijken Heer Praesident Burgerm(eester) 

ter zijner instantie voor eenigen tijd verkogt, om daaraan te verhaalen den schade van eene 

door hem voor voorn(oemde) zijnen Zwager, en wel voor dat koebeest met nog een tweede, 

tevooren gepraesteerde borgtogt, ter Sa. van f.100 - : - . 

Was geapost:  De Vendumeester Moulin wordt mids deezen geauthoriseerd ten fine als bij 

Requeste gemeld. 

 

 

326. Eodem[22 November 1790], fol.100. 

Op den Requeste van Reijer Engelen, Custor van de Fransche kerk, verzoekende, zo om de 

zwakheid van zijne vrouw, als om dat de voorige kosters van deezer kerk, en de kosters van 

de andere kerken, te mogen worden gelibereerd van het doen der Burgerwagt, onder betaaling 

van Tromme-geld. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofd-Officieren, kan in het verzoek ten 

Requeste gedaan, niet worden getreeden, maar wordt geweezen van de hand. 

 

 

327. Eodem[22 November 1790], fol.100. 

Op het Request van de Gildemeesteren en Gildebroederen van het Kledermaakers-gilde, 

verzoekende dat hunne Gildewet mogte worden geamplieerd daermede: Dat geen Leerbrief 

zou mogen worden gegeeven, als aan iemand die twee jaaren agter den anderen, bij eenen 

Baas, binnen deeze Stad dit Ambagt als knegt zal hebben  geëxerceerd, en dat ook niemand in 

het Gilde zou mogen worden geadmitteerd, dan die kon aantoonen ’t zij hier, of elders, bij één 

baas twee jaaren agter elkanderen te hebben geleerd. 

Was geapost:  In het verzoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en wordt 

dienvolgends afgeslagen, en den Supplianten gerecommandeerd zich in deezen te houden aan 

hunne Gildewet. 
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328. Den 29 November 1790, fol.100vo. 

Op den Requeste van Jan Weenink en G. van Moerbeeke Ehel(ieden) verklaarende daarbij te  

doen cessionem bonorem ten profijte van dezelve Crediteueren, en verzoekende, dat hunne 

gesamentlijke Crediteuren bekwaame Curators mogten worden benoemd, om hunne zaaken 

tot liquiditeit te brengen. 

Was geapost:  De persoonen van Gerrit Gerritsen van den Berg en Jacob Swarth worden 

mids deezen geauthoriseerd tot Curateuren in den boedel ten Requeste gemeld. 

 

 

329. Den 2
den

 December 1790, fol.100vo. 

Op den Requeste van de Gezusters Balkman, verzoekende, dat H(oog).W(eledel).H(oog). 

Achtb(are) den Supplianten gelieven te verklaaren gequalificeerd om, gepraejudicieerd het 

vermeend recht van reclame, zo den Curateuren over den innocenten proponent H.W. Cramer, 

ten gevolge van het Vonnis, in cas van praeferentie en concurrentie in den insolventen boedel 

van wijlen den geweezen Secretaris Corn. Roldanus, door Heeren Hoofdlieden van het 

Cellebroedersquartier gepronuntieerd in den jaare 1783 mogten vermeinen te kunnen maaken 

op zekere Obligatie, in den boedel geweest zijnde, en door wijlen voorn(oemde) Secretaris 

Roldanus bij den Suppliantes als Bankhouderessen, en naderhand uit hoofde van het Apostille 

van Schep(enen) en Raaden van den 3 Janu(arij) 1780, bij haar als particulieren beleend: te 

mogen ontvangen de nu agterstedige, en volgende, renten van opgem(elde) Obligatie, vanaf 

den 25 September 1778. Offereerende ten overvloede, tot securiteit van opgem(elde) casu quo 

te doene reclaame, en daarop bekoomen triumphatoir vonnis, te stellen reëele cautie voor 

capitaal en intressen enz. 

Was geapost: Wanneer de supplianten de ten Requeste aangeboodene borgtogt vooraf zullen 

hebben gepasseerd, worden dezelve nu voor alsdan verklaard voor gequalificeerd, om de nu 

agterstedige en volgende intressen van de Obligatie, groot f.600 - : - ten Comptoire van 

Vollenhove, staande ten naame van Gesina Erkelens, de dato 25 September 1722, op haare 

Quitantie te mogen ontvangen. 

 

 

330. Eodem [2 December 1790], fol.101vo. 

Zijn in den Ed(ele) Gerichte erscheenen de Gezusters Digna Balkman, Maria Balkman, en 

Jacoba Balkman. Alle in deezen, zo verre noodig, geadsisteerd met den Roededrager B. van 

Aalderen, en verklaarden te samen, en elk voor haar aandeel, tot eventueele securiteit van de 

Curateuren van den innocenten Proponent H.W. Cramer, in cas van te doene wettige reclame, 

en daarop te verkrijgen triumphatoir vonnis, van de Obligatie groot f.600 - : - ten Comptoire 

van Vollenhoven staande ten naame van Gesina Erkelens boven en behalven de 

voorn(oemden) Obligatie zelve, speciaalijk te verbinden haarlieder eigendomlijk woonhuis, 

erve en wheere, staande in de Boven-Nieuwstraat, bijlangs de Noordzijde van de St. Jacobs 

Steege, zijnde vrij en onbezwaard, om daaraan, in geval van triumphe als boven, capitaal en 

intressen te zullen kunnen en mogen verhaalen. Z(onder) A(rglist). 

Coram: B.F. Schultz. en R.A.W. van der Merwede. 

Me praesidente: J.A. de Mist, Secret(aris). 

 

 

331. Den 3 December 1790, fol.102. 

Op den Requeste van Teunis Janssen en Geertruid Meijer, verzoekende approbatie van zeker 

convenant ten Requeste annex, ingegaan tusschen den geëxheredeerden Zoon van wijlen 

hunnen Broeder en Schoonbroeder respective Mr. W. Meijer in leven Commies van ’s Lands 

Magazijnen te Venlo, met naamen G. Meijer, ter eenre, en den Eerw(aarde) L. Meijer en zij 
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Supplianten beide naamens hunne minderjaarige kinderen, als voor zekere portien 

geinsitueerde erfgenaamen van wijlen dezelven hunnen Broeder W. Meijer, met en neffens de 

Legatarisse A.M. Spillemaakers ter andere zijde; en zulks tot voorkooming van alle 

Procedures, anders in dezen te vreezen, waartoe de Erfportie van de Supplianten eenige 

minderjaarige dochter zoude bezwaard worden met ruim eenhonderd Caroli guldens. 

Was geapost:  Het geëxhibeerd convenant, wordt, zo verre de minderjaarige dochter der 

Supplianten aangaat geapprobeerd bij dezen. 

 

 

332. Den 2 December 1790, fol.102vo. 

Op den Requeste van J.C. Sels, gesepareerde huisvrouw van Mr. J. Buschman te kennen 

gevende, dat des Suppliantes Eheman zonder consent en voorweeten zijner Curateuren een 

onvoordeelige koop van eenig Turfland in het landschap Drenthe op het Esselerveld gedaan 

hebben zij thans voor die penningen aangesprooken wierd, overzulks verzoekende dat de 

Curateuren van derzelver man tot het verkoop van voorn(oemde) mogten worden 

geauthoriseerd. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier worden de 

Curateuren van Mr. J. Buschman gequalificeerd, om nevens de Suppliante de schade door de 

aankoop van ’t in den requeste gelibelleerde land, aan den boedel veroorzaakt, op de 

gevoeglijkste wijze ’t zij door verkoop of anderzints af te doen: en wordt de Suppliante verder 

gelast om nevens de Curateuren van haaren Eheman ten eersten toe te treden tot het 

liquideeren van derzelver boedel en met het voldoen der Crediteuren alle mogelijke spoed te 

maken. 

 

 

333. Den 6 December 1790, fol.103. 

Op den Requeste van F.C. Schuitger en H.H. Freijtag, Orgelmaakers in Comp. Verzoekende,, 

dat, alzo het geld dat hun sederd jaaren herwaards was toegelegd voor het onderhoud der vier 

Orgelen in de Boven- Buiten- Broeder- en Walsche kerken ter Sa. van f.113 - 10 – sederd den 

jaare 1785 tot op f.100 - : - was verminderd geworden, terzaake, dat de Broederkerk wegens 

de zwaare daaraan gedaane reparatie eenige jaaren was geslooten geweest, doch echter nu 

sederd eenen geruimen tijd alweder gebruikt wierde, nu ook aan hun het voorige 

onderhoudsgeld ter Sa. van f.113 - 10 – weder, als vooren mogt worden geaccordeerd. 

Was geapost:  Den Supplianten zal voor het jaarlijksch onderhoud der vier Stads Orgelen, na 

geëxhibeerde Attesten der Organisten, bij odonnantie op den Ontvanger deezer Stads 

Domeinen weder betaald worden eenhonderd dertien guldens, tien stuivers, waarvan het 

eerste jaar verstaan wordt verscheenen te zijn met December deezes jaars 1790. Edoch alles 

tot kennelijke wederzeggen van Schepenen en Raaden. 
[In marge]: De ordonnantien voor het jaarlijksch onderhoud der Orgelen zijn gedepecheerd ter Sa. van f.113 - 10 – op 

datums, als hier onder te zien is. 

Voor het jaar versch(eenen) December 1790. d. 6 December 1790 voor den jaare 1791. 

Den 5 December 1791 zijn de ordonnantien voor ’t jaar gedepecheerd, ter Sa. van f.113 - 10 –  

Den 6 December 1792 dito aan denzelven den Maart 1794 dito voor den jaare 1793. 

 

 

334. Den 6
den

 December 1790, fol.103vo. 

Op den Requeste van Vrouwe J.C. Sels, gesepareerde huisvrouw van Mr. M.J. Buschman, en 

J.C. Evers, mede de rato caveerende voor den absenten J. Sels, in qualiteit als Curateuren over 

den zelven M.J. Buschman: te kennen geevende, dat tegen hunne verwagting, dezelve M.J. 

Buschman sederd de de toelaating uit zijn voorig confinement (geäccordeerd bij Appost(il) 

v.d. 27 Novemb. 1788) bleef voortgaan een ergelijk en verkwistend leven te leiden, zijne 
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goederen te ruineeren, en zijne kinderen te mishandelen enz. en overzulks verzoekende 

authorisatie om denzelven op nieuws te mogen confineeren, en dat hun, alzo hij zich in 

Gelderland meest ophield, Brieven van Voorschrijving aan de Richteren binnen deeze 

Provincie mogten worden verleend, om hun, bij zijne eerste komst in dezelve, te mogen doen 

apprehendeeren en confineeren. 

Was geapost:  De Curateuren over de persoon van Mr. J.M. Buschman worden bij deezen 

geauthoriseerd, om den zelven M.J. Buschman op nieuws, en tot kennelijke naderen dispositie 

van Schepenen en Raaden te mogen doen confineeren. En zullen de de daartoe noodige 

Brieven van Voorschrijvinge aan de Supplianten worden verleend. 

 

 

335. Den 13 December 1790, fol.104. 

Op den Requeste van Adrianus Stegman, in huwlijk zullende treden met Joh. Potkampt, 

verzoekende drie Huwlijks-Proclamatien van de Puie van den Raadhuize op een dag te mogen 

hebben, als zijnde voorneemens zich door den Gerichte te laaten intekenen, en in den 

huwelijken staat te bevestigen. 

Was geapost:  De drie verzogte Huwlijks-Proclamatien zullen van de Puie van den 

Raadhuize, na gedaane intekeninge, op morgen gedaan worden. 

 

 

336. Eodem [13 December 1790], fol.104. 

Op den Requeste van Hermanus Wissink, verzoekende, met allegatie van armoede en 

overgekoomene ongelukken, remissie van eenige jaaren uitgang van f.2 - 14 – den Stad 

competeerende uit zijn huis op den Oudestraat, in het Buiten Quartier. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant de uitgangen van den jaaren 1787, 1788 en 1789 ten 

Comptoire van de Stad zal hebben voldaan, worden de drie voorige jaaren 1784, 1785 en 

1786 aan denzelven geremitteerd. 

 

 

337. Den 16 December 1790, fol.104. 

Op den Requeste van G. Telkamp wede P. Remmers, verzoekende dat de persoonen van 

Willem Tjeerts Terwolt en Abraham Jelink mogten worden geauthoriseerd tot Executeurs van 

haare Testamentaire dispositie. 

Was geapost:  De persoonen van Willem Tjeerts Terwolt en Abraham Jelink worden mids 

deezen geauthorizeerd, ten fine als bij Requeste gemeld. 

 

 

338. Den 3 Janu(arij) 1791, fol.104vo. 

Op den Requeste van G. Vriese, wede Jan Bruins, verzoekende dat tot onderstand der 

gemeene huihoudinge, haar zoon Gerrit Vriese Bruins, reeds 18 jaaren oud, mogte worden 

gebeneficeerd met het sluiten der Haagenpoort in manieren, en op dat emolument dat bij 

wijlen haaren Eheman daarvoor was genooten geworden. 

Was geapost: Der Suppliantes zoon Gerrit Vriese Bruins wordt tot nadere dispositie van 

Schepenen en Raaden geauthoriseerd, de Haagenpoort te sluiten, in manieren, en op dien voet, 

als zulks door wijlen haaren Eheman is geschied conform de Resolutie van den 15 Janu(arij) 

1787. 

 

 

339. Den 11 Januarij 1791, fol.104vo. 

Op den Requeste van J.G. Beekman wede wijlen M. Oostenrijk, verzoekende voor  
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haareminderjaarige kinderen approbatie van zeker gedaane verkoop van een huisje op de 

Vloeddijk voor f.325 - : - . 

Was geapost:  Deverkoop ten Requeste gemeld, wordt voor zo verre den minderjaarige 

aangaat, ingevolge het Koop-Contract ten Requeste annex, en met het exhibitum getekend, 

geapprobeerd bij deezen. 

 

 

340. Den 20 Januarij 1791, fol.105. 

Op den Requeste van Otto Kroon en Antonij Beek, als Metselaars en Timmermans-baas eene 

merkelijke praetensie hebbende tot lasten van Vrouwe Joh. Carol. Theod. Fisscher, wede 

Heishoorn (laatst hertrouwd aan J. Zweitser) verzoekende, alzo gem(elde) haare 

Schuldenaaresse zich door verbreugen van haar goed suspect gemaakt hadde van zich 

clandestin van hier te begeeven, dat haar goederen mogen worden geinventariseerd, of anders 

door dezelve zodanige cautie gesteld, dat zij Supplianten voor haar agterweezen mogten zijn 

secuur gesteld. 

Was geapost:  Na verhoor van Partheien wordt verstaan dat de goederen van de Beklaagde 

zullen worden geinventariseerd met interdictie aan dezelve om die niet te mogen uit haar huis 

te vervoeren, en wordt dan inmiddels aan de beklaagde verleend eene surcheance van vier 

weeken, om in dien tijd ordre op haare zaaken te stellen of haare Crediteuren klaagloos te 

maaken bij ontstentenisse waarvan het aan de Supplianten, en andere, des rechthebbende 

wordt vrijgelaaten, ter bekooming van hunne agterwezens zodanig te mogen procedeeren, als 

zij na hunnen raade zullen oordeelen te behooren. 

 

 

341. Den 31 Januarij 1791, fol.105vo. 

Op de Requeste van de tijdelijke Bedienaren der Armen, verzoekende dat Pieter Doper 

bevoorens in een huis van den Armenstaat gewoond hebbende zederd den jare 1783 tot op 

zijn vertrek uit gem(eld) huis P(rimo) Meij 1789 geen huishuur betaald hebbende, denzelven 

deze verschulde huishuur ad f.144 - : - mag worden geremitteerd. 

Was geapost:  De gelibelleerde huishuur zederd den jaare 1783 tot 1
e
 Meij 1789 word den 

huurder Pieter Doper mids dezen geremitteerd. 

 

 

342. Den 7 Februarij 1791, fol.105vo. 

Op de Requeste van Jan Hendrik Barben en Everdina Bartha Carsting, van tafel en bedde 

gescheiden, en thans niet in staat zijnde hunner gemeenschappelijken boedel ten meesten 

voordeele hunner Crediteuren te liquideren, verzoekende dat ten fine voorschr(even) D. 

Oostenrijk en J. Figge mogen worden geauthoriseerd. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier worden de 

perzoonen van Daniel Oostenrijk en Johannes Figge geauthoriseerd, ten fine als bij de 

Requeste verzogt. 

 

 

343. Den 10 Februarij 1791, fol.106. 

Op de Requeste van de voogden over de minderjaarige kinderen van wijlen den Trekschipper 

Jan van Dijk en Hendrika Bruins Ehel(ieden), verzoekende om ten Requeste geallegeerde 

redenen, dat sij van eene hijpothecatie ten laste van Hendrik de Bruin, en Maria Berghuis 

Ehelieden, met derzelve consent, jaarlijks in mindering derzelve eenhonderd guldens mogen 

Ontfangen, ten einde die ten meesten dienste hunner pupillen te besteden. 
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Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier, worden 

de Supplianten in hunne qualiteiten mids dezen geauthoriseerd, om van de gelibelleerde 

hijpothecatie groot eenduizend guldens, provisioneel voor den tijd van drie jaaren, in 

mindering derzelve jaarlijks eenhonderd guldens te mogen ontfangen, ten einde die ten 

meesten nutte hunner pupillen te kunnen emploieeren. 

 

 

344. Den 12 Februarij 1791, fol.106vo. 

Op den Requeste van de Karviel-Schipperen op Amsterdam, verzoekende geduirende de 

dubbelde beurten maar éénmaal ter weeke te mogen vaaren. 

Was geapost:  Op het Rapport der Heeren Schutmeesteren, hierop ingenoomen hebbende den 

consideratien van de meeste en voornaamste kooplieden deezer Stad, kan in het verzoek ten 

Requeste gedaan niet worden getreden, en wordt overzulks hetzelve geweezen van de hand. 

 

 

345. Den 14 Februarij 1791, fol.106vo. 

Op den Requeste van G.A. van Engelen, verzoekende dat drie onmondige naagelaatene 

kinderen van wijlen Lubbertus Welmers in het Arme Weeshuis mogten worden verpleegd. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het Arme Weeshuis, worden de 

Buiten Vaderen van het voorschr(even) huis geauthoriseerd om de drie gelibelleerde kinderen 

in het zelve op te neemen en te verpleegen. 

 

 

346. Den 16 Februarij 1791, fol.106vo. 

Op de Requeste van Hermen Berghuis, verzoekende om ten Requeste geallegeerde redenen, 

dat hij van de betaling van f.2 - 10 – jaarlijks, wegens eene recognitie van een ouden Tooren 

aan de Stadsmuur mogte worden geexcuseerd, of sodanige andere schikkingen mogten 

worden gemaakt, als zal worden geoordeeld te behooren. 

Was geapost:  In het verzoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word dus 

gepermitteerd bij de Resolutie van Schepenen en Raaden van den 4 Maart 1782, waarbij de 

betaling van de gelibelleerde jaarlijkse recognitie ad twee guldens, tien stuivers, uitdrukkelijk 

is bepaald. 

 

 

347. Den 16 Februarij 1791, fol.107. 

Op de Requeste van Berend Eman, verzoekende, vermids wel genegen was de kolfbaan te 

overdekken en dus merkelijke kosten te doen, dat hem de Stadsherberg in den Schans voor 

nog een volgend pagtjaar worden geaccordeerd. 

Was geapost:  Den Suppliant word de huire van de herberg in den Schans voor een volgend 

pagtjaar, en dus van Petri 1794 tot Petri 1804 geprolongeerd, op conditien met exhibitum 

hujus diei getekend, en dezen Requeste geannecteerd. 

 

 

348. Den 26 Februarij 1791, fol.107. 

Op den Requeste van Cornelis van Ulsen, van Elburg, als vader van zijnen zoon Claas van 

Ulsen, bij sententie van Schepenen en Raaden van den 23 deezes voor tien jaaren uit deeze 

Stad en Provicie gebannen, verzoekende dat aan deezen zijnen zoon, die de laatste twee jaaren 

als Bakkersknegt te Zwol gewoond hadde, tot schikking van zijne zaaken aldaar mogte 

worden verleend vrijgeleide, ten fine en effecte als naar rechten. 
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Was geapost:  De verzogte vrijgeleide wordt aan des Suppliants zoon geaccordeerd voor drie 

dagen. 

 

 

349. Den 28 Februarij 1791, fol.107vo. 

Op den Requeste van B. Twent en R. Storm, Curateuren over den innocenten persoon van W. 

van Wijhe verzoekende tot betere subsistentie van dezen hunnen pupil een zeker stukje land 

agter den Zandberg te mogen verkoopen, ten einde de penningen daarvan provenieerende, op  

desselfs lijf te kunnen beleggen. 

Was geapost:  De Supplianten worden in hunne qualiteit geauthoriseerd, om het stukje land 

ten Requeste gemeld publiek, en aan de meestbiedende te mogen verkoopen. 

 

 

350. 3 Maart 1791, fol.107vo. 

Op den Requeste van den Heer B.F. Schultz, en P. Backer, als voogden over Maria Fokkens, 

verzoekende tot reddinge der zaaken hunner pupillen f.400 - : - te mogen negotieeren, ’t zij op 

een los handschrift, of anders onder verband van een stuk land in Dronthen, hunner pupillen 

toekoomende. 

Was geapost:  De Supplianten in hunne qualiteit worden mids deezen geauthoriseerd ten fine 

als bij Requeste gemeld. 

 

 

351. Eodem [3 Maart 1791], fol.108. 

Op den Requeste van Abraham Meijer, Joodsch Slager alhier, te kennen geevende, dat hij 

voor eene Sa. van f.33 - 9 - 12 voor in de jaaren 1788 en 1789 geleverd vleesch aan het huis 

van C.T. Fischer, wede Heishoorn, tegens haar op den 1 Novemb(er) 1790 executie aan 

deezer Stads Laage Banken hadde geobtineerd: Dat zij zich daartegens hadde geopposeerd, op 

fundament quasi, dat haar mobilia niet aan haar, maar aan haaren tweeden na des haar 

verlaaten hebbende Eheman J. Schweitzer zouden toebehooren: dat de retracte van dezen 

Schweitzer, zonder ordre op zijne zaaken te stellen, en andere redenen meer, de frivoliteit 

deezer redenen van oppositie genoegzaam aanduidende, hij overzulks thands versogt, dat aan 

hem het effect van voorschr(even) decreet mogte worden geaccordeerd, en alle oppositie daar 

tegens opgeheeven. 

Was geapost:  Op het rapport der Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier, Parthijen hier 

op hebbende gehoord, wordt aan den Requestrant geaccordeerd, om conform het decreet van 

deezer Stads Laage Bank, van den 1 November 1790, ter bekoominge van zijne praetensie, 

met de kosten ter taxatie, de executie tegens de Beklaagde te mogen doen voortgaan, en alle 

oppositie daartegens, opgeheeven bij deezen. 

 

 

352. Den 7 Maart 1791, fol.108vo. 

Op de Requeste van Anna Margareta van der Vegt, wede Lambert Neurink, Vroedvrouw te 

Brunnepe, verzoekende haar tractament bij quartaalen te mogen ontfangen, en een weinig 

verhooging van het zelve. 

Was geapost:  Het eerste lid van de Suppliantes verzoek, om derzelve tractament bij 

quartaalen te ontfangen, word mids deezen geaccordeerd, dog het twede lid dat vermeerdering 

van tractament, afgeslaagen; dan egter word de Suppliante voor eens, en zonder consequentie 

in het vervolg, gebeneficeerd met vijf en twintig guldens, te betaalen door den Ontfanger der 

Stads Domeinen voor Rekening van de Stads Camer 1791. 
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353. Den 19
den

 Maart 1791, fol.109. 

Op den Requeste van Abraham Gerber, Stads Meijer in het Haatland, verzoekende zijn Erve 

te mogen overdoen aan Gerrit Lubbers, mede Stads Meijer in het Buitendijksche, en van 

Gerrit Lubbers, verzoekende zijn Erve weder te mogen overdoen aan Klaas Kracht, uit Maste 

broek, en dan beide verzoekende nog voor een volgend pagtjaar in huire deezer Erven te 

mogen worden gecontinueerd. 

Was geapost:  De respective verwisselingen en overdoening van het Erve van Abraham 

Gerber aan Gerrit Lubbers, en van het Erve van Gerrit Lubbers aan Claas Kracht, op de 

tegenwoordige conditien en pagtpenningen, worden voor de nog loopende pagtjaaren 

geaccordeerd bij deezen, doch kan in het verder verzoek ten Requeste gedaan, niet worden 

getreden. 

 

 

354. Den 21 Maart 1791, fol.109. 

Op den Requeste van Catharina Eduarda van Slangenburg wede van der Linden, te kennen 

gevende hoe haar uit den boedel van Mr. J.M. Buschman en vrouw is competeerende een Sa. 

van f.2000 - : - met de interessen gevestigd op een stuk lands in de Koekoek, en waarvan de 

denuntiatie op den 5 Aug(ustus) 1790 is gedaan en welk capitaal op den 1 Febr(uarij) reeds 

had moeten betaald zijn, dog welke penningen zij tot nog toe niet ontvangen heeft 

verzoekende overzulks dat de Curateur in dezen boedel J.Ch. Evers mag worden gelast om 

haar die penningen ten cessie te voldoen, of dat anders aan haar Suppliante mag worden 

gepermitteerd, om het land, dat er voor verbonden is, zonder voorgaande proceduure 

gerichtelijk te verkoopen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier word de 

Curator J.Ch. Evers geinjungeerd, om sorg te dragen dat aan de Suppliante binnen den tijd 

van 14 dagen de aan haar verschuldigde penningen uit hoofde degelibelleerde Hijpothecatie 

worde voldaan, wordende het aan de Suppliante, bij ontstentenisse hiervan overgelaaten, om 

op de goederen van de boedel te procedeeren naa haare goede raade. 

 

 

355. Den 2 April 1791, fol.110. 

Op den Requeste van Jan Jans en R. van der Woude, als Erfgenaamen van ’t Groot en Klein 

Baland, van ouds genaamd Kloppenburgs Erve, verzoekende tegens drie percent te mogen 

aflossen aan deezer Stads Armen Staat, een jaarlijksche Uitgang van vijf guldens, vijf 

stuivers, en aan deezer Stads Geestelijkheid een Uitgang ad dertien guldens beide uit 

voorschr(even) Erve gaande. 

Was geapost:  De verzogte aflossingen worden aan de Supplianten geaccordeerd tegens 

Paasschen des jaars 1792 aanstaande. 

 

 

356. Eodem [2 April 1791], fol.110. 

Op den Requeste van deezer Stads Havenmeester H. Schimmelpenning, verzoekende te 

mogen worden gededommageerd voor de extraordinaire moeite van het geduirig openen en 

sluiten van de Klapbruggen in de Kalverhekken- en Blaauwe Bruggen en de Valbrugge bij de 

Hagenpoort, waarvoor de Schippers weigeragtig waaren, hem te voldoen, en waarvan zijnen 

ordonnantie van den 4 Novemb(er) 1748, toen er deeze Val- en Klap Bruggen nog niet 

waaren, ook niets vermelde. 

Was geapost:  De Suppliant zal van elk Schip, dat met staande masten in de Burgwal vaart,  
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van het openen der Valbrugge en van elke Klapbrugge, telken reize, zo wel bij het inkoomen 

als uitvaaren, mogen vorderen en ontvangen één stuiver: mids dan ook de Schipperen daarin 

promptelijk, en op de eerste vordering dienende. 

 

 

357. Den 2 April 1791, fol.110vo. 

Op den Requeste van de Rekenmeesters van het Timmermans Gilde, Questieus met de 

Gildemeesters van het zelve Gilde over eenige pointen de rekeninge van het zelve Gilde 

raakende, en verzoekende ook eenige penn(ingen) tot hunne verteeringe op den Rekendag te 

mogen hebben. 

Was geapost:  Op het Rapport der Heeren Broodwegeren, de belangens van Partheien in 

dezen hebbende gehoord: Wordt verstaan, dat de Rekenmeesters verpligt en gehouden zijn, 

het ziekegeld voor de Timmerlieden Busse promtelijk op te haalen, en alle halve jaaren op de 

termijnen van ouds daartoe staande, in eene onverdeelde Sa. over te tellen aan de 

Gildemeesteren, om dan gesamenlijk gelegd te worden in de Busse, tot de bewaaring dier 

penningen gedestineert. Dat ook de Gildemeesters op den dag der jaarlijksche rekening, de 

Rekenmeesteren zullen moeten toelaaten, en niet verhinderen, de rekening met de Quitantien 

en bewijzen daar toe behoorende, exactelijk en onderscheiden te kunnen examineeren, en 

hunne remarques, zo zij daar op mogten hebben, te kunnen maaken. 

Dat de Rekenmeesteren op dien dag, uit de Gildekas zullen trekken vier Goudguldens, om bij 

dezelve te worden verdeeld of verteerd ten hunne keuze. En dat eindelijk aan de 

Rekenmeesters Copie der Gildewet en andere stukken zal worden uitgereikt, ten kosten van 

het Gilde. Dit alles bij provisie zo lange te duuren, totdat Schepenen en Raaden in dezen tot 

beste van het Gilde andere dispositien zullen nodig oordeelen. 

 

 

358. Den 4 April 1791, fol.111. 

Op den Requeste van Willempje Jans, wede Louw Arends, verzoekende dat de persoonen van 

Lubbert Albers en Jan Evers mogten worden geauthoriseerd, om haar wegens blindheid en 

ouderdom te adsisteeren in de schiftinge en scheiding van haaren gemeenen boedel met haare 

mans Erfgenaamen. 

Was geapost: De persoonen van Lubbert Albers en Jan Evers worden mids dezen 

geauthoriseerd ten fine als bij Requeste gemeld. 

 

 

359. Den 7
den

 April 1791, fol.111vo. 

Op den Requeste van Evert Top en Hendrik de Bruin, voogden over de minderjaarige 

kinderen van wijlen Jan van Dijk, verzoekende authorisatie, om, zo nodig, middelen rechtens 

te mogen emploieeren, tot bekooming van een capitaal van f.300 - : - te Raalte 

gehypothequeerd op zeker goed van J. en Ant. Bonte of Bruin, en waaromtrend wanbetaalinge 

te vreezen was. 

Was geapost:  De Supplianten worden in hunne qualiteit geauthorizeerd, ten fine als bij 

Requeste gemeld. 

 

 

360. Eodem [7 April 1791], fol.111vo. 

Op den Requeste van Zwaantje Gerrits wede Jan Lindeboom, verzoekende, voor zo verre haar 

minderjaarig kleinkind betreft, authorisatie, om een huis en hof in Brunnepe aan haare dochter 

en schoonzoon W. Dirks Polleman, en Dirkje Jans Lindeboom te mogen verkoopen voor eene 

Sa. van f.400 - : - . 
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Was geapost:  De ten Requeste gementioneerde verkoop wordt voor zo verre de 

minderjaarige betreft, geaccordeerd bij dezen, mids dan nog de reeds verstorvene 

Grootvaderlijke Legitieme portie, ten securiteit van opgen(oemde) minderjaarige, op 

hetzelven huis en land gevestigd blijven. 

 

 

361. Den 11
de

 April 1791, fol.112. 

Op den Requeste van Gerrit Gerritsen Snel, verzoekende voor de loopende huirjaaren te 

mogen overneemen eene Maate van deezer Stads Geestelijkheid, in huire gebruikt, bij wijlen 

Jannes Snijder. 

Was geapost: De ten Requeste gelibelleerde Maate wordt aan den Suppliant voor de overige 

loopende Pagtjaaren in huire geaccordeerd, mids stellende Borgen, ten genoegen van Heeren 

Gecommitteerden tot de Ecclesiastique goederen. 

 

 

362. Den 18
de

 April 1791, fol.112. 

Op den Requeste van de Gildemeesters van het Timmermans Gilde, verzoekende declaratoir, 

of iemand, buiten den ringmuur aan den IJssel woonachtig, ook tot het Timmermans-Gilde 

admissibel is, en hetzelve Gilde aldaar buiten de poorte blijven exerceeren. 

Was geapost:  Op rapport van de Heeren Broodwegeren, wordt conform aan de Resolutie van 

Raad en Gezwoorene Gemeente van den 21 Februarij 1732 verstaan, dat het woonen buiten 

deezer Stads Muuren van het Oorgat tot aan de Buitenhaven langs den IJssel, geen Burger 

obsteert, om het Timmermans Gilde te mogen winnen en exerceeren. 

 

 

363. Den 18 April 1791, fol.112vo. 

Op den Requeste van Hermen Koopmans, Ordinairis Beurtschipper van deeze Stad op het 

Eiland Ens en Enkhuijsen, verzoekende wegens de geringheid van het zelve Vheer, in den 

betaaling van het Ensser geld Stadswegen te mogen worden gesoulageerd. 

Was geapost:  De Suppliant wordt van Stadswegen gebeneficeerd met twee jaaren 

Enssergeld, op Quitantie van den Pagter van dat Middel, te betaalen door deezer Stads 

Rentekamer, en verschijnende Ultimo April 1790, en Ultimo April 1791. 

 

 

364. Den 21 April 1791, fol.112vo. 

Op den Requeste van Sara Willemina van Laar, gesepareerde huisvrouw van J.A. de Chalmot, 

te kennen geevende hoe dat zij bij hun testament tot voogden over haar minderjaarige 

kinderen had benoemd de Heeren H.S. du Pui en R.J. Woltgraft, en dewijl door het vertrek 

van den H(ee)r H.S. du Pui ten deele infructueus is geworden overzulks wederom had verzogt 

den Heer J.B. Forsten verzoekende overzulks haare aanstelling gelievde te approbeeren. 

Was geapost:  De persoonen van R.J. Woltgraft en J.B. Forsten worden mids deesen 

geauthoriseerd ten fine als bij Requeste vermeld. 

 

 

365. Den 21 April 1791, fol.113. 

Op de Requeste van Claas Visscher Moulin administreerende de Venduen dezer Stad, 

verzoekende betalinge van de Timmermansbaas Jan van Keulen ter Sa. van f.56 - : - en Jannes 

Sloot ter Sa. van f.35 - 10 – in Vendue gekogt of bij ontstentenis parate executie. 

Was geapost:  Wanneer de beklaagden Jan van Keulen en Jannes Sloot den Requestrant  
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Binnen den tijd van vier weeken na dato dezes niet zullen hebben klaagloos gesteld, word 

denzelve als dan de parate executie verleend ten fine en effecte als naar regten. 

 

 

366. Den 26 April 1791, fol.113. 

Op den Requeste van Gerhard Herweier, verzoekende begunstigd te worden met het gebruik 

van de tuin of middels ten gedeelte van het Bolwerk tusschen de Markt en Karperpoorten 

opengevallen door het overlijden van desselfs schoonmoeder de wede Eekhout. 

Was geapost:  Het gebruik van de gelibelleerde tuin of gedeelte Bolwerk wordt den 

Requestrant mids dezen geaccordeerd tot wederzeggens toe. 

 

 

367. Den 28 April 1791, fol.113vo. 

Op den Requeste van Geert Jans en Hendrik Samshuijsen in qualiteit als Voogden over 

Trijntje Bos, minderjaarige dogter van wijlen Willem Petersen Bos, verzoekende van een 

Capitaal van f.130 - : - dezelver pupille toebehoorende f.20 - : - te mogen afneemen tot 

besteeding van klederen als anderzints voor voorn(oemde) Pupille. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buitenquartier worden de 

Supplianten geauthoriseerd om van het gelibelleerde Capitaal vijftien guldens te mogen 

afneemen ten fine als bij requeste vermeld. 

 

 

368. Den 2 Maij 1791, fol.113vo. 

Op den Requeste van de Kerkmeesteren van het G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis, 

verzoekende approbatie van zodanig Contract als zij hadden aangegaan met Jan Willemsen 

Rademaker omtrent een Kostkopers proeve voor den Sa. van een duijsend Caroli guldens, 

zijnde dezelve oud omtrent 66 jaaren. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisooren van het G(eertruid) en C(atharina) 

Gasthuis word het verzoek ten requeste gedaan geaccordeerd zo als het legd. 

 

 

369. Den 5 Meij 1791, fol.114. 

Op de Requeste van de Weezemeesters der Burger Weesen, verzoekende dat hun mag worden 

geaccordeerd om het kind van Aeltje Steenbergen wede van de voorn(oemde) Hendrik van 

der Hulst, Alijda Sophia in het Burger Weeshuis in te neemen en te verplegen; dan omtrend 

de nalatenschap, dat die bij hun onder beneficie van inventaris mag worden aanvaard. 

Was geapost:  De Requestranten in hunne qualiteit worden mids dezen, geauctoriseerd, het 

kind van wijlen Aeltje Steenbergen weduwe van der Hulst, in het Burgerweeshuis in te 

neemen, en te verplegen; wordende verder het verzogte beneficie van inventaris derzelven 

mids dezen geaccordeerd, ten fine en effecte als naar regten. 

 

 

370. Den 9 Meij 1791, fol.114. 

Op de requeste van Berend Snel, verzoekende de twe restante paaijen kooppenningen ad  

f.533 - 6 - 12 van het bij hem op den 2
de

 November 1789 bij publijcque veilinge van het 

H(eiligen) G(eesten) Gasthuis gekogte huis, op het huis te mogen laten leggen, onder 

betalinge van behoorlijke rente tot 1mo. Meij 1792. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Provisoren van het H(eiligen) G(eesten) 

Gasthuis, word het verzoek ten Requeste gedaan mids dezen geaccordeerd, en worden de 

Kerkmeesters van het zelven huis geauctoriseerd, ten fine als daarbij verzogd. 



Pagina 87 van 220 

 

371. Eodem [9 Meij 1791], fol.114vo. 

Op de requeste van Otto Kroon en Antonij Beek, verzoekende de kooppenningen van het huis 

van de wede Heishoorn ad f.450 - : - als onbetaalde op het zelve te laten leggen, en de 

tijdelijke Kerkmeesters van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis als verkopers daartoe te 

auctoriseren. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Provisoren van het H(eiligen) G(eesten) 

Gasthuis word het verzoek ten Requeste gedaan geaccordeerd, en aan de Kerkmeesters van 

het zelve huis, geauctoriseerd ten fine als daarbij verzogt. 

 

 

372. Eodem [9 Meij 1791], fol.114vo. 

Op de Requeste van Hendrikus Hoefhamer, en Gerrit Gerritsen Snel, als voogden over Anna 

Catharina Snijders, verzoekende approbatie van een te doene verkoping van een huis op de 

Oudestraat bij de Hagenpoort aan mejuf(vrouw) Clasina van Wijnvoorden wede J. Strockel, 

in gevolge geannecteerd koopcontract. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buitenquartier, word de 

verkoop van het gelibelleerde huis, en het bijzijnde koopcontract met exhibitum hujus diei 

getekend, mids dezen geapprobeerd. 

 

 

373. Den 12 Meij 1791, fol.115. 

Op de Requeste van Jan Berends te Brunnepe, verzoekende het hooij of rietland in ’t 

Buitendijks van de erfgenaamen Johannis Snijder, waarvoor tot borgen zal stellen Jan 

Voorweg en Hilbrand Eijmbers te Brunnepe te mogen overneemen. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeerd, en dien 

tengevolge de overneming van het gelibelleerde land aan Jan Berends geaccordeerd, mids 

stellende behoorlijke borgen. 

 

 

374. Eodem [12 Meij 1791], fol.115. 

Op de Requeste van de Weezemeesteren der Groot Burger en Arme Weezen; benevens Jan 

Staal verzoekende approbatie van zeker contract hierbij geannecteerd over een different over 

de zin en meening van zekere periode in de testamentaire dispositie van Cornelis Pefter en 

Marrigie Overbeek in dato 23 December 1769 tussen de Requestranten opgerigt. 

Was geapost:  Het hier nevens overgelegde contract en met exhibitum hujus diei getekend, 

word mids dezen geapprobeerd. 

 

 

375. Dn 16
den

 Meij 1791, fol.115vo. 

Op den Requeste van Lubbert Louws van der Weerd, verzoekende dat zijne vrouw Niessien 

Beens mag worden geadmitteerd tot het houden van een Kinder School in het Buiten-

kwartier. 

Was geapost:  Des Suppliants huisvrouw Niesjen Beens, wordt.na geproduceerd attest van 

den Predikant van de Wijk, ingevolge Resolutie van den 25 Januarij 1790 geadmiteerd tot het 

houden van een Kinderschool. 

 

 

376. Den 19 Maij 1791, fol.115vo. 

Op den Requeste van Vrouwe J. van Haersolte, Douariere van Blankvoort, te kennen gevende, 

hoe zij tot bekooming van f.110 - : - welke haar van Hr. Franke Jr. was competeerende op 
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zekere penningen van voor(noemde) Heer Franke alhier ter Secretarie geconsigneerd had 

geprocedeerd, met dien gevolge, dat haar dien penningen bij decreet van het Scholte gerichte 

waren geadjudicieerd worden en en die geconsigneerde penningen daarvoor executabel 

verklaard. 

Was geapost:  De Secretaris de Mist, onder wien de gelibelleerde penningen zijn 

geconsigneerd, word geauhoriseerd ten fine als bij requeste vermeld. 

 

 

377. Den 23 Meij 1791, fol.116. 

Op de Requeste van de E(dele) E. Egb.B. van Campen en J.Chr. Evers, Kerkmeesters van het 

H(eiligen) G(eesten) Gasthuis, verzoekende approbatie in den verkoop van het huis, berg, 

schuur en verder getimmerte, aan Jan Franks en vrouw, Meijer van het erve op Camperveen 

op de Sande gelegen, voor eene Sa. van f.1000 - : -  op Conditien ten Requeste geannecteerd. 

Was geapost:  De verkoop van het huis, berg, schuur en verder getimmerte, staande op het 

erve ten Requeste gemeld, word ingevolge het bijzijnde contract, en met het exhibitum hujus 

diei getekend, mids dezen geapprobeerd. 

 

 

378. Eodem [23 Meij 1791], fol.116. 

Op de Requeste van de Administratoren van de Watermole in Broeken en Maten, te kennen 

gevende dat door langheid van tijd den vijzel en bak in deze Molen met de beschoejinge 

vergaan zijn dit alles te vernieuwen, dat daaraan reeds met het begin van dit jaar hebben 

begonnen dat derzelve kosten den ordinaris inkomsten van het molengeld ver te boven gaande 

zij reeds eene Sa. van f.286 -3 - 6 in voorschot zijn, blijkende de op heden gedaane rekening 

dieswegens verzoekende op voorschr(even) fonds eene Sa. van f.500 - : -  te mogen 

negotieren. 

Was geapost:  De Remonstranten in hunne qualiteiten worden mids dezen geauthoriseerd ten 

fine, als bij de Requeste verzogt. 

 

 

379. Den 13 Junij 1791, fol.116vo. 

Op de Requeste van Hendrik Gerrits, Meijer van een Stadserve aan de Swartendijk, 

verzoekende uitstel van betaaling en voorslaande  op St. Jacob eerstkomende drie jaaren, den 

1 September het vierde jaar, en den 1
sten

 November het vijfde jaar pagt te mogen betaalen. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Cameraers van de Stad, word het verzogte 

uitstel, en den voorslag der termijnen van betaling, op St. Jacob, September, en November 

respective den Suppliant mids dezen geaccordeerd, als egter, dat, wanneer hij omtrend een 

dezer gestelde termijnen mogte in gebreken blijven te betaalen, de Ontfanger dezer Stads 

Domeinen tot inventarisatie en executie zijner goederen blijft geauctoriseerd, zoals bij 

Resolutie van Schepenen en Raden van den 23 Meij 1791 nader is bepaald. 

 

 

380. Den 11 Junij 1791, fol.117. 

Op de requeste van Gerretie van Oosterwolde wede Gerrit ten Dam, verzoekende voor 

Stadsrekening een Advokaat en Procureur om haar te bedienen tegens de executeurs 

testamentairs van wijlen Clara van Alderwereld, ter verkrijging van sodanige praetensie als zij 

vermeend uit dien boedel haar te competeeren en die de gem(elde) Executeurs haar 

 verweigeren te laten toekoomen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Boederquartier, kan in het 

verzoek ten requeste gedaan, zooals het legd, niet worden getreeden, dan egter word de 
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Advocaat N. Erkelen geauthoriseerd om de Suppliante buiten kosten te bedienen, zullende de 

Gerichtskosten mede tot uitdragt van zaaken worden gecrediteert. 

 

 

381. Den 14 Junij 1791, fol.117. 

Op (het Request van) de Kerkmeesteren van het G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis, te 

kennen gevende hoe zij aan Pieter Willemsen en zijn vrouw Catharina Wesscher beide oud 

circa 63 jaar, hebben verzogt de kost in gem(eld) gasthuis voor een Sa. van f.2500 - : - , 

verzoekende dat H.W.E.D.H. Achtb. die verkoop gelieven te approbeeren. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het G(eertruid) en C(atharina) 

Gasthuis wordt de gelibelleerde verkoop op de voorgeslagen Conditien geaprobeerd. 

 

 

382. Den 16 Junij 1791, fol.117vo. 

Op de Requeste van Egbert Gerrits, Meijer van een Geestelijks erve op Camperveen, te 

kennen gevende dat hem onder Wilsum wonende, en tot reparatie van den Noordwendiger 

Dijk aan deser Stads Geestelijkheid toebehoren de verscheiden malen het tolhekke moetende 

passeren voor elke vragt drie stuivers wierde gevorderd, verzoekende daarvan, en in alle 

gevallen van de betaling der tol te mogen worden gelibereerd. 

Was geapost:  Op het verzoek ten Requeste gedaan kan niet worden gedisponeerd, en word 

het zelve overzulks afgeslagen mids dezen, ten zij dan nog der Suppliant ten dienste van de 

Geestelijkheid, het Tolhekke koomt te passeren, in welken geval hij van de betaling dezen Tol 

werd vrijverklaard. 

 

 

383. Eodem [16 Junij 1791], fol.117vo. 

Op de Requeste van Salomon Marcus Junior, eigenaar van een huis op de Oudestraat 

Tegenover het huis van den Heer Bur(gemeester) Biestenbos, aan desen Stadsmuur, zijnde 

bezwaard met een thins of uitgang van twe Goudguldens ‘s jaars, verzoekende uit hoofde dat 

hij daar aanmerkelijke reparatie en vernieuwing te doen, voornemens was, hem voorzeid 

bezwaar in ’t geheel of ten deele, of voor een zeker getal jaaren moge worden geremitteerd. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Cameraers van de Stad, word den Suppliant, 

den uitgang van twe Goudguldens jaarlijks, waarmede het gelibelleerde huis is bezwaard, 

mids dezen geremitteerd, voor den tijd van zes jaaren, te rekenen van af Paaschen 1791 tot 

Paaschen 1797 incluis. 

 

 

384. Den 20 Junij 1791, fol.118. 

Op den Requeste van C.V. Moulin, E. van Wijhe en A. Stegmen in qualiteit van Crediteuren 

van G. Schokman, te kennen gevende hoe voorn(oemde) G. Schokman zig van hier heeft 

geabsenteerd zonder ordre op zijn zaaken te stellen, verzoekende overzulks dat in gem(elden) 

boedel Executeuren mogen worden gesteld. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buitenquartier worden de 

Supplianten gequalificeerd tot Executeuren in den gelibelleerde boedel. 

 

 

385. Den 23 Junij 1791, fol.118vo. 

Op den Requeste van de wede P. van der Horst, verzoekende dat de Secret(aris) de Mist mag 

worden geauthoriseerd om aan de Suppliante van de onder hem geconsigneerde penningen 
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van Hr. Franken uit te tellen, zodanige penningen als haar bij decreet van het verw. Scholte 

Gerichte  zijn geadjudiceert. 

Was geapost:  De Secretaris de Mist wordt geauthoriseerd om aan den Suppliante uit te tellen 

haare praetentie a f.29 - 10 - de taxeerde kosten a f.43 - 14 - en de nakosten salva taxatia   

a f.18 - 18 - . 

 
[In marge]: den 8 September 1791. Is op een dergelijk request van Hr. de Bruin in gelijkheid gedisponeerd geworden. 
 

 

386. Den 30 Junij 1791, fol.118vo. 

Op de Requeste van diverse Kooplieden en Schippers, Burgers en Ingezetenen der Stad 

Deventer, verzoekende, dat de schepen der Burgeren van Deventer wanneer eerst de 

Beurtschepen van de beide steden Deventer en Campen opgejaagt zijn, bij praeferentie voor 

alle anderen, het zij die reeds leggen, of intusschen mogten aankoomen door den Paardenboer 

zullen worden geholpen. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Gecommitteerden tot de zaaken van het 

Ganzediep word verstaan dat in het verzoek ten Requeste gedaan, niet kan worden getreden, 

en het zelve dien ten gevolge word afgeslagen mids dezen. 

 

 

387. Eodem [30 Junij 1791], fol.119. 

Op de Requeste van Casper Christiaan Sterk, verzoekende dat zijne absentie buitenslands hem 

aan zijn verkregen Groot Burgerschap niet mag praejudicieren, met gevolg mede, dat hij zal 

mogen behouden de zitplaatsen in de kerken, van hem zijn vrouw en dat hiervan bij Apostille 

in margine dezes declaratoir mag worden verleend. 

Was geapost:  Word verstaan dat de absentie van den Suppliant buiten deze Stad, denzelven 

vooralsnog van den tijd van twe eerstkomende jaren te rekenen van den dag van heden, in zijn 

Groot Burgerschap niet zal praejudiciëren, terwijl omtrend het twede verzoek ten Requeste 

gedaan word gepersisteerd bij de Resolutie van Schepenen en Raden van den 19 Junij 1769. 

 

 

388. Den 14 Julij 1791, fol.119. 

Op de Requeste van den Ontfanger der Stads Domeinen, verzoekende dat Frans Gunning 

Senior op de gepagte Turfaccijs over den jaare 1791 ten eersten eene Sa. van f.700 - : - mag 

betaalen, of zodanige ordres aan den Requestrant doen toekoomen, als zal worden bevonden 

te behooren. 

Was geapost:  Wanneer de beklaagde Frans Gunning Senior binnen den tijd van drie weeken 

naar insinuatie dezes, de gelibelleerde summa van zevenhonderd guldens op den bij denzelven 

gepagte Turfaccijs over den jaare 1791 niet zal hebben betaald word den Requestrant de 

parate executie verleend. 

 

 

389. Den 23 Julij 1791, fol.119vo. 

Op den Requeste van Jan Neusel, als voogd over over de minderjaarige nagelatene dogter van 

wijlen Willem Maurits en Dirkjen Arends Swijnenberg met naame Jannetje, verzoekende dat 

voor zijne pupille in het Groot Burger Weeshuis, als zijnde nog geen 16 jaaren oud, mag 

worden verpleegd. 

Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan, wordt geaccordeerd en dien tengevolge  

worden de Buiten Vaderen van het Groot Burger Weeshuis geauthoriseerd om het 

gelibelleerde kind in ’t voorschr(even) huis op te neemen en te verpleegen. 
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390. Den 14 Augustus 1791, fol.119vo. 

Op den Requeste van R.J. Woltgraft en S. Nieuwenhuis, als Curateuren in den gecedeerden 

boedel van Jan Gerhard Kuijper en Geesje Bekeman Ehel(ieden) verzoekende de approbatie 

van de verkoop van een huis op de Oudestraat Bovenquartier tot gedagten boedel gehorende, 

aan de persoon van G.J. Middelberg voor eene Sa. van sestienhonder guldens. 

Was geapost:  Uit het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Bovenquartier zijnde 

gebleken dat de perzoon van J.G. Kuiper van deszelfs regt van losse, hem na Stadregte 

competerende heeft gerenuntieerd, en dat daarop door de perzoon van G.J. Middelberg eene  

meerdere somma van twehonderd guldens, als door de Schoolmeester A. Dolsma voor het 

gelibelleerde huis in koop is geoffereerd, so word deze laatste verkoop, conform het bijzijnde 

koopcontract met exhibitum hujus diei getekend mids dezen geapprobeerd. 

 

 

391. Den 22 Augustus 1791, fol.120. 

Op den Requeste van de Executeuren van de testamentaire dispositie van wijlen Jacob ter 

Huisté, en Curateuren van wijlen Henricus ter Huisté, te kennen gevende hoe door de 

testamentaire dispositie van wijlen Jacob ter Huisté bepaald is; dat zijne na te latene goederen 

na dode van zijne beide zoonen Bernardus en Henricus zonder kinderen na te laten zouden 

erven en versterven op zijne als dan voorhanden zijnde naaste Erfgenamen, en niet zeker 

zijnde of er ook andere persoonen dan Hendrik Prins tot die nalatenschap mogten vermeinen 

recht te hebben, mogten worden geciteerd tegens een sekere dag rechtens. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier, 

word het verzoek ten requeste gedaan geaccordeerd, en zullen dien ten gevolge de verzogte 

citatien worden vervaardigd. 

 

 

392. Den 5 September 1791, fol.120vo. 

Op den Requeste van Dus. Baarslag, verzoekende, dat geduirende zijne reconvalesientie, zijne 

dubbelde voormiddagbeurt in de Buitenkerk, tot aan zijne meerdere sterkte, nog eenigen tijd 

mogt stilstaan, en dan in de Broederkerk mogt worden gepredikt. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan wordt geaccordeerd, zo als het ligt. 

 

 

393. Eodem [5 September 1791], fol.120vo. 

Op den Requeste van C. Berghuis, Organist en Klokkenist van IJsselstein naar herwaards 

beroepen, verzoekende voor zijn transport en reizekosten te mogen worden gededommageerd, 

in gelijke van andere hier beroepene Geestelijke Officianten. 

Was geapost:  De Suppliant wordt voor het transport van zijne goederen toegelegd eene Sa. 

van vijftig Caroli guldens, te betaalen door den Ontvanger deezer Stads Ecclesiastique 

goederen uit de loopende Kamer. 

 

 

394. Den 8 September 1791, fol.120vo. 

Ved: den 23 Junij 1791. 

 

 

395. Den 12 September 1791, fol.121. 

Op den Requeste van de voogden over Trijntje Willems, oud circa 15 jaaren, doch door een 

overgekomen ongeluk tot werken en dienen onbekwaam geworden, verzoekende dat hunnen 



Pagina 92 van 220 

 

pupille, onder overgifde van nog f.115 - : - haarer ouderlijke nalatenschap in het Arme 

Weeshuis mogt worden verpleegt. 

Was geapost:  Op het rapport der Heeren Provisoren  worden de Buiten Vaderen van de 

Arme Weezen, bij dezen geauthorizeerd, der Supplianten pupille, op den voet en Conditien 

ten Requeste gemeld, in het Arme Weeshuis te mogen opneemen en verplegen. 

 

 

396. Den 15 September 1791, fol.121. 

Op den Requeste van J. van Eee, en G. van Engelen, voogden over Hendrik Leeuwerink, oud 

23 jaar, van goed gedrag, en zich te Zwol als Mr. Chirurgijn willende etablisseeren, 

verzoekende authorisatie, om aan hunne pupil te mogen uitreiken de laatste f.51 – 16 – van 

zijne grootouderlijke nalatenschap, nog onder hun berustende. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, wordt geaccordeerd, zo als het ligt. 

 

 

397. Den 26 September 1791, fol.121vo. 

Op de Requeste van Hendrik Willems, Meijer van het erve van Oenen, toebehorende aan het 

G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis dezer Stad, verzoekende wegens geledene schadens 

prolongatie van pagt voor zes volgende jaaren, of ieder jaar vermindering van vijftig guldens, 

als waarvoor hij het thans in pagt heeft. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Provisoren van het G(eertruid) en C(atharina) 

Gasthuis word de Suppliant na expiratie der lopende pagtjaaren nog voor zes volgende jaaren 

in de pagt van het gelibelleerde erve gecontinueerd, op dezelve conditien mids bij den 

aanvang der nieuwe verpagting het gewoone plakkegeld betalende. 

 

 

398. Den 29 September 1791, fol.121vo. 

Op den Requeste van de voogden over de minderjaarige Gesina Maria Fockens, verzoekende  

tot etablissement van derzelver pupille eenige penningen te mogen negotieeren, onder 

verband van een stuk land in Dronthen, met G. van Diepen mandeelig. 

Was geapost: De Supplianten worden in derzelver qualiteit geauthorizeerd, om ten behoeve 

van derselve pupille op onderpand van het ten Requeste gelibelleerde land te mogen 

negotieeren vijfhonderd Caroli guldens. 

 

 

399. Den 29 September 1791, fol.122. 

Op het Requeste der Kerkmeesteren van de Boven-Kerk, verzoekende dat deeze kerk niet 

mogte bezwaard worden met eene roede Straatgeld rondom dezelve op de Koornmarkt, 

vermeinende die geheel tot laste der Stad te zijn. 

Was geapost:  In het verzoek ten Requeste gedaan, zoals het ligt, kan niet worden getreden, 

doch kunnen de Supplianten, bij zo verre de betaaling der Straatgelden uit het Fonds der kerke 

niet zal kunnen vallen, zich tot bekooming van eene toereikende subsidie addresseeren aan 

deezer Stads Rentekamer. 

 

 

400. Den 3 October 1791, fol.122. 

Op den Requeste van Johannes van Anholt van Zutphen, en Catharina Snijders van hier,  

Broeders en Zusters-kinderen, verzoekende permissie om te samen te mogen trouwen. 

Was geapost:  Het voorgenoomen Huwlijk tusschen de Supplianten wordt geaccordeerd mids 

deezen, en zij dienvolgends gedispenseerd van de dispositie rechtens, daar tegens strijdende. 
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401. Den 6 October 1791, fol.122vo. 

Op den Requeste van Aart Weijenberg en Catharina Nellenstein, verzoekende om redenen ten 

requeste geallegeerd, twee Huwlijksch proclamatien op eenen dag, en dat de Eerw(aarde) 

Kerkenraad daartoe mag worden gequalificeert 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan wordt geaccordeerd en de Eerw. Kerkenraad 

dien ten gevolge gequalificeert ten fine bij requeste vermeld. 

 

 

402. Den 6 October 1791, fol.122vo. 

Op de Requeste van de weduwe Lammert van Dijk, verzoekende om ten Requeste 

geallegeerde redenen remissie van eenige jaren uitgang van de plaatskosten de Hagenpoort 

daar voormaals de Tanerij geweest is, en dat dezelve ledige plaats haar vervolgens voor een 

Goudgulden in plaats van drie Goudguldens jaarlijks mag wordengeaccordeerd. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliante ten comptoire van den Ontfanger der Stads Domeinen 

vier jaren uitgang, waarvan het laatste verschenen is Paaschen 1790, ter Sa. van twaalf 

Goudguldens zal hebben betaald zullen dezelve de voorige jaaren, uit hoofde dat van het 

gebruik der gelibelleerde plaats eenigen tijd is ontzet geweest, worden geremitteerd, en zal 

haar verder het gebruik van die plaats tegens betaling van dezelve recognitie van drie 

Goudguldens jaarlijks worden gecontinueerd tot weerzeggens toe. 

 

 

403. Eodem [6 October 1791], fol.123. 

Op de Requeste van Hendrik Gerrits, Meijer van een Stadserve aan den Zwartendijk, 

verzoekende dat hem als oppasser van den Sluis in den Zwartendijk zes jaren ad zes guldens 

jaarlijks hem zederd den jare 1783 toegezegd tot betalinge op zijn pagt mogen worden 

gevalideerd. 

Was geapost:  De Ontfanger dezer Stads Domeinen word mids dezen geauctoriseerd, den 

Suppliant op deszelfs verschuldigde pagt te valideren, eene Sa. van agt en veertig guldens, in 

voldoening van de zederd den jare 1783 tot den jare 1791, incluis, hem competerende 

jaarlijkse somma van zes guldens voor het oppassen van de Sluis in den Zwartendijk. 

 

 

404. Eodem [6 October 1791], fol.123. 

Op de Requeste van Philip Best, eigenaar van drie huisen in het Bovenquartier, het een op de 

Burgwal het andere agter de Nieuwe Muur bij de Koornmarktspoort, en het derde op de hoek 

van de Koornmarkt gelegen, van welke beide laatstgemelde hij boven en behalven het 

versch(enen) Stedegeld, jaarlijks aan dezen Stad voor thins moet betalen f.9 - 16 - en aan het 

H(eiligen) G(eesten) Gasthuis f.4 - 4 - te samen 14 guldens, verzoekende wegens de 

buitengewoone kosten aan de straaten remissie van zijn agterstand. 

Was geapost:  Schoonwel op het ten Requeste geallegeerd bezwaar, in het door den Suppliant 

gemaakt straatwerk, geen reflectie kan worden geslagen word egter uit andere goede inzigten 

verstaan dat, wanneer de Suppliant ten Comptoire van dezer Stads Domeinen zijne 

agterstedige jaaren thins, verschenen Paaschen 1789 en 1790, promtelijk zal hebben betaald, 

hem de vorige jaaren verschenen Paaschen 1786 - 87 - en 1788 bedragende eene Sa. van  

f.26 - 12 - zullen worden geremitteerd. 

 

 

405. Den 10 October 1791, fol.123vo. 

Op den requeste van de Kerkmeesters van het G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis te kennen 

gevende hoe dat zij met David Woesthof en dessselvs huisvrouw Anna van Egmond hebben 
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gecontracteert omtrent een Kostkopers proeve in het voorschr(even) Gasthuis in een eerst 

vacant komend huisje aan de lange reie op de groote plaats voor eene Sa. van twee duizend 

guldens, waarvan seshondert guldens aanstonds en de resteerende penningen eerder of 

uijterlijk op St. Jan of den 24 Junij eerstkomende zal worden betaald, verzoekende dat 

H.W.Ed.H. Achtb. voorschr(even) contract gelievde te approbeeren. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, wordt op het Rapport van de Heeren 

Provisoren van het G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis, geaccordeerd zoo als het legd, en 

worden de Kerkmeester van het Voorschr. huis verder geauthoriseerd om van de ontfangene 

tweeduisend guldens van de Supplianten af te lossen een gelijke Sa. tegens den eerste 

verschijndag, naa behoorlijke gedaane denuntiatie. 

 

 

406. Den 13
den

 October 1791, fol.124. 

Op den Requeste van den Collecteur van het Schoorsteengeld, verzoekende parate executie 

tegens verscheidene wanbetaalers, op eene ten Requeste geannecteerde Memorie genoemd. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant door de persoonen, op de bijgaande Memorie genoemd, 

binnen den tijd van de eerstkoomende vier weeken, niet zal zijn klaagloos gesteld, wordt de 

executie tegens dezelve aan hem geaccordeerd bij dezen. 

 

 

407. Den 13 October 1791, fol.124vo. 

Op den Requeste van Roelof Dasveld als pagter en Gerrit Koetsier als desselvs Participant 

van het zogenaamd Emmelkampie bij de Herigsweg (Heeringsweg), te kennen gevende hoe 

de eerste Suppliant zijne goederen door den Ontvanger van deeze Stad zijn geïnventariseerd 

wegens de pagt over den jaare 1789 a f.120 - : - verzoekende om redenen, ten requeste 

geallegeerd; uitstel van voorn(oemde) betaling tot den 1
ste

 Maij aanstaande. 

Was geapost:  De Supplianten worden nog geaccordeerd de tijd van vier weeken om aan den 

Ontvanger de gelibelleerde pagtpenningen te voldoen, wordende bij gebreeke daarvan de 

Ontvanger gepermitteerd om met de Executie voor te gaan. 

 

 

408. Den 24 October 1791, fol.124vo. 

Op den Requeste van Martijn Bellemouts, oud 80 jaaren verzoekende, als bij Apostille is 

geaccordeerd. 

Was geapost:  De verzogte verkoop van eene halve Kostkoopers proeve in een huisje op den 

Deele, in het Geertr(uid) en Cath(arina) Gasthuis, voor eene Sa. van vierhonderd en vijftig 

guldens, wordt geaccordeerd bij dezen. 

 

 

409. Den 20 October 1791, fol.125. 

Op den Requeste van Annegje Gerrits, wede Evert Jochems, verzoekende ontheft te mogen 

worden van een Uitgang aan deezer Stads Geestelijkheid uit een huisje te Brunnepen ad  

f.1 - 8 - jaarlijks. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliante het jaar Uitgang, zullende verschijnen Paasschen 1792, 

ten Geestelijken Comptoire zal hebben voldaan, zullen aan haar de twee onbetaalde jaaren, 

Paasschen 1790 en 1791 zijn geremitteerd. 

 

 

410. Den 27 October 1791, fol.125. 

Op den Requeste van Reinder Morra, weduwnaar van Hend. Camphof, overleden den 23 Julij  
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l(aatst) l(e)den, verzoekende permissie om intra tempus luctus te mogen hertrouwen. 

Was geapost:  Her verzoek ten Requeste gedaan wordt geaccordeerd bij deezen, en 

dienvolgends de Suppliant gedispendeerd van de dispositie rechtens, deezen strijdig. 

 

 

411. Den 31 October 1791, fol.125. 

Op den Requeste van de gesamentlijke Predikanten der Nederduitsche Gereformeerde 

Gemeente deezer Stad, verzoekende dat om voorig geallegeerde, en nog continueerende 

redenen de Vrijdag morgen- Winterbeurt mogt blijven opgeschort. 

Was geapost:  De Vrijdag morgen Predikbeurt wordt voor den aanstaanden Winter alsnog 

opgeschort. 

 

 

412. Eodem [31 October 1791], fol.125vo. 

Op den Requeste van Jacob Croese zich ongelukkiglijk in cas eener Proceduire van injurie, 

voor deezer Stads Scholten Banke, als Borge hebbende ingelaaten voor eenen Uitheemsche 

gedaagde Geert Hendriks van Emmenes, dien bij Sententie gecondemneerd was, onder andere 

van 50 guldens voor den Armen: Dat deeze gedaagde inmiddels insolvent geworden was, en 

waarschijnlijk nimmer weer zou hierkoomen, en den Suppliant dus alle mooglijkheid 

benoomen was, deeze zijne schade, die met de kosten reeds eene importante Sa. beliep, te 

kunne repeteeren: Verzoekende overzulks, vermids eigene behoeftigheid van de betaaling 

deezer f.50 - : - te mogen worden geëxenseerd. 

Was geapost:  Uit goede consideratien wordt de Suppliant gelibereerd van de betaaling der 

vijftig guldens aan deezer Stads Armen, te Requeste gementioneerd. 

 

 

413. Den 31 October 1791, fol.126. 

Op den Requeste van Peter Harms, verzoekende zekere zes Morgens van de Geestelijkheid, in 

het Hasseler Slag bij Soppenhuis gelegen, in een dubbeld pagtjaar te mogen hebben. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant, het land ten Requeste gemeld, behoorlijk mede onder 

een Molentje zal hebben gebragt, en goed in slooten onderhouden, zal de huire daarvan, aan 

hem nog voor een dubbeld pagtjaar worden aangeschreeven, ingaande Martini 1792, en 

eindigende Martini 1804, voor eene Sa. van vijfenzeventig Caroli guldens jaarlijks, vrijgeld, 

en voords op de gewoone conditien mids daarvan bij de verpagtingen in den jaare 1792 en 

1798 betaalende de Ordinaris Plakkegelden, en stellende Borgen ten genoegen der Heeren 

Gecommitteerden tot de Ecclesiastique goederen. 

 

 

414. Den 31 October 1791, fol.126. 

Op de Requeste van Catharina de Vlieks, weduwe Joan Cramer, te kennen gevende, dat aan 

haar bij Apostille van den 23 April 1789 wel was gepermitteerd, om het derde gedeelte van 

het daarbij gelibelleerde huis cum annexis staande op de Oudestraat op de hoek van de 

Luthersesteeg aan hare drie minderjaarige kinderen toebehorende met de medeeigenaren van 

de twe andere gedeeltens publijcq ten overstaan van de Heeren Hoofdlieden te verkopen, dan 

dat dit parceel wel getendeerd zijnde te verkoopen destijdes egter niet genoeg kunnende 

gelden is onverkogt gebleven, dat sij hetzelve nu uit de hand hadde verkogt aan Adrianus de 

Nijs; verzoekende dat ten respecte van het interessen dat dezelve kinderen daarbij hebben 

deze uit de hand gedane verkoping, met H.W.H. Agtb. consent moge worden bekragtigd. 

Was geapost:  De verkoop van het gelibelleerde huis cum annexis, word, in zo verre dezelve 

der Requestrantes minderjarige kinderen aangaat, mids dezen geapprobeerd. 
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415. Den 7
de

 November 1791, fol.126vo. 

Op den Requeste van Egb. van Marle, verzoekende met de betaaling van den laatsten termijn 

kooppenningen van zeker bij hem van ’t H(eiligen) Geesten Gasthuis gekogt huis, agter de 

Nieuwe Muur, uitstel tot Meij 1792. 

Was geapost:  Het verzogte uitstel van betaaling ten Requeste gementioneerd, wordt aan den 

Suppliant geaccordeerd bij deezen. 

 

 

416. Den 19 November 1791, fol.127. 

Op de Requeste van Roelof Asveld, in huire hebbende gehad een Stads hooijkamp, leggende 

aan de Heeringsweg, genaamt het Emmelcampie Sjaarlijks voor eeene Sa. van eenhonderd en 

twintig guldens, dat hij door dezer Stads ontfanger voor het laatste jaar huur wordende 

aangesproken, en zijne mobilia ook werkelijk zijnde geinventariseerd, om ten requeste 

geallegeerde redenen uitstel van betalinge verzogten. 

Was geapost:  Den Suppliant word mids dezen een uitstel van twe maanden, te rekenen van 

dato dezes tot betalinge van zijn verschulde pagt geaccordeerd, mids de meubilaire goederen 

blijven geinventariseerd, en de kooppenningen ven het te verkopen huis voor de agterstedige 

pagt mede blijven verbonden. 

 

 

417. Eodem [19 November 1791], fol.127. 

Op den requeste van de Heeren Burg(emeester) R.A.W. van der Merwede, en J.O. van Ingen,  

als voogden over de minderjaarige kinderen van wijlen deezer Stads Groot-Major, 

Lieut(enant) Coll(onel) B. Eeckhoudt, en Vrouwe J.J.A. van Echten, verzoekende, alzo 

daartoe in deezen boedel geene toereikende middelen voor handen waaren, tot voortzettinge 

der noodige voorbereidende wetenschappen van derzelver pupil Herm. Mart. Eekhout Thands 

als Vaandrig dienende, op eene uitkeering van f.300 - : - jaarlijks, met eenig subsidie van 

Stadswegen te mogen worden gebeneficeerd. 

Was geapost:  De Supplianten worden voor derzelver pupil Hermanus Martinus Eekhout, tot 

voortzetting van desselfs studien, gebeneficeerd met eenhonderd guldens, jaarlijks, te betaalen 

door den Ontvanger deezer Stads Ecclesiastique goederen, waarvan de eerste termijn zal 

verstaan worden verscheenen te zijn op Kerstijd deezes jaars 1791 aanstaande, en zo voords 

jaarlijks op Kerstijd, totdat voorn(oemde) H.M. Eekhout het Vaandrigs Tractament zal hebben 

bekoomen, en langer niet. 

 
[In marge]: Den 20 December 1792. Hebben de Heeren Voogden, hiernevens genoemd, kennis gegeeven, dat derzelver pupil 

H.M. Eekhout het Vaandrigs Tractament bekoomen hadde, en dat zij overzulks voor het verder genot van nevenstaande 

beneficie H.W.H. Achtb. bedankten.  

 

 

418. Den 23 November 1791, fol.127vo. 

Op den Requeste van G.J. Middelburg, verzoekende, ingevolge voorgegaane conventie met de 

Curateuren in den insolventen boedel van G.J. Kuiper et Ux(ore), in mindering zijner 

Hypothecaire schuld, een zeker huisje van dien boedel in de Buiten-Nieuwstraat te mogen 

overneemen voor f.200 - : - guldens. 

Was geapost: In het verzoek ten Requeste gedaan, wordt, zo als het zelve ligt, geconsenteerd 

bij dezen. 

 

 

419. Den 21 November 1791, fol.128. 

Op den Requeste van Aaltje Aars van der Weerd, te kennen gevende hoe zij meerderjaarig  
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zijnde, van derzelve moeder Geertruid Peters getrouwd met Egbert Adolfs hadde gerequireerd 

de aan haar beweesene penningen a f.1700 - : - , en tot bekoominge van welke penningen zij 

zig hadde geaddresseerd met haar voogden Willem Derk van de Wetering en Wessel Avink 

ter tafel van H.Wel Ed.H. Achtb. en daar zij thans in der minne daarover hadde gecontracteerd 

met voorn(oemde haar moeder en dus van dezelve voogden niets meerder hadde te vorderen, 

overzulks verzogt dat dezelven van haar voogdijschap mogte worden ontslagen. 

Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan wordt geaccordeerd en dien ten gevolge de 

persoonen van Willem Dirk van de Wetering en Wessel Avink van de gelibelleerde 

voogdijschap bij deezen ontslagen. 

 

 

420. Den 3
ste

 December 1791, fol.128vo. 

Op de Requeste van Antonij Vogelzang, en Coenraad Smit, voogden over de minderjarigen 

kinderen van wijlen Ant. van den Berg, en Margareta Vogelzang, met namen Jan van den 

Berg, en Janna van den Berg, te kennen gevende dat sij q:p hadden verkogt een huis hier op 

de Broederweg, op de hoek in het Galgenbolwerk aan den bewooner van hetzelve huis, Dries 

Hendriks van Dijk, voor eene Sa. van f.400 - : - de kosten op desen verkoop lopende half en 

half te dragen, en de betalinge binnen een maand, verzoekende daarvan approbatie. 

Was geapost:  De verkoop van het gelibelleerde huis word mids dezen geapprobeerd. 

 

 

421. Den 15
den

 December 1791, fol.128vo. 

Op den Requeste van H. Prins, als vermeinende te zijn eenigen en universeele Erfgenaam van 

wijlen Jcob ter Huistée, verzoekende dat hangende den op heden gestelde termijn van 

afdoening in deeze zaake, den Executeuren in de nalatenschap van denzelven J. ter Huistée 

mogten worden geauthoriseerd, tot redding zijner pressante zaaken, aan hem inmiddels en ter 

goeder rekening te extradeeren eene Obligatie ten lasten deezer Provincie groot f.1000 - : - die 

hij thands voordeelig te gelde kan maken. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan wordt geaccordeerd zo als het ligt, en de 

Executeuren in de nalatenschap van wijlen Jacob ter Huistée geauthoriseerd ten fine als bij 

Requeste gemeld. 

 

 

422. Den 22 December 1791, fol.129. 

Op den Requeste van J.G. Hubner, Adjudant in het hier Guarnisoen houdende Bataillon van 

Bentinck, tot een tweeden huwlijk zullende overgaan, en verzoekende om redenen ten 

Requeste geallegeerd, dat op aanstaande Zondag aan hem twee geboden op een dag mogen 

worden geaccordeerd. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, wordt geaccordeerd, zo als het ligt. En dien 

volgens de Eerw(aarde) Nederduitschen Gereformeerde Kerkenraad dezer Stad 

geauthoriseerd, ten fine als bij Requeste gemeld. 

 

 

423. Den 29 December 1791, fol.129. 

Op den Requeste van Claas Visscher Moulin, en Bern. van der Wal als voogden over de 

kinderen van wijlen Gerrit ten Hoven, verzoekende approbatie van zekere portien Dronther 

land, door hun op approbatie van Schepenen en Raaden aan den Heer Burgermeester Nessink 

verkogt voor f.2200 - : - zijnde dit de hoogste prijs, die zij daarvoor van iemand hadden 

kunnen bedingen. 
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Was geapost:  De koop ten Requeste gemeld, ingevolge koop-contract hierbij geannecteerd, 

en met het exhibitum betekend, wordt geapprobeerd bij dezen. 

 

 

424. Den 2 Januarij 1792, fol.129vo. 

Op de Requeste van Hendrik Gerrits, Meijer van een Stads erve aan den Swartendijk, 

verzoekende met alteratie van de Apostille van den 13 Junij 1791 de twe schuldige jaren op 

St. Jacob aanstaande een jaar en zes weeken naderhand het twede te mogen betalen. 

Was geapost:  Het verzogte uitstel tot betalinge der twe verschulde jaren pagt, word aan den 

Suppliant bij alteratie van het apoinctement van den 13 Junij 1791, mids dezen geaccordeerd. 

 

 

425. Den 5 Januarij 1792, fol.129vo. 

Op den Requeste van de Kerkmeesters van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis verzoekende 

approbatie van twee verkogte Kostkopers proeven aan Lodewijk Zorg Camerling oud 67 jaren 

en aan desselfs Ehevrouw Renske Voet oud 64 jaren volgen geannecteerde contract. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het H(eiligen) G(eesten) 

Gasthuis wordt de verkoop van de gelibelleerde Kostgevers proeven ingevolge het 

geannecteerde contract en met het exhibitum getekend geaccordeerd. 

 

 

426. Den 5 Januarij 1792, fol.130. 

Op de Requeste van Abraham Aarts, Stadsmeijer alhier aan den Swartendijk, verzoekende  

wegens schade door de laatste stormen in den gepasseerde jaare aan zijn land toegebragt op 

sijn thans ter comptoire moetende betaald van den jaarpagt zo veel remissie als zal worden 

geoordeeld te behoren. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Cameraers van de Stad word den Suppliant op 

deszelfs verschuldigde pagt, een half jaar ad vijf en dertig guldens geremitteerd. 

 

 

427. Den 12 Januarij 1792, fol.130vo. 

Op den Requeste van Jan van Dijck, verzoekende dat desselvs minderjarige broeder Willem 

van Dijk in het Arme Weeshuis mogt worden opgenoomen. 

Was geapost:  Op het rapport van de heeren Provisoren van het Arme Weeshuis, worden de 

buiten vaders van voorschr(even) huis geauthoriseerd op de gelibelleerde persoon in het zelve 

op te neemen en te verpleegen. 

 

 

428. Den 16 Januarij 1792, fol.130vo. 

Op den Requeste van F. de Boer en P. Scheltema, verzoekende een stukje gronds buiten de  

Meerminnen Poort tot hun gebruik te mogen hebben - omheinen – en betimmeren. 

Was geapost:  Het verzogte stukje gronds aan de Welle buiten de Meerminnen Poort wordt 

aan de Supplianten tot derzelver gebruik, tot weerzeggens toe, geaccordeerd: mids dat geene 

timmeringe of omheining daar op gesteld worden, als op aanwijzen en approbatie der Heeren 

Kameraars van de Stad: en dan nog, boven en behalven de 14 stuivers van de voorige 

betimmerde plaats daarvan reeds betaald wordende, van dit stukje gronds aan de Stad 

betaalende een jaarlijksche thins van agtentwintig stuivers, warvan het eerste jaar zal 

verscheenen zijn op Paasschen 1793. 
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429. Den 23 Januarij 1792, fol.131. 

Op den Requeste van Jacob Tichler, gepromoveerd Advocaat en Groot Burger alhier, 

verzoekende, dat een verblijf dat hij voorneemens was eenigen tijd in Deventer te houden, om 

aldaar onder directie zijner oomen zich in de practijcq te oeffenen, aan hem en zijn 

Burgerrecht niet mag praejudicieeren. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, wordt bij provisie, en tot kennelijken 

wederzeggen va Schepenen en Raaden geaccordeerd bij dezen. 

 

 

430. Eodem [23 Januarij 1792], fol.131. 

Op den Requeste van Rein Goukes, verzoekende in plaatse van Jannes Schouwenburg, die 

daarvan vrijwillig afstand deede, met het Veer van hier op Hoorn en vice versa te mogen 

worden begunstigd, om hetzelve te bevaaren met hetzelve schip, door Jannes Schouwenburg 

daar in gebruikt. 

Was geapost:  De Suppliant wordt in plaats van Jannes Schouwenburg daarvan vrijwillig 

afstand doende mat het Veer van hier op Hoorn om vice vers begunstigd, om hetzelve te 

bevaaren met het schip, door J. Schouwenburg in dit Veer gebruikt. 

 

 

431. Den 26 Januarij 1792, fol.131vo. 

Op den Requeste van Jacob Aarts, Mulder, en Derk van Rhee participanten van de eerste 

Koornmole buiten de Veenepoort, verzoekende om redenen ten requeste geallegeerd, te 

mogen worden gelibereerd van de boete van 20 G(oud) guldens bij resolutie van den 26 Junij 

1790 op de beslagene raden bepaald. 

Was geapost:  De Supplianten worden voor deeze reis uit particuliere consideratie van de 

boete waarin zij wegens hunne nalatigheid, vervallen waren, ontslagen, en verder gelast zig 

stiptelijk aan de Resolutie van den 26 Junij 1790 te gedragen. 

 

 

432. Eodem [26 Januarij 1792], fol.131vo. 

Op den Requeste van Adriaan de Nijs, verzoekende te mogen worden gebeneficeerd met een 

stukje gronds van de Stad agter de Nieuwe Muur naast de Turftoorn waarvan hij de opstal van 

Egbert van Wijhe heeft aangekogt. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Cameraars van de Stad word aan de Suppliant 

het verzogte stukje gronds bij wederzeggens toe geaccordeerd mids geene andere timmeringe 

of omheining daarop gesteld worde, als op aanwijzen en approbatie der Heeren Cameraars 

van de Stad. 

 

 

433. Eodem [26 Januarij 1792], fol.131vo. 

Op den Requeste van Rudolph Johannis Woltgraft, verzoekende van de post van Wesemeester 

van het Burger Weeshuis dewelke hij zedert den jaare 1786 had waargenoomen te mogen 

worden ontslagen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het Burger Weeshuis wordt het 

verzoek ten Requeste geaan geaccordeerd, en dien ten gevolge de Suppliant van zijn post als  

Wesenmeester ontslagen. 

 

 

434. Den 2
den

 Februarij 1792, fol.132. 

Op den Requeste van Jannes Schouwenburg, verzoekende met het Veer van Amsterdam te  
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mogen worden gebeneficeerd. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant zich een bekwaam Karviel-Schip ten genoegen van 

Heeren Schutmeesteren zal hebben voorzien, wordt hij met het Amsterdamsche Veer van hier, 

et vice versa begunstigd. 

 

 

435. Eodem [2 Februarij 1792], fol.132. 

Op het Request van Gildemeesteren van het Linnewevers Gilde benevens de opzieners van 

der Knegten Busse, zijn te beneficeeren van dezelve Busse aan dezelven geaccordeerd, en. 

Nadat alle Baasen en Knegten deswegens waaren gehoord, gearresteerd den volgende 

Artikelen in het Reglement van derzelver Busse Art.1. Dat voortaan alle Knegten, geen 

Militairen zijnde, in plaats van twee stuivers, voor intredegeld aan de Busse zullen moeten 

betaalen, zes stuivers. Art.2. Dat dezelve Knegten, zo lange er geen honderd guldens in Cassa 

voorhanden zijn zal, des maands vier stuivers, in plaats van twee stuivers, zullen moeten 

betaalen: doch dat, zo dra er boven honderd guldens in Cassa zijn zal, deeze Contributie 

weder; als vooren, op twe stuivers zal verminderen. Art.3. Dat alle Militaire knegten, zo wel 

die hier guarnisoen houden, als die zich met verlof alhier ophouden voor intrede vier stuivers, 

en voor maandelijksche Contributie altijd twee stuivers zullen moeten betaalen: zonder echter 

bij ziekte, als anders, ooit iets uit de Busse te zullen kunnen of mogen profiteeren. Art.4.Dat 

alle deeze Intrede-en Contributie-gelden door de Schaffers niet van de Knegten, maar van 

derzelver Baasen, zullen moeten gevorderd worden. Art.5. Dat ieder Baas verpligt zal zijn, zo 

dra hij een Knegt in ’t werk neemt, daarvan, binnen drie dagen aan den regeerende 

Gildemeester, gelijk voorheen opgave te moeten doen, en de zes stuivers intrede-geld 

betaalen; bij verbeurte van een Goudgulden, ten profijte van de Busse. Art.6. Dat eindelijk 

voor ziekegeld zal moeten worden gegeeven dertig stuivers in de week, niet meer noch 

minder. 

 

 

436. Den 5
den

 Februarij 1792, fol.133. 

Op den Requeste van F. Valckenier, wede Jurrian de Greeve, verzoekende approbatie van de 

verkoop van haar huis en bakkerei haaren Knegt, Hermen de Lange, voor zo verre zulks haare 

minderjaarige kinderen betreft. 

Was geapost:  De verkoop ten Requeste vermeld, breder gementioneerd bij het koop-contract 

dezen ennex, en met het exhibitum betekend, wordt, voor zo verre de minderjaarige kinderen 

der Supplianten betreft, geapprobeerd bij deezen. 

 

 

437. Den 13 Februarij 1792, fol.133. 

Op den Requeste van de Gemeenslieden G. Bruinier en Fredrik van Gelder, verzoekende dat 

Alida Storm, wede Jurjen Lambrechts mag worden gelast om de mest agter haar huis in de 

Boven Nieuwstraat van de plaats, daar dezelven thans legd weg te neemen, alzoo de huisen 

van de Supplianten, die daar naast leggen zeer worden benadeeld en derzelver put daardoor 

geheel bedorven. 

Was geapost:  Op het rapport van den Heeren Hoofdlieden van het Cellebroederquartier, 

wordt de wede Jurjen Lambrechts gelast de gelibelleerde mest van de plaats, door dezelve 

thans ligd, binnen  den tijd van 8 dagen te doen verbrengen, en de, zelve aldaar niet weder te 

leggen, maar op zodanige andere plaats, alwaar dezelve aan de huisen van haar nabuuren geen 

hinder koomt toe te brengen. 
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438. Den 21 Februarij 1792, fol.133vo. 

Op den Requeste van David George Escher en Broer Feenstra, verzoekende dat H.W.E.D.H. 

Achtb. geene reflectie gelievde te slaan op de klagten van eenige nabuuren omtrent het 

oprigten van een branderij door de Supplianten in het agterste gedeelte van het huis de 

Blaauwe Hand genaamd, dewijl zij dezelve zodanig zouden inrichten dat er geen nabuur 

eenige last of hinder van zouden kunnen hebben. 

Was geapost:  De Supplianten wordt geaccordeerd om een koorn Branderij te mogen 

oprigten in het agterste gedeelte van het huis genaamt de Blaauwe Hand, staande aan de 

westkant van de Oudestraat, mits dat dezelve zodanig worde ingerigt dat dezelve nabuuren 

daardoor geene hindering komen te lijden nog genoodsaakt worden eenige kosten van 

aanbelang aan haare huisen te doen. 

 

 

439. Den 27 Februarij 1792, fol.133vo. 

Op den Requeste van Mr. L.C.H. Strubberg en Mr. H. van Ingen in qualiteit als voogden over 

Jan van Toever, minderjaarige zoon van A. van Toever en A. van Leussen en Hendrina de 

Rooij, minderjaarige dochter van W. de Rooij en J. van Toever, te kennen geevende hoe dat 

de grootvader van voorn(oemden) haare pupillens wijlen de Gemeensman J. van Toever bij 

desselvs Testamentaire dispositie ter administrateuren van de nalatenschap aan hunner 

pupillen en teffens tot voogden over dezelve hadde aangesteld A. Nieuwenburg, H. Nuis en 

tot toenziende voogd de H(eer) Burgem(eester) Schultz en dewijl zij Supplianten begrijpen 

dat door deeze meenigvuldiging van voogden, de voogdijschap zo in der goeden eendragtig 

kan gevoerd worden, verzoekende overzulks van deeze hunne voogdijschap te mogen worden 

ontslagen. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier kan 

in het verzoek ten Requeste gedaan, zoo als het ligd, niet worden getreeden, doch worden de 

Supplianten in hunne qualiteit nadat de boedel van wijlen der pupillen Grootvader J. van 

Toever zal zijn geëxpliceert door de door hem bij Testament aangestelde voogden en zij 

Supplianten daarvan de nodigen opening zullen ontvangen hebben van alle verdere 

verantwoording en mede administratie daaromtrend gedispenseerd bij deezen. 

 

 

440. Den 1 Maart 1792, fol.134. 

Op den Requeste van Hendrik van de Reijne, oud 68 jaren en Aaltje Keulman, oud 65 jaren 

Ehel(ieden) verzoekende met een Kostgeevers proeve in het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis te 

mogen worden gebeneficeerd. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Provisoren van het H(eiligen) G(eesten) 

Gasthuis wordt het verzoek ten Requeste gedaan geaccordeerd. 

 

 

441. Den 1 Maart 1792, fol.134vo. 

Op den Requeste van G.F. Bruins, verzoekende wegens zijne hooge jaaren van 

d’administratie van Boekops en Voorens en Vordens en Budels Vergaderingen te mogen 

worden gedechargeerd en de persoonen van Jan Willem van Romunde en Bernardus 

Kesselaar tot voorstanders van dezelve in zijn plaats mogen worden aangesteld. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buitenquartier worden de  

persoonen van Jan Willem van Romunde en Bernardus Kesselaar tot Voorstanders van de 

gelibelleerde Vergaderingen aangesteld bij deezen, en de Suppliant na gedaane rekening van 

de verdere administratie was gedechargeerd. 
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442. Den 5 Maart 1792, fol.134vo. 

Op den Requeste van Herman Nuis en Jan van der Sluis in qualiteit als Kerkmeesters van de 

Bovenkerk, verzoekend etot goedmaking van de gemaakte kosten in den jaare 1791 een 

subsidie van Stadswege van driehonderd gulden. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Provisoren van de Bovenkerk wordt de Ontvanget 

deezer Stads Domeinen gelast om aan de Supplianten in haare qualiteit uit te tellen de Sa. van 

driehonderd gulden eens uit de lopende Camer 1792. 

 

 

443. Den 5
de

 Maart 1792, fol.135. 

Op den Requeste van Dr. R. Bondam, verzoekende dat aan hem als nu uit de Secretarie 

mogeten worden geëxtradeerd eene Sa. van f.119 - 16 – uit de penningen van J. Kroese aldaar 

geconsigneerd, ten gevolge van de sententie van den 9 Febr. laatstleden. 

Was geapost:  Secretaris Rambonnet wordt mids dezen geauthoriseerd, om uit den onder hem 

geconsigneerde penningen van Jacob Kroese aan den Suppliant te mogen uittellen eene Sa. 

van eenhonderd agt guldens, ter voldoening, zijner rekening van salaris en verschot bij het 

vonnis van den 9 Februarij laatstleden gementioneerd. 

 

 

444. Den 8 Maart 1792, fol.135. 

Op den Requeste van D.G. van der Kolk, verzoekende, om in plaats van Egb. van der Woude,  

wiens Veerschip hij gekogt hadde, met het Veer van hier op Deventer en vice versa, waarvan 

Egb. van der Woude vrijwillig afstand deede, te mogen worden gebeneficeerd. 

Was geapost:  De Suppliant D.G. van der Kolk wordt met het Veer van hier op Deventer, en 

vice versa begunstigd bij dezen. 

 

 

445. Eodem [8 Maart 1792], fol.135. 

Op den Requeste van D. van Grafhorst, verzoekende eene Geestelijke Maate thand bij  

R. Blomberg in huure met desselfs consent voor de nog loopende pagtjaaren te mogen 

overneemen. 

Was geapost:  Het wordt den Suppliant gepermitteerd de ten Requeste gementioneerde Maate 

van R. Blomberg voor de nog loopende pagtjaaren te mogen overneemen, voor dezelve pagt, 

en op de voorige conditien. 

 

446. Den 19 Maart 1792, fol.135vo. 

Op den Requeste van de Stadschirurgijn B. Lankhorst Lz. Verzoekende te mogen genieten de 

Sa. van f.29 - 10 - : voor 15 weeken en 2 dagen extraordinaire bedieningen geduurende de 

vacatuure van de tweede Stadschirurgijn door de dood van L. van Wijhe. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Cameraars van de Stad word het verzoek ten 

requeste gedaan geaccordeerd, en dien ten gevolge de Ontvanger van de Stad gelast om aan 

den Suppliant de gelibelleerde Sa. van f.29 - 10 -  te betaalen uit den Stads Camer 1792. 

 

 

447. Den 2 April 1792, fol.135vo. 

Op de Requeste van Willem Brands, Meijer van het erve de Stoltenberg onder Oosterwolde 

toe behorende aan het G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis dezer Stad, verzoekende 

prolongatie van pagt. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant voorts e(e)n vol jaar pagt en voor den eersten 

November 1792 mede nog een vol jaar pagt zal hebben betaald, en vervolgens niet meer dan 
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een en het lopende jaar schuldig blijft, word hem het gelibelleerde erve voor een volgend 

pagtjaar in pagte geprolongeerd, voor dezelve huire; mids bij den ingang van het nieuwe 

pagtjaar, de gewoone plakkegelden betalende. 

 

 

448. Den 5 April 1792, fol.136. 

Op de Requeste van Aalt Peters, Meijer van het erve in het Zuideinde van Camperveen, het 

Boven Gasthuis toebehorende, versoekende prolongatie van pagt. 

Was geapost:  Op het Rapport van Heeren Provisoren van het G(eertruid) en C(atharina) 

Gasthuis word de pagt van het gelibelleerde erve voor een volgen pagtjaar voor denzelven 

prijs geprolongeerd, mids bij de nieuwe verpagting het gewoone plakkegeld betalende. 

 

 

449. Den 7
den

 April 1792, fol.136. 

Op den Requeste van E.A. Nieuwenburg, H. Nuis, en de Heer Burg(emeeste)r B.F. Schultz, in 

qualiteit als voogden Testamentair over de kleinkinderen van wijlen J. van Toever, 

verzoekende met de vrouwe Weduwe van denzelven J. van Toever, omtrend haares Ehemans 

nalatenschap in diervoegen te mogen transigeeren, dat bij de onderlingen verdeeling van dien 

gemeenschappelijke boedel de klederen en kleinodien tot ieders lijf gehoorende ook, zonder 

verdeeling of vermenging aan ieder zijde mogen verblijven, en dat alle overige mobilia op 

taxatie van den Vendumeester bij de Wede mogen worden overgenoomen, die offereert, 

boven die taxatie nog f.100 - : - guldens in veilinge te willen brengen. 

Was geapost:  De beide verzoeken, ten Requeste gedaan worden geaccordeerd, zo als die 

liggen, en dienvolgens de Supplianten in hunne qualiteit geauthorizeerd, om met de Vrouwe 

Weduwe van wijlen den Gemeensman J. van Toever te mogen handelen en transigeeren op 

den voet, als bij Requeste gemeld. 

 

 

450. J.J.L. Den 19 Februarij 1792, fol.136v. 

Op de Requeste van E: Bern. Twent, en C. van Loenen, als voogden over de minderjarige 

Anna Judith van der Straaten – met de overige erfgenaamen van wijlen Anna Judith 

Frankendaal, laatst wede van Hk. Wilkes zijnde geconvenieerd om de Smederij, en daarbij 

annexe wooning, bij taxatie en het ongemaakt ijzer volgens rekeningen daar van zijnde, over 

te geven aan de medeerfgenaam Frans Vrijdag ende het linnen en porcelein mede bij taxatie 

aan Frans Vrijdag voorn(oemd) en zijne zuster Lucretia Vrijdag, en daarvan verzoekende 

approbatie. 

Was geapost:  De conventie over het huis, Smederij en verdere gelibelleerde boedelgoederen, 

word zover de minderjarige betreft, mids dezen geapprobeerd, en worden dien ten gevolge de 

Requestranten geauctoriseerd, ten fine, als bij de Requeste verzogd. 

 

 

451. Den 22 April 1792, fol.137. 

Op den Requeste van H. van Zuidlo, in ondertrouw staande met Wilhelm van Tangena uit 

Haarlem, verzoekende op aanstaande Zondag twee Huwlijks-Proclamatien te mogen hebben. 

Was geapost:  De Nederduitsche Gereformeerde Eerw(aarde) Kerkenraad deezer Stad, wordt 

mids dezen geauthorizeerd, om op aanstaande Zondag den 29 April 1792, den Suppliant twee 

Huwlijks-Proclamatien te doen geworden. 
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452. Den 23 April 1792, fol.137. 

Op den Requeste van de Heeren J.O. van Ingen en B.A.W. van der Merwede, in qualiteit als 

Voogden over de 3 minderjaarige kinderen van wijlen den Groot Majoor B.J. Eekhout en 

Vrouwe J.Joh. van Echten, te kennen gevende hoe in die boedel zich bevinden twee 

bijzondere schuldvorderingen ten lasten van de Gemeensman G. Herweier en Vrouw een 

groot f.4483 - : - en d’andere f.1000 - : - , verrentende met 3 pct. van welke capitaale hunne 

pupillen zullen competeeren tusschen seven en agt en twintig honderd gulden, en voor welk 

capitaal van f.4483 - : - gerichtelijk verbonden is een Erve op Camperveen, hetwelk mede 

verbonden en wel anterieur (voorafgaand) voor d’ administratie van het Vuurstedegeld ter Sa. 

van f.4000 - : - dat zij Supplianten wel geen swarigheid zoude maaken op het voorn(oemde) 

capitaal voor hunne pupillen op dien voet te laten leggen, dog zulks niet willen doen zonder 

daartoe te zijn geauthoriseerd om buijten reproche te blijven, overzulks verzogte daartoe te 

mogen worden gequalificeert. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier, 

worden de Heeren Supplianten gequalificeert, om dat gedeelte van het gelibelleerde capitaal 

hetwelk hunner pupillen daarvan competeert op dien voet zooals het door de ouders daarvan 

bij de gem(elde) Herweier en Vrouw is belegd, provisioneel o(f)wel tot den 1
ste

 November 

van dit lopend jaar te mogen laten liggen, ten einde en die daardoor gelegenheid bekoomen, 

om hetzelven aan de Heeren Requestranten te kunnen restitueeren. 

 
[In marge]: Op een nader, door de Voogden gepraesteerd Request was den 1ste November 1792 geapostilleerd. Op het rapport 

van de heeren Hoofdlieden van het Cellebroeders Quartier wordt het effect van het Apostil van den 23 April 1792 

geprolongeert tot aan den 1ste Meij des aanstaanden jaars 1793, en den eeren Voogden tot aan dien tijd toe verklaard voor 

diligent, zie nader hieragter 16 Meij 1793. 
 

 

453. Den 26 April 1792, fol.137vo. 

Op  den Requeste van Jacoba Thijssen, in ondertrouw staande met Isaak de Groot, 

verzoekende in het Buiten-Kwartier een Kinderschooltje te mogen houden. 

Was geapost:  De persoon van Jacoba Thijssen wordt bij deezen tot het houden van een 

Kinderschool in het Buiten Kwartier geauthorizeerd. 

 

 

454. Den 14 Meij 1792, fol.138. 

Op den Requeste van [leeg] van Diemen, Lieut(enan)t in het hier Guarnisoen houdend 

Bataillon van den Gen(eraal) Major Bentinck, in s’ Hage in ondertrouw staande met [leeg] 

Bechthold, verzoekende om de tegenwoordige exercitie-tijd, in deeze week drie Huwlijks-

Proclamatien van de Puie van den Raadhuize te mogen hebben. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, wordt geaccordeerd zo als het legt. 

 

 

455. Den 18 Meij 1792, fol.138. 

Op den Requeste van Jan Kintink, in ondertrouw staande met M.E. Beumer te Wijhe, 

verzoekende, om redenen ten Requeste geallegeerd, op aanstaande Zondag twee Huwlijks-

Proclamatien op eenen dag te mogen hebben. 

Was geapost:  De verzogte eerste en tweede Huwlijks-Proclamatien worden aan den  

Suppliant op aanstaande Zondag geaccordeerd, en de Eerw(aarde) Nederduitsche 

Gereformeerde Kerkenraad ten dien fine geauthoriseerd. 
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456. Den 21 Maij 1792, fol.138. 

Op den Requeste van Catharina Hochkerck, verzoekende geduirende d’aanstaande Kermis 

met haar geselschap Hoogduitsche Toneelstukken te mogen vertoonen. 

Was geapost:  Den Suppliante wordt geaccordeerd, geduirende d’ aanstaande Kermis en niet 

langer met haar geselschap Hoogduitsche Toneelstukken te mogen vertoonen, mids zonder 

eenige kosten voor de Stad. 

 

 

457. Den 29 Meij 1792, fol.138vo. 

Op den Requeste van Heeren Voogden en vader van den minderjarigen Nicolaas van Berkum 

Bijsterbos, oud 21 jaaren, verzoekende om redenen, dat aan derzelver pupil en zoon venia 

aetatis mogt worden geaccordeerd. 

Was geapost:  De verzogte venia aetatis wordt aan den minderjaarigen Nicolaas van Berkum 

Bijsterbos mids deezen geaccordeerd, ten fine en effecte als naar rechten. 

 

 

458. Den 4 Junij 1792, fol.138vo. 

Op de Requeste van Maria Sleman, weduwe van Jan Bleker, verzoekende remissie van zes 

jaren agterstedige thins van haar huis agter het Raadhuis t’Scheepie genaamd ad f.14 - : - 

jaarlijks, of vermindering van dezelve thins. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliante binnen den tijd van vier weeken a dato dezes, de 

agterstedige jaren thins, voor de halfscheid ten comptoire van den Ontfanger dezer Stads 

Domeinen zal hebben betaald, zal haar de overige halfscheid worden geremitteerd, en dezelve 

thins jaarlijks met vijf goudguldens worden verminderd. 

 

 

459. Den 4 Junij 1792, fol.139. 

Op den Requeste van Coenraad Schinkel, en Jan Oostenrijk als voogden over Maria Theresia 

Durand, verzoekende te mogen weeten hoe zig te gedragen in het door haar pupille verzogt 

consent in een huwelijk met de knegt van de Ramakersbaas van Schoten, uit hoofde dat van 

dezelve zoude bezwangerd zijn. 

Was geapost:  De Supplianten worden mids dezen geauthoriseerd om in het voorgestelde 

huwelijk van haare pupille te mogen consenteren, mids de kinderen uit het zelve geboren 

worden in den Gereformeerde Godsdiens worden opgevoed. 

 

 

460. Eodem [4 Junij 1792], fol.139. 

Op den Requeste van Peter Gerrits, Moolenaar op den Water-moolen, verzoekende om zijne 

geringe belooning en kostenwinning eenige vermeerdering van Tractament. 

Was geapost:  Des Suppliants Tractament als Molenaar van de Watermoolen, wordt mids 

deezen verhoogt met vijfentwintig guldens Jaarlijks, in te gaan vanaf Petri deezes jaars 1792. 

 

 

461. Den 5 Julij 1792, fol.139vo. 

Op de Requeste van J. Figger en J. van de Poll te kennen gevende dat de eerste Suppliant van 

het aan hem geaccordeerde hoekie gronds bij apostille van 20 December 1787, gelegen bij de 

Coldenovenspoort tegens betaling van een Goudgulden jaars ten behoeve van de Stad een 

gedeelte ter breedte van veertien voeten hadde gecedeerd, ten einde daarop door den tweden 

Suppliante een speel of tuinhuis worde geplaatst, verzoekende daarover approbatie, blijvende 

de geheele grond voor de jaarlijkse recognitie van 1 Goudgulden geaffecteerd. 
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Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeerd, mids de 

betimmering van het gelibelleerde hoekie gronds worde begonnen en voltooijd met 

voorkennis en approbatie van de tijdelijke Heeren Cameraars en Rentmeesters. 

 

 

462. Den 9 Julij 1792, fol.139vo. 

Op de Requeste van G. Vriese, weduwe J. Bruins, verzoekende remissie van drie jaren thins 

1
ste

 van een huis bij de Hagenpoort door haar zelve bewoond ad f.11 - 4 – jaarlijks en van en 

huisie westwaards van de Hagenpoort ad f.1 - 8 -  jaarlijks, en vermindering van dese beide 

thinsen. 

Was geapost:  Op het Rapport van de tijdelijke Heeren Cameraers van de Stad, worden de 

Supplianten de drie laatste jaren thins tot Paaschen 1792 incluis geremitteerd, van de beide 

gelibelleerde huisen, en word dan verder voor den tijd van zes jaare, ingaande Paaschen 1792, 

de thins van het eerstgemelde huis bepaald op vijf Goudguldens, en van het twede huis op 

veertien stuivers, worden de tijdelijke Heeren Cameraers en Rentmeesters geauthoriseerd, ten 

behoeve van het Stadscomptoir deze thinsen van het jaarlijks poortsluitertractament in te 

houden. 

 

 

463. Eodem [9 Julij 1792], fol.140. 

Op de Requeste van Femmigie Momhof, weduwe van wijlen Hermannus Wiestenberg, 

verzoekende remissie van de drie laatste jaren uitgang van een huisje naast de Waag  

ad f.2 - 16 – jaarlijks en van de verdere betaling dezer thins, haar leven lang te mogen worden 

gelibereerd. 

Was geapost:  Op het Rapport van de tijdelijke Heeren Cameraers van de Stad worden aan de 

Suppliante de gelibelleerde drie jaaren thins geremitteerd, kunnende in het verder verzoek ten 

Requeste gedaan niet worden getreden, wordende hetzelve overzulks afgeslagen mids dezen. 

 

 

464. Den 16 Julij 1792, fol.140vo. 

Op den Requeste van Geesje Lindeboom, wede wijlen den Karvielschipper Teunis Bos, 

verzoekende tot redding haarer zaak binnen den anders bepaalden tijd te mogen hertrouwen, 

zijnde reeds 25 weeken weduwe. 

Was geapost:  Het wordt de Suppliante geaccordeerd bij deezen, om binnen den anders bij de 

Wetten bepaalden tijd der rouwe te mogen hertrouwen. 

 

 

465.  Den 16 Julij 1792, fol.140vo. 

Op de Requeste van de wede van Harmen Reijnts, verzoekende, dat de rekening van de 

Chirurgijn van der Weide ad f.53 - : - Stadswegen moge worden betaald en het voorschot ad 

f.14 - 3 – zijnde de Vendupenningen van haar verkogt vhee en hooij aan haar moge worden 

uitgereikt. 

Was geapost:  De Vendumeester C.V. Moulin word mids dezen gelast, om de geprovenieerde 

kooppenningen van een verkogte pink kalf en eenig hooij hierbij memorie gespecivieerd, en 

zig bedragende zeven en negentig guldens drie stuivers aan de Requestrante wede van 

Harmen Reijnts uit te tellen. 

 

 

466. Den 23 Julij 1792, fol.141. 

Op den Requeste van Geesje Lindeboom, wede wijlen den Karvielschipper Teunis Bos in  
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huwlijk zullende treden met Hendrik Jansz. verzoekende dat deeze Hendrik Jansz in plaats 

van wijlen haaren voorgen(oemden) Eheman met het Veer van hier op Amsterdam en vice 

versa mogt worden begunstigd. 

Was geapost:  De persoon van Hendrik Jansz wordt met het Veer van hier op Amsterdam en 

vice versa begunstigd bij dezen. 

 

 

467. Den 23 Julij 1792, fol.141. 

Op den Requeste van R.J. Woltgraft en S. Nieuwenhuis als Curateuren in den gecedeerde en 

insolventen boedel van J.G. Kuijper en G. Bekeman Ehel(ieden), te kennen gevende hoe in 

die boedel sig bevind een praetensie ten laste van de wede van Jan Kuijper te Gildehuijs in het 

Graafschap Benthem, waarvan de halfscheid toebehoord J.G. Middelburg, en welke schuld zij 

Requestranten hebben zoeken in te vorderen, dog welke de wede J. Kuijper tragt te ontduiken 

met het voorgeven van een Contra rekening en dewijl zij dus niet weeten hoe zig hierin te 

gedragen, overzulks verzogten dat H.W.D.H. Achtb. haar gelievde kennis te geeven, of zij 

deeze zaak moesten vervolgen, of hun van deze Commissie te dechargeeren, om den de 

boedel verder te kunnen in order brengen en overgeeven. 

Was geapost:  OP het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Bovenquartier, worden de 

Supplianten gequalificeert met de verdere invorderingen van de praetensies in de Requeste 

gemeld te supercederen, en worden dezelve ten dien opzigte mits dezen gehouden voor 

diligent. 

 

 

468. Den 27 Augustus 1792, fol.141vo. 

Op den Requeste van G. Arends en W. Jansen Lenen als Voogden over den minderjaarige 

zoon van Hendrik Arends, verzoekende zodanige f.75 - : - als dezelver pupil van desselfs 

grootvader Jan Lindeboom was aangeerft, bij desselfs vader te mogen beleggen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden in den Hagen worden de 

Supplianten geauthoriseerd ten fine als bij Requeste vermeld. 

 

 

469. Den 13 September 1792, fol.142. 

Op den Requeste van Teunis Hendriks Koster te Veessen, en koomende weeklijks alhier ter 

Markt met koorn, vrugten enz. verzoekende dat het hem mogen zijn vergund, ook goederen 

van hier naar Veessen en bijliggende plaatsen in retour te mogen inneemen. 

Was geapost:  Het wordt den Suppliant bij provisie en tot wederzeggen toe gepermitteerd, 

om evenals tot nu toe met een Marktschuit weeklijks van Veessen, en andere landwaards in 

gelegene plaatsen, naar deeze Stad, en vice versa te mogen vervoeren: zonder echter hierdoor 

eenigzinst praejudicieeren aan het recht de Deventer Veerschippers competeerende, om de 

goederen van alle andere plaatsen, bij langs den IJssel leggende, te mogen laden en lossen als 

van ouds. 

 

 

470. Den 24 September 1792, fol.142. 

Op den Requeste van de Stads Witwerker J. van den Berg, Stadswitwerker, verzoekende om 

redenen ten requeste geallegeerd; dat het derde Artikel van zijne instructie zodanig mag 

worden geamplieert, dat niet hij maar de Huijslieden de gaten moeten openen om het Vhee 

daarna door hem te kunnen worden ingeworpen en met aarde bedekt, en dat in het 2
de

 Artikel 

van gedagten zijne instructie mag worden geset, dat de staarten en maanen der Paarden, gelijk 
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van oudsher heeft plaats gehad, en op andere plaatsen overal geschied, aan hem Suppliant en 

niet de Eigenaaren der Beesten behooren. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Broodwegeren wordt verstaan dat den 2
den

 

Artikel van des Suppliants instructie zal worden geamplieerd in zoverre dat de staarten en 

maanen der Paarden aan hem zullen verblijven als van ouds. 

En dat wel het graaven der gaaten bij de huislieden ten zijnen laste zal blijven conform den 

3
de

 Artikel van de instructie, doch dat echter, ter spoedige begraving der krengen, die 

inzonderheid bij warm weder infectie zoudenkunnen veroirzaaken, de huislieden ter 

Requisitie van den Suppliant verpligt zullen zijn de gaaten tijdig vooraf te doen graaven nabij 

de plaats waar het gestorven beest ligt, om terstond door den Suppliant hetzelve daarin te 

kunnen worden geworpen, en bedekt ingev(olge) Art.3 van zijne instructie onder korting dan 

echter telkens van twee stuivers voor het hem anders competeerende Schel loon van een groot 

beest of paard en van een minder beest naa proportien ten waren de Suppliant ’t gat zelve 

begeerde te graven, en zulks vooraf te kennen geeft, zullende dan nog wanneer het gat door 

den huislieden bezorgt word, de onresten penningen ten nadele van den Suppliant blijven. 

 

 

471. Den 1 October 1792, fol.143. 

Op den Requeste  van van Dinsen gebr. Kraijensteijn, verzoekende den eerste November 

aanstaande tot aan Kersmis met haar troep eens of tweemaal in de week eenige Hollandsche 

Toneelstukken te mogen geeven en haar daartoe de Stads Manege, gelijk aan Adams in het 

voorige jaar is gedaan mag worden geaccordeerd. 

Was geapost:  De Suppliante wordt geaccordeerd om geduirende de aanstaande winter van 

den 1 November tot agt dagen voor Kerstijd en niet langer, eens, of uiterlijk tweemaal in de 

week met haar troep eenige Toneelstukken te mogen geeven moetende zig omtrent de dagen 

en verder verzoek addresseeren aan de Heeren Cameraars van de Stad. 

 

 

472. Den 4 October 1792, fol.143. 

Op den requeste van Jan Sels, Collonel en Captein ter Zee, te kennen gevende hoe hij 

genoodzaakt is ter voortsetting der Studien van zijne twee zoons aan d’Accademie te 

Harderwijk, zig met er woon binnen dien Stad op te houden, doch echter daardoor niet gaarn 

zijn Burgerrecht nog die van zijne kinderen zoude willen verwerken, overzulks verzocht dat 

mogt worden verstaan dat zijn verblijf te Harderwijk zoo lang een zijner kinderen aan de 

Accademie mogte zijn, aan zijn Burgerrecht nog aan dat van zijne drie kinderen geene 

praejudicie zal toebrengen. 

Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan, wordt geaccordeerd zooals het legd, en dien 

ten gevolge verstaan: dat d’absentie van des Suppliants twee kinderen, geduirende de tijd dat 

zij tot voortsetting van derzelve studie zig op d’Accademie te Harderwijk zullen bevinden niet 

zal praejudicieeren aan derzelver Burgerrecht nog aan dat van de Suppliant en zijn ander kind 

zoolang hij zig aldaar met een van die twee kinderen tot het voorschr(even) einde, en langer 

niet zal komen op te houden. 

 

 

473. Den 8 October 1792, fol.143vo. 

Op den Requeste van R.A. Rappardt, Lieutenant bij de Cavallerie, in ondertrouw staande met 

Jonkvrouwe G.J.R.M. van der Merwede, verzoekende, alzo hij binnen 10 a 12 dagen weder in 

zijn Guarnisoen te Nijmegen zijn moest dat aan hem in den loop van deeze week drie  

Huwlijks-Proclamatien mogen worden geaccordeerd. 

Was Geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, wordt geaccordeerd, zo als het ligt. 
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474. Den 11 October 1792, fol.144. 

Op den Requeste van A.L. de Mist J.U.D. verzoekende admissie om parthijen voor deeze 

Stads Banken advocando te mogen bedienen. 

Was geapost:  De Suppliant A.L. de Mist wordt mits dezen geadmitteerd om parthijen van 

deeze Stads Banken advocando te mogen bedienen. 

 

 

475. Den 12 October 1792, fol.144. 

Op den Requeste van Hendrik ten Hove, verzoekende dat hij van een zeeker Werkhuisje in de 

Morrensteeg agter zijn woonhuis op den Zuid-hoek van den Burgwal, tot een Veestal te 

mogen approprieeren, zoo echter dat niemand zijne Buuren daarbij eenig ongemak zoude 

kunnen lijden, en dat ook de goot en riool, door welke de aalt naar de Burgwal moet loopen 

door eene nabijstaande pomp van zijn huis ten allen tijden zal worden schoon gehouden. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier; 

wordt het verzoek ten requeste gedaan geaccordeerd, op Conditien a precautie daarbij 

vermeld. 

 

 

476. Den 14 October 1792, fol.144vo. 

Op den Requeste van J. van der Sluis, verzoekende dat aan zijne dochter Hendrika van der 

Sluis, oud 23 jaaren, en van ordentelijke conduite Veniam aetatis mogt worden geaccordeerd. 

Was geapost:  De verzogte Venia aetatis wordt aan des Suppliants dochter Hendrica van der 

Sluis bij deezen geaccordeerd ten fine en effecte als naar rechten. 

 

 

477. Den 25 October 1792, fol.144vo. 

Op de Requeste van de Predikanten der Nederduitsche Gereformeerde Gemeente, 

verzoekende om voorigr redenen, voor den aanstaanden Winter stilstand van de Winter 

Vrijdagmorgen beurt. 

Was geapost:  De Vrijdag Winter-beurt wordt voor den aanstaanden Winter alnog 

gesarcheerd. 

 

 

478. Den 8 November 1792, fol.144vo. 

Op de Requeste van Mr. L.C.H. Strubberg en Mr. H. van Ingen, als voogden over den  

minderjarige Jan van Toever, verzoekende voor derzelven hun pupil reeds oud 22 jaren 

Veniam aetatis ten fine en effecte als naar regten. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroederquartier word 

aan de perzoon van Jan van Toever de verzogte Venia aetatis geaccordeerd ten fine en effecte 

als naar regten. 

 

 

479. Den 8 November 1792, fol.145. 

Op den Requeste van H.C. van Guldener te Hasselt, verzoekende om zijne kennelijke 

armoede remissie van vier jaaren Uitgang uit desselfs huis te Hasselt aan deezer Stads 

Geestelijkheid ter Sa. van f.2 - 16 - jaarlijks. 

Was geapost:  De vier jaaren Uitgang ten profijte der Ecclesiastique goederen deezer Stad, 

Verscheenen Paasschen 1789, 1790, 1791, en 1792 worden aan den Suppliant geremitteerd 

mids dezen. 
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480. Den 12 November 1792, fol.145. 

Op den Requeste van den E(dele) Corn. van de Lande, Lid van de Gezw. Gem. en Hopman 

van de Burgerei, thands benoemd tot Raad en Boekhouder Generaal over de Noord- en 

Zuijdkust van Africa, en Vrouwe M.M. Valencijn Ehel(ieden) verzoekende voor hunne drie 

kinderen in het Apostil genoemd, respectivelijk 24, 21 en 20 jaaren oud, Veniam aetatis ten 

fine en effecte als naar rechten. 

Was geapost:  De verzogte Venia aetatis wordt aan de Suppliantens drie kinderen, met 

naamen: Abraham Martinus Valencijn van de Lande, Maria Adriana Constantia van de Lande, 

en Alletta Catharina van de Lande, mids deezen geaccordeerd ten fine en effecte als naar 

rechten. 

 

 

481. Den 12 November 1792, fol.145vo. 

OP de Requeste van Willemina Hees, wede Gerrit ten Hove, verzoekende van zeker capitaal 

groot f.700 - : - eenhonderd guldens te mogen hebben, teneinde van dezelve, haar jongste 

zoon, die hetzelve capitaal toebehoord in kost en klederen te onderhouden en eenige 

gereedschappen tot zijn ambacht behorende aan te koopen. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier, worden 

de Curateuren de EE(dele). C.V. Moulin en B. van der Wal, in hunne qualiteiten mids dezen 

geauthoriseerd, om het gelibelleerde capitaal van des Suppliantes  jongste zoon, groot 

zevenhonderd guldens te mogen verminderen met eene Sa. van eenhonderd guldens, ten einde 

alleenlijk onder hunne privative directie daaruit ten behoeve van derzelver voorschreven 

pupil, alle de gereedschappen tot zijn ambacht nodig aan te koopen, en hem verder van linnen 

klederen en andere noodwendigheden behoorlijk te kunnen verzorgen. 

 

 

482. Den 22 November 1792, fol.146. 

Op de Requeste van de Heer W.F. van Hemert, verzoekende zekeren uitgang van een huis, 

erve en where in de Groenestraat over de Hanesteeg ad vier guldens vier stuivers ten profijte 

dezer Stads Domeinen op den eerstkomende verschijndag tegens betalinge der gewoone 

afkoopspenningen te mogen redimeeren. 

Was geapost:  De verzogte aflosse van den uitgang ten Requeste gemeld word op Paaschen 

1793 tegens vier percent mids dezen geaccordeerd. 

 

 

 

483. Eodem [22 November 1792], fol.146. 

Op de Requeste van Scheltema en de Boer, verzoekende dat aan hun mede nog mag worden 

geaccordeerd zeker stukkie gronds bezijden de plek gronds buiten de Meerminnepoort bij 

apostille van den 16 Januarij dezes jaars vergund. 

Was geapost:  Het verzogte stukkie gronds ten Requeste gemeld word aan de Supplianten tot 

weerzeggens toe geaccordeerd mids de betimmering of omheining van het zelve geschiede 

met voorkennis en approbatie van de tijdelijke Heeren Cameraers van de Stad. 

 

 

484. Eodem [22 November 1792], fol.146. 

Op de Requeste van de EE(dele) H. Nuis en J. van der Sluis als Kerkmeesters van de  

Bovenkerk, verzoekende te worden ontheven van de betaling van de kalk op goedvinden van 

H.W.H.A. (Hoog Weledel Hoogachtbaare) uit de Stads Kalkloose tot het metzelwerk aan de b 
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Bovenkerk geleverd, zig bedragende eenhonderd zeven guldens, elf stuivers, agt penn(ingen) 

volgens bijgevoegde rekening. 

Was geapost:  De Requestranten in hunne qualiteit worden van de gevorderde betaling ten 

Requeste gemeld, mids dezen gelibereerd. 

 

 

485. Den 6 December 1792, fol.146vo. 

Op de Requeste van Wilmpie Neusel, verzoekende zig van het Arme Weeshuis dezer Stad 

tegens de gewoone betaling te mogen afkoopen. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Provisoren van het Arme Weeshuis, word de 

vezogte afkoop mids dezen geaccordeerd tegens betaling van zeventig Caroli guldens. 

 

 

486. Den 17 December 1792, fol.146vo. 

Op de Requeste van de weduwe Lammert van Dijk, verzoekende dat aan haar de 

Bagijneweide aan het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis toebehorende voor twe volgende 

pagtjaren tegens betaling van de tegenwoordige pagt van f.200 - : - in huire mogte worden 

geprolongeerd aannemende dezelve behoorlijk te sullen bemesten. 

Was geapost:  De continuatie der huire van de Bagijneweide voor twe volgende pagtjaaren, 

en dus tot Martini 1798, invoegen dezelve ten Requeste is verzogt, word mids dezen 

geaccordeerd, met deze uitzondering dan nog, dat, wanneer de verhuurders mogten 

goedvinden gedurende voorschreven pagtjaren, het einde van dit land, aan den IJsselkant. 

dwars af,  van het vonder van het wegie, tot aan den vonder bij de Kalkovens, en nog circa zes 

voeten landwaards in, af te graven, en tot ander einde, door anderen te doen gebruiken, zulks 

ten allen tijden zal vrijstaan zonder dat de de Suppliante voor het gemis van dit land meer zal 

mogen korten dan twintig Caroli guldens, van haar uitgeloofde pagt. 

 

 

487. Eodem [17 December 1792], fol.47. 

Op den Requeste van Antonij Mol, zeggende zich in de noodzaaklijkheid te bevinden tegens 

zijne vrouw Margaretha Serendam, uit hoofde van malitieuse desertie te moeten procedeeren, 

doch uit hoofde zijner armoede verzoekende een Advocaat en Proces pro Deo. 

Was geapost:  Den Advocaat A.L. de Mist en Procurator J.C. Evers worden mids dezen 

gequalificeerd den Suppliant in de Zaake ten Requeste gemeld te bedienen, en zullen dezelve 

daar voor hunne declaratien mogen overgeven ten laste van de Stad. 

 

 

488. Den 3 Januarij 1793, fol.147vo. 

Op den Requeste van Trijntje Kuilman wede van Matthijs van Zaanen, verzoekende 

authorisatie om een vijfde portie, haare minderjaarige kinderen toekoomende in zeker huis te 

Zwol, hetwelk eerstdaags voor de andere 4/5 portien bij executie zou worden verkogt, met en 

neffens die andere portien publiek te mogen verkopen. 

Was geapost:  De Suppliante wordt geauthoriseerd, de portie haarer minderjaarige kinderen, 

en het ten Requeste gelibelleerde huis, neffens de andere berechtigden in het zelve, publiek te 

mogen verkoopen. 

 

 

489. Eodem [3 Januarij 1793], fol.147vo. 

Op den Requeste van Willem de Rooi, verzoekende de revenuen van zekere grootvaderlijke 

erfportie, zijne minderjaarige dochter Hendrina de Rooi, bij wijlen Janneke van Toever in 
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echte verwekt, aangestorven, gedurende derzelver minderjaarigheid, tot haaren betere 

opvoeding te mogen ontvangen. 

Was geapost:  Het wordt den Suppliant geäccordeerd, de revenuen van de ten Requeste 

gelibelleerde erfportie geduirende de minderjaarigheid zijner dochter, tot derzelver betere 

opvoeding te mogen ontvangen en gebruiken. 

 

 

490. Den 4 Januarij 1793, fol.148.  

Op den Requeste van Sara Wamelink, wede Voerman, verzoekende voor haaren zoon 

Albertus Jacobus Voerman, oud 21 jaaren, ter betere stuur zijner zaaken Veniam aetatis. 

Was geapost:  De verzogte Venia aetatis wordt aan des Suppliantes zoon Albertus Jacobus 

voerman bij dezen geaccordeerd ten fine en effecte als naar rechten. 

 

 

491. Den 8 Januarij 1793, fol.148. 

Op den Requeste van H.J.C. Kalenberg en desselfs Ehevrouw Alida Kragt, verzoekende, om 

redenen ten requeste geallegeerd te mogen worden begunstigd met de inwooning in het 

H(eiligen) G(eesten) Gasthuis in het huisje op het eijnde van het lange huis, en een 

Kostgevers proeve aan ieder der Supplianten in dat huisjen apart te mogen genieten, met 

vrijlating van alle werk ten dienste van dat huis, mits daarvoor betalende jaarlijks f.50 - : - zoo 

lang de eerste Suppliant zal leven. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Prvisoren van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis, 

worden de Kerkm(eesters) van het voorschr(even) huis geauthoriseerd, om de Supplianten in 

het zelve op te neemen op den voet ten requeste vermeld, mits dat na doode van de eerste 

Suppliant, de 2
de

 Suppliant het huisjen daar dezelve thans in zullen worden geplaatst, zal 

moeten ruimen, om alsdan in een ordinair huisjen op de deele haar verblijf te houden, en dat 

hun beider nalatenschap na doode van de langstlevende volgens gewoonte aan het 

voorschr(even) Gasthuis zal koomen te vervallen. 

 

 

492. Den 5
de

 Januarij 1793, fol.148vo. 

Op den Requeste van den Hoofdlieden en Schaffers van de Trijpwevers-Busse, verzoekende 

ter vermeerderinge der toelage tot de begraafnis-kosten eenige verhooging der gewoone 

Contributien te mogen introduceeren: en dat mede de lasten der Busse egaalijk mogten 

worden gedragen door alle de leden ’t zij die op het werk zitten, of niet. 

Was geapost:  Gehoord ’t rapport der Heeren Zegelaars, kan om de genoegsaame 

zwaarigheden door een groot aantal der leden der Busse daartegens aangevoerd, in ’t eerste lid 

van het verzoek ten Requeste gedaan niet worden getreden, en worden overzulks de 

Supplianten gelast de invorderingen en betaalingen bij hunne Busse voortaan, en tot nadere 

dispositie, te doen als van ouds. Doch wordt echter op het tweede lid van derzelver verzoek 

verstaan: dat niemand, hetzij werkende of geen werkende leden der Busse, de Busse zullen 

mogen verlaaten, als na een jaar te vooren daartoe de behoorlijke opzage gedaan te hebben, 

geduirende welk jaar zulk een lid alle gewoone en buitengewoone Contributien mede zal 

moeten betaalen, in gelijkheid van alle andere leden. 

En worden dan nog de tijdelijke Hoofdlieden en Schaffers gelast, hen vorder geene leden, 

buiten Trijpweversknegts, tot de Busse toetelaaten, als die uiterlijk gezond en sterk van 

lichaam, en niet boven de 40 jaaren oud zijn. 

En om mede alle verdere confusie in de jaarlijksche rekening voorte koomen, worden de 

tijdelijke Hoofdlieden en Schaffers gelast, alle agterstallige Contributien, onder welke 

benaaming die ook mogten verschuldigd zijn, hoe eerder zo beter, en uiterlijk binnen den tijd 
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van ’t eerstkoomende halfjaar op te haalen, zullende die anders tot hunne eigene schade 

blijven, en dan voortaan derzelver jaarlijksche rekeningen afteleggen ten overstaan van drie 

Trijpwevers Baasen, jaarlijks van boven van derzelver ouderdom in touren afgaande. 

 
[In marge]: Den 11den Februarij 1793. Op den naderen Requeste van dezelve Schaffers, over deeze materie. Was 

geapostilleerd: De drie agterstedige halve jaaren Contributie worden aan de leden der Busse geremitteerd, mids de 

invordering der gewoone en buitengewoone Contributien henvorder stiptelijk geschiedde op de respective tijden daartoe 

gesteld, bij poene dat anders alle verdere wanbetaaling prevative zal koomen tot laste van de Schaffers in der tijd. En zullen 

dan nog henvorder, en zo lang de Financien der Busse zulks permitteeren, voor eene doodkist twaalf instede van agt guldens 

mogen betaald worden. 
 

 

493. Den 21 Januarij 1793, fol.149vo. 

Op den Requeste van J. van Toever, minderjaarig doch veniam aetatis hebbende, verzoekende 

tot voortzetting zijner Zaaken eenig Capitaal op zijn vaste goederen te mogen negotieeren. 

Was geapost:  De Suppliant wordt geauthoriseerd ten fine als bij Requeste gemeld. 

 

 

494. Den 15 Januarij 1793, fol.149vo. 

Op den Requeste van Everdina van ’t Veen, verzoekende het Burger Weeshuis te mogen 

afkoopen, waarin zij eenige jaaren is opgevoed geweest. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het Burger Weeshuis wordt de 

Suppliante geaccordeerd om het voorschr(even) huis te mogen afkoopen voor de Sa. van 

eenhonderd en tien guldens. 

 

 

495. Den 21 Januarij 1793, fol.149vo. 

Op den Requeste van Hendrik Dries Kroese, verzoekende dat zijn naam in het Burgerboek 

den 5 September 1740, en 27 April 1741 bij het acquireeren van het Kleine en Groote 

Burgerrecht respective, alleen gesteld Hendrik Dries, tot securiteit voor zijne nakomelingen 

mogte worden geamplieerd niet den bij hem voor lange jaaren aangenoomen en gevoerden 

naam Kroese. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan wordt geaccordeerd zo als het ligt, en 

dienvolgens de Secretaris J.A. de Mist geauthoriseerd, de registratuuren van des Suppliants 

Kleine en Groote Burgerschappen van den 5 September 1740 en 27 April 1741 met den naam 

Kroese te amplieeren. 

 

 

496. Eodem [21 Jauarij 1793], fol.150. 

Op den Requeste van G. Bruins wede J. Vriese, verzoekende tot het verder bekwaam maaken 

van haaren oudsten zoon in de Chirurgie te Amsterdam eenig Subsidie van Stadswegen. 

Was geapost:  Der Suppliante zoon, ten Requeste gementioneerd wordt tot zijne verdere 

oeffening en bekwaam maaking in de Chirurgie geaccordeerd een Subsidie van vijftig 

guldens, geduirende de drie eerstkoomende jaaren, te betaalen door den Ontvanger deezer 

Stads Ecclesiastique goederen, en waarvan het eerste jaar zal verscheenen zijn, en betaald 

worden op Kerstijd van deezen jaare 1793 aanstaande. 

 

 

497. Den 24 Januarij 1793, fol.150vo. 

Op den Requeste van Aaltje Versteege, wede wijlen Jurrien van Ulsen, nu hertrouwd aan  

Gerrit Beijerink, tut(ore) marito, verzoekende te mogen worden ontlast van f.150 - : - zijnde 5 

jaaren renten versch(enen) 17 Maart 1779, 80, 81, 82, en 1783 zo onder wijlen haaren 
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voorgen(oemden) man als laatste voogd van zekere sederd lange van hier met erwoon 

vertrokkene Elisabeth Sophia Aubert (dogter van wijlen Isaac Phil. Aubert en Maria Françoise 

Quitard v.d. Momb(eren) en Recogn(itien) v.d. 1 Aug. 1771) nog waaren berustende 

gebleven, provenieerende van een aan dezelve gedaane vaderlijke erfuiting, bij het 

hertrouwen der moeder met W. van Meden, ter Sa. van f.1000 - : - gevestigd gebleeven op 

desselfs huis op de Oudestraat alhier nades verkogt aan C.C. Sterk, en dan voords van deeze 

administratie ontslagen. 

Was geapost:  Wanneer de Supplianten van de onder haar berustende penningen voor Heeren 

Hoofdlieden van het Bovenquartier zal hebben gedaan behoorlijke rekening, bewijs en 

reliqua, zullen dezelve van haar worden overgenoomen, en tot nader dispositie ter Secretarie 

worden geconsigneerd en zal de Suppliante dien na van deeze administratie worden gehouden 

voor ontslagen. 

 

 

498. Den 28 Januarij 1793, fol.151. 

Op den Requeste van August Dorn, Soldaat alhier in Guarnisoen, en Anna Rosina Berbich, te 

kennen gevende, hoe de Kerkenraad deezer Stad zwarigheid maakt om hun Supplianten, naa 

reeds door dezelve in ondertrouw opgetekend te zijn in den Huwlijkse staat te bevestigen; uit 

hoofde dat de tweede Suppliante geene voldoende attest van haaren ouders te Sillige bij 

transport woonagtig, zoude hebben geproduceerd, verzoekende om redenen dat de 

Eerw(aarde) Kerkenraad daartoe mogt worden geauthoriseerd. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Praesidenten, daarover gehoord hebbende de 

Eerw(aarde) Kerkenraad van de Nederduitsche Gereformeerde Gemeente word gem(elde) 

Kerkenraad geauthoriseerd, om de Supplianten in den Huwlijken Staat te bevestigen. 

 

 

499. Den 4
den

 Februarij 1793, fol.151vo. 

Op den Requeste van Jan van Hulsen, gekogt hebbende, onder approbatie van Schep(enen) en 

Raaden het Karvielschip van Berend Gooij, verzoekende met het ordinaris Veer van hier op 

Amsterdam et vice versa te mogen worden gebeneficeerd. 

Was geapost:  De Suppliant wordt met het ordinaris Veer van deeze Stad op Amsterdam, et 

vice versa gebeneficeerd met deezen. 

 

 

500. Den 4 Februarij 1793, fol.151vo. 

Op de Requeste van Johan Meinard Guisdorp, en Geertje Nieuwenbrink Ehelieden, woonagtig  

tot Zwolle, verzoekende de laatste zig van het Arme Weeshuis tegens betalinge van seventig 

caroli guldens, te mogen afkoopen. 

Was geapost:  De verzogte afkoop van het Arme Weeshuis dezer Stad, wordt mids dezen 

geaccordeerd tegens de gelibelleerde betaling van zeventig guldens. 

 

 

501. Den 11 Februarij 1793, fol.151vo. 

Op de Requeste van Hendrik en Geertjen van Beverwijk, verzoekende zig van het Arme 

Weeshuis waarin zij ten vooren verpleegd zijn geweest tegens betaling van sestig en zeventig 

guldens en dus te zamen honderden dertig guldens te mogen afkoopen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisooren van het Arme Weeshuis, wordt de 

Supplianten geaccordeerd het gem(elde) huis voor de gelibelleerde Sa. ingevolge de resolutie 

van den 21 Februarij 1729 af te koopen. 
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502. Den 11 Februarij 1793, fol.152. 

Op den Requeste van Egb. van der Woude, verzoekende zekere bij hem van H. van de Rhijn 

aangekogte wheere op de Vischmarkt, in eene rooing met het daarnaast staande huis van den 

Gemeensman G. Bruinier te mogen optimmeren. 

Was geapost:  Het wordt den Suppliant gepermitteerd, het gebouw ten Requeste gemeld, in 

eene linie met het daar nevenstaande van den Gemeensman Bruinier te mogen optrekken, 

onder aanwijzen van de Heeren Kameraars van de Stad. 

 

 

503. Eodem [11 Februarij 1793], fol.152. 

Op den Requeste van Trijntje van Dalfsen, zeggende, wegens bezwangering, actie te hebben 

tegens Jannes Ridderinkhof, en daarbij onvermogend, om eenen Bedienden te kunnen 

salarieeren, verzoekende overzulks dat haar een Practisijn pro Deo mogt worden toegevoegd. 

Was geapost:  De Procurator J.C. Evers wordt mids dezen gequalificeerd de Suppliante in de 

zaake ten Requeste gemeld, te bedienen, en zijne declaratie daarin ten laste van de Stad te 

mogen overgeeven. 

 

 

504. Den 21 Februarij 1793, fol.152vo. 

Op den Requeste van Jannes van Dooren, verzoekende met de inwooning en Kostgevers  

proeve in het lange huis van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis te mogen worden 

gebeneficeerd. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het H(eiligen) G(eesten) 

Gasthuis worden de Kerkmeesters van voorschr(even) huis geauthoriseerd om de Suppliant in 

het zelven in te neemen op den voet bij requeste vermeld. 

 

 

505. Den 21 Februarij 1793, fol.152vo. 

Op den Requeste van Jacob Böhm verzoekende, zijn oudste dogter Christina bij zijn voorige 

huisvrouw in echte verwekt, uit hoofde van haar slegt gedrag voor eenige jaaren ten zijne 

kosten in het werkhuis te Amsterdam te mogen brengen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier wordt het 

verzoek ten Requeste gedaan geaccordeerd zo als het ligt, en dien volgends den Suppliant 

gepermitteerd om zijne oudste dochter Christina ten fine van Correctie geduirende de tijd van 

twee jaaren te Amsterdam in het werkhuis te mogen confineeren. 
[In marge]: Op nader propositie van Heeren Hoofdlieden is dit request met het Apostil na *uitgegeven als zijnde provisioneel 

eene andere schikking omtrent dat *  . 
 

 

506. Den 21 Februarij 1793, fol.153. 

Op vijf onderscheidene Requesten, waarbij wegens verschuldigde thinsen remissie van twe 

jaren versch(enen) P(aasschen) 1791 en 1792 wierde verzogt, als van Roelof Meijer wegens 

de uitgang uit zijn huis aan de Koornmarkt ad f.7 - : - jaarlijks, van Eimbert Jans van de 

Wetering uit het huis in de Keizerstraat ad f.2 - 16 - jaarlijks. Jannes ter Burg van zijn huis bij 

de Hagenpoort ad f.2 - 10 - . Hermen Bleeker van het huis agter het Raadhuis ad f.2 - 16 – en 

van Dirk de Schokker van zijn huis in de Keizerstraat ad f.4 - 4 – was op ieder derzelver 

geapostilleerd. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant het jaar thins versch(eenen) Paaschen 1792 voor 

Paaschen 1793 ten comptoire van de Stad zal hebben betaald zal hem het jaar verschenen 

Paaschen 1791 worden geremitteerd. 
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507. Eodem [21 Februarij 1793], fol.153vo. 

Op de Requeste van de wede Lambert van Dijk, verzoekende van haar verschuldigd 

grondgeld van de Tanerij wegens het gemaakte Landswerk aldaar, waardoor sij van het 

gebruik dier plaats is ontzet geweest, twe jaren remissie verschenen Pa(aschen) 1792 en 1793. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliante, het jaar thins versche(nen) Pa(aschen) 1792, voor 

aanstaande Pa(aschen) 1793 ten comptoire van den Ontfanger der Stads Domeinen zal hebben 

betaald, zal haar het jaar Pa(aschen) 1793 verschijnende worden geremitteerd. 

 

 

508. Eodem [21 Februarij 1793], fol.153vo. 

Op de Requeste van Abraham Aarts, Stadsmeijer aan den Zwartendijk, verzoekende wegens 

geledene schade door het verzwaaren van den Zwartendijk, waardoor hij zijn vhee ’t geheele 

zomer op gehuurd land heeft moeten weiden, vermindering van zijn verschuldigde pagt. 

Was geapost:  Den Suppliant word wegens de gelibelleerde schuld, een vol jaar pagt ter Sa. 

van seventig guldens, mids dezen geremitteerd. 

 

 

509. Eodem [21 Februarij 1793], fol.154. 

Op de Requeste van Hermen Schotman, en Johannes van Goor, Lantaarnopstekers binnen 

deze Stad, verzoekende wegens de meerdere lantaarns en daardoor veroorzaakte moejte om 

dezelve aan te steken, een convenabel douceur. 

Was geapost:  Jeder der beide Supplianten, word wegens derzelver meerdere moejte, door de 

vermeerdering der lantaarnen tot eerstkomende Meij gebeneficeerd met veertien guldens eens, 

te betalen uit dezer Stads Rentecamer. 

 

 

510. Eodem [21 Februarij 1793], fol.154. 

Op de Requeste van Hendrik Wolters en Jannes Veldhuis, beide Stads Meijers op de Heultjes, 

verzoekende eenig soulagement van de bijzijnde rekening ad f.253 - 4 – welke ten haren laste 

zijn besteed tot het maken van het pakwerk voor den dijk van haar erven, alzo onmagtig zijn 

de Stad die penn(ingen) ten vollen te kunnen restitueeren. 

Was geapost:  Op de gelibelleerde rekeningen word den eersten Suppliant Hendrik Wolters 

eene Sa. van twe en vijftig guldens, agtien stuivers, en den tweden Suppliant Jannes Veldhuis 

eene Sa. van een en dertig guldens, tien stuivers, mids dezen geremitteerd. 

 

 

511. Den 21 Februarij 1793, fol.154vo. 

Op de Requeste van Herman Nuis en Jan van der Sluis in qualiteit als Kerkmeesters van de 

Bovenkerk, te kennen gevende, dat door de kinderen van wijlen Gerrit Dirksen van 

Nimwegen aan gemelde kerke tegens den vervaldag op den 20 April van dezer jare 1793 is 

gedenuntieerd een capitaal van vierhonderd caroli guldens, rentende ad drie ten hondert, tot 

welkers aflossing maar ongeveer f.100 - : - voorhanden zijn, verzoekende authorisatie om tot 

voorschreven einde te mogen negotieren een capitaal van driehonderd guldens tegens zodane 

rente als tot minst bezwaar van de kerke zullen kunnen bekomen. 

Was geapost:  De Requestranten in hunne qualiteiten worden mids dezen geauthoriseerd ten 

fine als bij de Requeste verzogt. 

 

 

512. Den 27 Februarij 1793, fol.155. 

Op den requeste van Jan Evers en Aaltien van Eijken Ehel(ieden) te kennen gevende hoe dat  
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hun boedel in zodanige slegte staat zig bevind dat zij dezelve niet kunnen redden en dus 

verpligt zijn, dezelve, dezelve aan haare Crediteuren te moeten overgeeven, overzulks 

verzoekende dat dienmogelijk worden opgeroepen en eenige uit dezelve benoemd om de 

boedel te vereffenen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buitenquartier worden de 

persoonen van de Procu(reu)r J.Ch. Evers en de Gemeensman Egtb. van Wijhe geauthoriseert 

ten fine als bij requeste vermeld. 

 

 

513. Den 28 Februarij 1793, fol.155. 

Op de Requeste van Hendrik Gerrits, Meijer van een Stadserve aan den Zwartendijk, 

verzoekende wegens het maken van den dijk, en de daardoor geledene schade aan zijn land, 

remissie van het schuldige jaarpagt ten Sa. van eenhonderd twintig guldens. 

Was geapost:  Den Suppliant word uit goede inzigten het schuldige jaarpagt ad eenhonderd 

twintig guldens mids dezen geremitteerd. 

 

 

514. Den 2 Maart 1793, fol.155vo. 

Op den Requeste van Frants Jager, Soldaat in ’t Reg(imen)t van Bentinck, hier Guarnisoen 

houdende, verzoekende dat de Eerw(aarde) K(er)k(en)raad mogt worden geauthoriseerd, hem 

met eene Elberta van Koot van Elburg in den echten staat te bevestigen, waartoe hij wel des 

Bruids Moeders consent kon produceeren, maar niet van haare Vader, die sederd 3 a 4 jaaren 

voortvlugtig was, zonder dat men zijn oponthoud wist. 

Was geapost:  De Eerw(aarde) Nederduitsche Gereformeerde Kerkenraad deezer Stad wordt 

mids deezen geauthoriseerd ten fine, en in maniere als bij Requeste gemeld. 

 

 

515. Den 7 Maart 1793, fol.155vo. 

Op de Requeste van Jonkvrouwe Gerharda Judith Elisabeth Maria van der Merwede, in 

ondertrouw staande met Pieter Antonij Rappard, Lieut(enan)t in het Reg(imen)t Cavallerie 

van den Generaal Major van der Duijn van ’s Gravemoer, te kennen gevende, dat haar 

Bruidegom, wegens ’s Lands kommerlijke omstandigheden zich niet naar herwaards konde 

begeeven, om dit huwlijk te perfecteeren, waarvan echter de Proclamatien, blijkens attesten, 

ten Requeste annex, zo te Nijmegen als hier onverhinderd waaren afgeloopen, verzoekende 

overzulks, dat ingevolge het begeeven van opgem(elden) haaren Bruidegom, blijkbaar uit de 

Acte dezen bijgevoegd de E(dele) F.C.G. Motman mogte worden geauthoriseerd, om in 

naame en gemoede van opgem(elden) haaren bruidegom, dit huwlijk met haar te mogen 

perfecteeren.. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden gelet hebbende op het verzoek ten Requeste gedaan, en 

op de bijlagen daar bij geannecteerd, qualificeeren bij dezen den E(d.) F.C.G. Motman, om 

zich in naame en gemoede van den Bruidegom P.A. Rappardt met de Suppliante in den echt te 

doen verbinden. 

 

 

516. Den 25 Maart 1793, fol.156. 

Op den Requeste van Jan Claassen van Westenholt, verzoekende wegens de gedaane  

vergraaving van de eerste Kamp in het Pastorieslag in Dronthen tot den Zwartendijk, bij hem 

van deezer Stads Geestelijkheid en Armekamer in huire, eenigen afslag van pagt. 
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Was geapost:  De Suppliant zal voor de schade van vergraaving bij Requeste gementioneerd, 

de twee eerstkoomende pagtjaaren, zo op Mart(inus) 1792 en 1793 verschijnen, en waarvan 

de betaaling nu aanstaande is, op elk jaar mogen korten zes guldens. 

 

 

517. Eodem [25 Maart 1793], fol.156vo. 

Op den Requeste van Quirinus van der Vogt, verzoekende uit hoofde zijner kennelijke 

armoede een Advocaat of Procureur pro Deo, om tegens zijne vrouw, uit hoofde van overspel 

en malitieuse desertie te kunnen ageeren. 

Was geapost:  De Procurator J.C. Evers wordt mids dezen gequalificeerd, den Suppliant in de 

Zaak ten Requeste gemeld te bedienen, en zijne declaratie daarin ten laste van de Stad te 

mogen overgeeven. 

 

 

518. Den 4
den

 April 1793, fol.156vo. 

Op de Requeste van Procureur J.C. Evers, en de E(d.) Egbert van Wijhe als Curateuren in den 

gecedeerden boedel van Jan Evers en deszelfs Ehevrouw Aeltje van Eijken te kennen 

gevende, dat sij bij de inventarisatie der goederen onder een partij hooij en een zwart bonte 

veerse, mede hadden geinventariseert, drie swart bonte koejen, een swart bonte, en een swart 

Spreeuwale koe, dat sij dienna zijn geinformeert eerst van Gerrit van Eijken, en vervolgens 

van de vrouw van Jan Evers, dat dese beesten door voorn(oemden) Gerrit van Eijken aldaar 

zouden zijn in ’t voer gedaan dat egter van dese vijf koejen op den 11 Meij 1792 vier van 

dezelve koejen door Jan Evers in het Buitenbroek zijn opgeslagen; dat sij overzulks 

vermeinen dat met geen regt door Gerrit Eijken dezelve beesten hunne worden aangeeigend. 

Dieswegens verzoekende en concluderende, dat dese vier koejen welke op den 11
den

 Meij 

1792 in het Buitenbroek zijn opgeslagen, en in den boedel bevinden, als een eigendom dezer 

gecedeerden boedel mogen worden erkend. 

Was geapost:  De Curateuren van den gecedeerden boedel van Jan Evers; en deszelfs 

Ehevrouw worden mids dezen geauthoriseerd, om de vijf ten Requeste gespecificeerde 

beesten, als levendige have zijnde ten gemeenen profijte van den boedel, publijcq te 

verkoopen; blijvende niet te min den beklaagde Gerrit van Eiken, deszelfs vermeinde actie, tot 

reclame dezer beesten op de geprovenieerde penningen van dezelven voor bekenden, om die 

naar zijner goeden rade te kunnen institueeren. 

 

 

519. Den 6 April 1793, fol.157vo. 

Op den Requeste van Matthijs Murer, verzoekende met de kost en inwooning in een deezer  

Stads Gasthuisen te mogen worden begunstigd, met een jaarlijksche uitkeering van vijf en 

veertig guldens van zijn pensioen als Dragonder. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het H(eiligen) G(eesten) 

Gasthuis, worden de Kerkmeesters van voorschr(even) huis geauthoriseerd om de Suppliant 

op de gelibelleerde voorwaarden in het zelvde huis op te neemen en te verplegen. 

 

 

520. Den 6 April 1793, fol.157vo. 

Op de Requeste van Heimerig Roelofs en Arend Hendriks, te kennen gevende, dat de laatste 

van de eerste op taxatie overgenomen hebbende deszelfs huis en getimmerte cum annexis op 

een erve van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis in Mastebroek; verzoekende dat bij 

opvolgende veranderingen van Meiers op dit Gasthuiserve de nieuwe Meier als dan mede 

verpligt zal zijn, om behalven het huis en getimmerte mede de boomen en het staande 
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houtgewasch van den ouden Meier ter taxatie van onpartijdige deskundige lieden te moeten 

overneemen. 

Was geapost:  In het verzoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word 

hetzelve dien ten gevolge afgeslagen mids dezen. 

 

 

521. Den 1 April 1793, fol.158. 

Op den Requeste van Jan Schallenberg, verzoekende een Mate van het Boven Gasthuis bij de 

Watermole gelegen, in huire hebbende voor f.50 - : - jaarlijks, welke hij wel zouden willen 

verbeteren door mest en modderen als anders voor een dubbeld pagtjaar in huire te mogen 

worden geprolongeerd. 

Was geapost:  De huire van de gelibelleerde Maate word mids dezen nog voor een volgend 

pagtjaar in huire geprolongeerd, tegens betaling van vijftig guldens jaarlijks, mids bij den 

ingang van de nieuwe pagtjaaren het gewoone plakkegeld betalende, en de voorgestagene 

verbeteringen voor expiratie der tegenwoordige huirjaaren, behoorlijk worden werkstellig 

gemaakt, en geperfecteerd. 

 

 

522. Den 15 April 1793, fol.158. 

Op den Requeste van Leonora Breslach, wede Hendr. Nieman, verzoekende dat aan haar 

dogter Christina Leonora, gebooren den 1 Januarij 1774 Venia aetatis mogte worden 

geaccordeerd. 

Was geapost:  De verzogte Venia aetatis wordt geaccordeerd ten fine en effecte als naar 

rechten. 

 

 

523. Den 18 April 1793, fol.158vo. 

Op de Requeste van Abel Camerijk, verzoekende, dat hij thans te Haarlem woonagtig zig met 

er woon hier genegen zijnde neder te zetten ter exercitie van de Chirurgij dat hem ten dien 

einde de inwooning en Burgerregt mogt worden geaccordeerd. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant aan de requisiten tot het exerceeren van de Chirurgie 

wordende vereischt zal hebben voldaan; zal hem alsdan de inwooning en het Burgerregt dezer 

Stad worden geaccordeerd. 

 

 

524. Den 18 April 1793, fol.158vo. 

Op den Requeste van Hendrik Netjes, woonende aan den Zeedijk, verzoekende zekere  

Elshagen van deezer Stads Geestelijkheid, aan den Zeedijk, nabij zijne werf liggende, te 

mogen rooien, en tot bruikbaar land te maaken, offereerende hij daar voor te betaalen eene 

jaarlijksche pagt van f.10 - : - guldens, wanneer dezelve hem voor een dubbeld pagtjaar in 

huire mogt worden geaccordeerd. 

Was geapost:  De Elshagen ten Requeste gemeld, wordt aan den Suppliant in huire 

geaccordeerd voor twaalf agtereenvolgende jaaren, ingaande vanaf Mart(ini) 1792 en 

eindigende Martini 1804, des jaars voor eene Sa. van tien Caroli guldens, aan den Ontvanger 

deezer Stads Geestelijke goederen, jaarlijks te betaalen, voor Meij van het eerstvolgende jaar, 

bij poene van parate executie, waarvan het eerste jaar alzo zal verscheenen zijn Martini deezes 

jaars 1793 aanstaande. Mids dat de Suppliant dezelve Hagen na behooren zal uitrooien, 

schouwvrij houden, de slooten en wallen jaarlijks opmaaken, en de gaaten, zo veel mooglijk 

vullen, en den bijlangs den dijk een akker of cingel graaven, en dezelve zowel als den voet 

van den dijk met Wilgen bepooten, alles ten genoegen van Heeren Gecommitt(eerden) tot de 



Pagina 120 van 220 

 

Ecclesiastique goederen, en onder betaaling mede der plakkegelden bij de verpagting van 

1798 aanstaande, en voords op de Generaale Conditien van verpagtinge der Geestelijke losse 

landen. 

 

 

525. Eodem [18 April 1793], fol.159. 

Op den Requeste van Hendrik van de Wetering, verzoekende eene convenabele remissie voor 

het vergraven van een gedeelte van den bij hem gepagten Kamp van deezer Stads 

Geestelijkheid in Dronthen gelegen, tot het maaken van de Zwarten Dijk, en dan verder een 

dubbeld pagtjaar, onder belofte van de putten en gaaten daar in weder te zullen vullen en effen 

maaken. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant de putten en gaaten in het ten Requeste gementioneerde 

land, nu reeds zijnde, of bij verdere dijkmaakingen in zijne pagtjaaren daar in zullende vallen, 

zo veel mooglijk, en van tijd tot tijd weder zal aanvullen en toemaaken, ten genoegen van 

Heeren Gecommitt(eerden) tot de Ecclesiastique goederen, zal aan hem voor geledene en nog 

te lijden schade deswegens, van zijne eerst te betaalen pagtpenningen worden gevalideerd de 

Sa. Van vijfen veertig guldens, eens, die de Ontvanger deezer Stads Geestelijkheid in 

Remissien zal mogen verantwoorden. En wordt hetzelve land aan den Suppliant daar mede 

nog voor een volgend pagtjaar van Mart(ini) 1793 tot Mart(ini) 1801 voor de tegenwoordige 

pagtpenningen van f.72 - : - in huire geaccordeerd; onder betaaling der Plakkegelden bij de 

verpagting in 1795, en voords op de generaale Conditien daarvan zijnde. 

 

 

526. Den 25 April 1793, fol.160. 

Op den Requeste van Pieter van den Berg, huirder van den Mosterthof, van de Geestelijkheid 

aan den Mastebroeker –Kerk, verzoekende hetzelve Parceel, bij de laatste verpagtinge bij hem 

voor f.40 - : - in stede van f.10 - : - gehuurd, nog voor twee volgende pagtjaaren in huire te 

mogen hebben. 

Was geapost:  Het stuk land, de Mosterthof genaamd, met het stukjen lands daar ter zijden, 

wordt aan den Suppliant voor de tegenwoordige pagt van f.40 - : - nog voor twee volgende 

pagtjaaren, ingaande Martini 1795, en eindigende Martini 1807 in huire geaccordeerd, mids 

bij elke verpagting in gelijkheid der andere huurderen betaalende de gewoone plakkegelden. 

 

 

 

527. Den 29 April 1793, fol.160. 

Op den Requeste van Geertruid Schimmelpenning, verzoekende dat instede van wijlen Menso  

Lankhorst tot mede executeur van haare eventueele nalatenschap mag worden gequalificeerd 

desselfs zoon Jan Lankhorst. 

Was geapost:  De persoon van Jan Lankhorst wordt mids deezen geauthoriseerd ten fine als 

bij Requeste gemeld. 

 

 

528.  Den 30 April 1793, fol.160vo. 

Op den Requeste van Mr. L.C.H. Strubberg, Mr. A.L. de Mist en Proc(ureur) J.Ch. Evers, te 

kennen gevende, hoe zij namens eenige Crediteuren van Mr. Adriaan de Nijs op desselfs 

penningen en goederen onder de beheering van Mr. H.H. Vitringa als zijnde gevolmagtigde 

interdict hebben laten doen, en door gem(elden) H.H. Vitringa Cessie van zijn principaals  

Goederen ten voordeele der Crediteuren was gedaan, en daar zij Remonstr(anten) namens de  
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Crediteuren binnen deeze Stad en te Zwolle worde aangezet om met de Inventarisatie te 

beginnen, ten einde dies te eer van de kostbaare aanweesigheid van een Roedendrager te 

worden ontslagen, en zij zig daartoe met genoegsaam berechtigd houden, uit hoofde dat zij 

van de overige uitheemsche Crediteuren geene volmagt ontvangen hebben, overzulks 

verzoekende dat zoo verre die uitheemsche Crediteuren betreft, zij mogen worden 

geauthoriseerd om met en benevens Mr. H.H. Vitringa de goederen van Mr. A. de Nijs te 

Inventariseeren, en dienaa ten voordeele der gezaamelijke en op de gecedeerde goederen 

rechthebbende Crediteuren te mogen verkoopen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Bovenquartier, wordt het 

gedaan verzoek tot inventarisatie en verkoop der goederen van Mr. A. de Nijs geaccordeerd 

bij deezen ten fine en effecte als naar rechten; dit alles egter onder toeverzigt van een deezer 

Stads Roedendragers en verders ter nader dispositie van Schepenen en Raden. 

 

 

529. Den 6
den

 Meij 1798, fol.161. 

Op den Requeste van Aaltje Kniphorst, wede wijlen K. van der Weijde, verzoekende wegens 

haare minderjaarigekinderen approbatie van de verkoop van haar huis en Chirurgijns opstand 

aan A. Camerik voor f.2100 - : - . 

Was geapost:  De verkoop ten Requeste gemeld, wordt ingevolge de koop-conditien ten 

Requeste annex, en met het exhibitum betekend, voor zo verre de minderjaarige aangaat, 

geapprobeerd mids dezen. 

 

 

530. Den 13 Meij 1793, fol.161vo. 

Op de Requeste van de E(dele) Egbert van Wijhe, te kennen gevende dat hij voornemens was 

zijn steenloose buiten de Louwenpoort te vernieuwen, en het zelve onder een dak te brengen, 

alsmede om aldaar een zomerhuisie te plaatsen, verzoekende daartoe approbatie. 

Was geapost:  Het word aan den Suppliant geaccordeerd, om binnen de aan hem vergunde 

ledige plaats, tusschen de Louwenpoort, en Keizerstoren, zoals dezelve met een hek is 

omgeven, een zomerhuisie te mogen zetten, mids deze betimmering geschiede met 

voorgaande kennis, en goedkeuring der tijdelijke Heeren Cameraers en Rentmeesters. 

 

 

531. Eodem [13 Meij 1793], fol.161vo. 

Op de Requeste van Berend van de Noord, bevelhebber bij het Burger Regiment in de 

Compagnie van den Hopman Jurriaan Kok, genoodzaakt zijn de ter beheering van een op hen 

vererfd erve onder Cellemuijden tot November dezes jaars zig met er woon aldaar neder te 

zetten, verzoekende dat zulks hen in zijn post als bevelhebber niet mag praejudicieeren, maar 

hij in dezen zijn post bij zijn retour in de maand November aanstaande daarin zal mogen 

continueeren. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant voor of op den eersten Augustus eerstkomende zig 

weder met er woon binnen deze Stad niet zal hebben gesisteerd, zal dezelve in zijn post als 

bevelhebber niet mogen continueeren. 

 

 

532. Den 16 Meij 1793, fol.162. 

Op den Requeste van de Heeren Burgem. J.O. van Ingen, en R.A.W. van der Merwede, als 

voogden over de minderjaarige kinderen van wijlen den Groot-Major B.J. Eekhout en Vrouwe 

J.J.A. van Echten Ehel(ieden), verzoekende te mogen worden gedechargeerd van de 

verantwoordinge van zodaanig capitaal, als ten lasten van den Gemeensman Herweier in dien 
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boedel is bevonden, en waaromtrend derzelver inmiddels reeds meerderjaarig geworden 

zijnde pupillen te vrede waaren, dat derzelver aandeelen in dit capitaal onder hunne zwager 

Herweier bleven berusten, om naderhand tusschen dezelve te worden geliquideerd. 

Was geapost:  Overmids het aan Schepenen en Raaden gebleeken is, dat de schuld ten 

Requeste gemeld, reeds ten tijde van het overlijden van der pupillen ouderen in derzelver 

boedel en nalatenschap gevonden, en niet geduirende de administratie van de Supplianten is 

gebooren, worden dezelve in hunne qualiteit daaromtrend gesteld buiten alle reproche en 

verantwoording. 

 

 

533. Den 3 Junij 1793, fol.162vo. 

Op de Requeste van Thomas de Boer, verzoekende op zeker stukkie gronds, leggende tegen 

de Stadsmuur bij slandsmagazijn, thands afgeschoten met een schutting, een huisie te mogen 

timmeren. 

Was geapost:  Het word den Suppliant geaccordeerd om den gelibelleerde grond, ter breedte 

van zes en dertig voeten, met een woonhuisie te betimmeren, tegens betaling van eene 

jaarlijksche recognitie, en grondgeld van veertien stuivers, waarvan het eerste jaar zal 

verschenen zijn op Paasschen 1794; mids egter deze betimmering worde begonnen en 

voltooijd, met voorkennis en approbatie van de tijdelijke Heeren Cameraers en Rentmeesters 

van de Stad, terwijl dan nog het gebruik van de daarnevens leggende open plaats aan hem 

word vergund, tot weerzeggens toe. 

 

 

534. Den 10 Junij 1793, fol.162vo. 

Op den Requeste van Clasina Moulin, wede van Zeegen, verzoekende dat, bij haar eventueel 

overlijden tot voogden over haare minderjaarige kleindochter Clasina van der Weg, en  

’t aandeel dezelve in haare nalatenschap zullende competeeren, mogten worden benoemd 

C.V. Moulin, en W. Boele. 

Was geapost: De persoonen van den E(dele) Claas Visscher Moulin, en Willem Boele 

worden mids deezen geauthoriseerd ten fine als bij Requeste gemeld. 

 

 

535. Den 27 Junij 1793, fol.163. 

Gelezen de Requeste van Adrianus van Engbrink, verzoekende, dat, vermids hij drie jaaren 

uitgang van twe huisen in de Buitennieuwstraat, ad f.9 - 18 – jaarlijks, aan de Buitenkerk 

verschuldigd zijnde niet in staat is dezelve te betaalen, van desen uitgang en agterstand mag 

worden ontheft. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant een jaar agterstedige uitgang van de gelibelleerde 

huisen promptelijk zal hebbeb betaald, zullen hem de twe agterstedige jaaren ter Sa. van 

negentien guldens, zestien stuivers worden geremitteerd, kunnende vorder in het verzoek ten 

Requeste gedaan niet worden getreden. 

 

 

536. Den 8 Julij 1793, fol.163. 

Op de Requeste van H. Valck, L. Masman en Quirinus Bruinier als voogden over de 

minderjaarige kinderen van wijlen de Gemeensman Teunis Bakker bij wijlen Dorothea Valck 

in echte verwekt, verzoekende approbatie van zodanige verkoop van een huis van dezelver 

pupillen staande op den Broerweg met twee daar agter aan staande huijsies aan de Med(isch) 

Dr. J.W. Heppe voor f.2400 - : - volgens daarbij overgelegde contracten. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier wordt de  
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Gelibelleerde koop en verkoop. Volgens de daarbij overgelegde contracten en met het 

exhibitum hujus diei getekend, geapprobeerd bij deezen. 

 

 

537. Den 1 Augustus 1793, fol.163vo. 

Op de Requeste van de Kerkmeesters van de Bovenkerk H. Nuis en J. van der Sluis te kennen 

gevende dat door de kennelijke herstellingen van de Swartendijk de voorste kamp van het 

Kerkenslag bijna voor de helft is vergraven, dat dezelve door het verbreeden der slooten en 

het vervoeren der hoge wallen van de 3. 4. 5. en 6
de

 kamp, na voorschr(even) eerste kamp 

weder in goede staat zoude kunnen worden gebragt, dan dat de kosten gecalculeerd op 780, 

voor de kerk  te swaar zijn, en niet kunnen gedragen worden, verzoekende ten dien einde een 

subsidie van zeshonderd guldens. 

Was geapost:  De Bovenkerk wordt tot goedmaking der kosten ten Requeste opgegeeven, 

gesubsidieerd met eene Sa. van zeshonder guldens: En word de ontfanger der Stads Domeinen 

mids dezen gelast, om aan den Requestranten in hunne qualiteiten de voorschr(even) somma 

van zeshonderd guldens, voor rekening van de Stads Camer 1793; in de maand October 

eerstkomende uit te tellen. 

 

 

538. Den 1 Augustus 1793, fol.164. 

Op den Requeste van Mr. H.H. Vitringa als gevolmagtigde van Mr. Adriaan de Nijs, 

verzoekende dat de Vendumeester C.V. Moulin moge worde geauthoriseerd om uit de 

vendupenningen de rekeningen op de bijgaande memorie vervat, te betaalen, alsmede dat aan 

hem Remonstrant een dag worde gepraefigeerd om zijn rekening voor H.H. Hoofdlieden naa 

stijl af te leggen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Bovenquartier, wordt de 

Vendumeester C.V. Moulin geauthoriseerd om uit de vendupenningen van de goederen van 

van Mr. Adriaan de Nijs aan den Suppliant over te geeven de penningen tot betaling van de 

rekeningen op de bij Requeste overgegevene memorie gespecificeert en met het exhibitum 

getekend, en wordt de Suppliant verder gelast om de boeken volgens de overgegevene 

Catalogus mede met het exhibitum getekend niet te verkoopen, of anders zulks publiek als naa 

gewoonte te moeten doen, om alsdan niet te disponeeren over die penningen zonder nadere 

kennisse van Schepenen en Raden, zullende de dag tot het doen van rekeninge aan den 

Suppliant nader worden bepaald. 

 

 

539. Den 5 Augustus 1793, fol.164vo. 

Op den Requeste van Jacob Barbier en Wessel Avink, Curateuren over Pieter de Rooij, 

verzoekende mede voor zijn aandeel zijn ¼ portie in een Hypothecatie groot f.600 - : - 

gevestigd op een erve in Westerblokker, de opzage daarvan te mogen laten doen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier worden de 

Supplianten geauthoriseerd ten fine als bij Requeste vermeldt. 

 

 

540. Eodem [5 Augustus 1793], fol.164vo. 

Op den Requeste van de gezamentlijke Kuipers deezer Stad, zich bezwaarende, dat de 

Timmerlieden zich onderstonden groote ronde vaaten of kuipen voor Brouwers, Branders 

Looijers en diergelijke te maaken, ’t geen bij den Gildebrief alleen aan hun was worden 

toegestaan. 

Was geapost:  Wordt ter observantie van den Gildebrief van het Timmermans-Gilde verstaan: 
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dat alle ronde vaaten en kuipen, hoegenaamd, ’t zij die van duigen of van planken worden in 

elkander gezet, alleen door de Kuipers zullen moeten worden gemaakt, wanneer die daartoe 

de noodige bekwaamheid zullen hebben, en dezelve alleen, en zonder hulpe van een 

timmerman zullen kunnen maaken ten genoegen van die dezelve begeert: doch dat bij 

ontstentenisse van dien zodanige groote ronde vaten of kuipen, ten gerieve der ingesetenen, of 

anderen, zulks begeerende, mede door de Timmerlieden, of anders zogenaamde 

Vierkantwerkers zullen mogen worden gemaakt. 

 

 

541.  Den 8 Augustus 1793, fol.165. 

Op den Requeste van de Eerw(aarde) Jean Mauril, Predikant in de Walsche Gemeente te 

Sluijs in Vlaanderen; verzoekende, dat de Secretaris de Mist mag worden geauthoriseert om 

aan hem Suppliant te extradeeren zodanige obligatien en penningen, te samen monterende 

even over de f.1400 - : - als wijlen desselvs oom de Eerw: J. Arnaud in leven Predikant in de 

Walsche Gemeente deezer Stad, onder derzelve heeft geconsigneerd gehad, zijnde een 

gedeelte van een erfportie van wijlen de Suppliants oom J.S. Arnaud in den jaare1785 te 

Dusmentz in het Wurtenbergsche overleden toebehoorende aan des Suppliants drie broeders, 

waarvan de eene gen(aam)t Schipio Maurel eerstdaags uijt Surinamen naar het Vaderland 

staat te repatrieeren, en van de 2
de

 gen(aam)t Jacob Maurel geene andere informatien zijn als 

dat dezelve reeds voor veele jaaren te Gibraltar ongehuwd overleden is; Terwijl dien van de 

derde gen(aam)t Jean Pierre Maurel, in den jaare 1779 naa den Oostindien vertrokken 

hoegenaamd geene tijdingen tot nogtoe heeft kunnen bekoomen, niet tegenstaande alle 

aangewende moiete, en zulks om van gem(elde) penningen aan zijne eerstdaagst verwagt 

wordende broeder desselvs portie te kunnen extradeeren, en onder beider bewaring en 

verantwoording te houden de twee andere portien der uitlandigen, doch meer dan 

waarschijnlijk reeds overledene broederen, tot dat van dezelve leven of dood iets mag 

consteeren offereerende boven en behalven zijne personeele cautie voor alle namaninge nog 

gerichtelijk te verbinden zodanige erfportir van wijlen meergem(elden) zijne oom J. Arnaud 

heir ter Steede aanwesig, als naa doode van Catharina Bergs op hem Suppliant zal komen te 

vervallen. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan wordt geaccordeerd, en dien ten gevolge de 

Secretaris de Mist geauthoriseert om aan den Suppliant uit te reiken de onder sig 

geconfigueerden obligatien en penningen daarbij omschreeven, mids door de Suppliant worde 

gepraesteerd de bij requeste aangeboodene cautie. 

 

 

542. Den 29 Augustus 1793, fol.166. 

Op de Requeste van Bartha van Schooten, gehuwd aan Albert de Jong, waarbij sij twe 

kinderen de een ruim vier en het ander nog geen een jaar oud zijnde, te kennen gevende dat 

gem(elden) haar Eheman in zoverre in zijn verstand gekrenkt is, dat hij voor ’t tegenwoordige 

in de onmogelijkheid is zijne zaaken en affaires naar behoren waar te neemen, verzoekende 

dieswegens, dat solang hij sig in dese ongelukkigen situatie bevind de beide vaderen Hendrik 

de Jong, en Hermen van Schooten mogen worden geauthoriseerd, om ter administratie en 

bezorging der Turf als andere zaaken tot instandhouding van de huishouding toe te treeden, 

mids daarvan aan de ondergetekende van tijd tot tijd rekening doende, en de penningen 

uitreikende. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Bovenquartier word het 

verzoek ten Requeste gedaan geaccordeerd; en worden dien ten gevolge de beide vaders 

Hendrik de Jong, en Hermen van Schooten geauthoriseerd ten fine als bij de Requste verzogt. 
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543. Den 19 September 1793, fol.166. 

Op den Requeste van Abraham Stennekes J.U.D. verzoekende admissie om parthijen voor 

deeze Stads Banken advocando te mogen bedienen. 

Was geapost:  De Suppliant wordt mids deezen geadmitteerd om parthijen voor deezer Stads 

Banken advocando te mogen bedienen. 

 

 

544. Den 19 September 1793, fol.166vo. 

Op de Requeste van Willem Willems, Stadsmeijer van het erve den Brink, en Lubbert Alberts 

Brouwer, Meijer van het erve de Zwarte Welle, verzoekende dat mag worden verstaan, dat de 

oude Meijer het rietgewasch over 1793 mag snijden tot den laatsten Maart 1794 toe, zonder 

belemmering of eenige verhindering daarin van de nieuwen Meijer. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant het riet op de gelibelleerde erven voor den 15 Maart 

1794 zullen hebben gesneden, en voor den 1
sten

 April daaraan volgende van de plaats 

vervoerd, kan dit product ten profijte van dezelven worden ingezameld. 

 

 

545. Den 3 October 1793, fol.166vo. 

Op de Requeste van Barend van de Noord, Bevelhebber in het Burgerregiment alhier in de 

compagnie van den Hopman J. Kok, verzoekende, dat wanneer hij Suppliant den gewoonen 

dienst als Bevelhebber waarneemt, hij vrijelijk, en zonder praejuditie buiten dienst zijnde tot 

op den eersten November aanstaande ter waarneeming zijner Boerderij te Cellemuiden de 

perzoon zal mogen verblijven. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Burger Regiment, word uit 

bijzondere consideratie het uitstel van den Suppliant in de Requeste vermeld, geaccordeerd, 

onder die voorwaarde, dat, bij aldien niet voor, of op den 1
sten

 November eerstkomende in 

perzoon met hetzelfs huishouding binnen deze Stad mogte blijven woonen, en deszelfs post 

als Bevelhebber komen waarneemen, als van defacto van gedagte post zal zijn vervallen, en 

ten dispositie zonder nadere ordre aan dien geenen welke zulks competeert worden 

overgelaaten. 

 

 

546. Eodem [3 October 1793], fol.167. 

Op de Requeste van Anna Margareta van der Vegt, laats weduwe van Lammert Neurink, 

verzoekende als Vroedvrouw te Brunnepe vermeerdering van tractament. 

Was geapost:  In het verzoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreeden, dan egter word 

de Suppliante uit bijzondere consideratien gebeneficeert met vijfentwintig guldens eens, te 

betaalen door den Ontfanger der Stads Domeinen voor rekening van de Stads Camer 1793. 

 

 

547. Den 7 November 1767.fol.167vo. 

Op de Requeste van Berendina Goosselenk, wede van Ernst Bruins, te kennen gevende hoe sij 

Suppliante van voornemen zijnde zig in een tweede Huwlijk te begeeven, gaarn Veniam 

aetatis had voor haar twee dogters de eene oud 23 jaaren en de andere oud 20 jaren. 

Was geapost: De verzogte Venia aetatis wordt geaccordeerd ten fine en effecte als naa 

rechten. 

 

 

548. Den 14 November 1767.fol.167vo. 

Op de requeste van Jan Westendorp, verzoekende dat Jan Schallenberg mag worden gelast,  
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om ingevolge overgelegde rekening;  van een gemeenen Beer ter ondersteuning van de ten 

 Requeste gemelde huisen, een Sa. van f.150 - 17 - 15 71/101 te betaalen. 

Was geapost: Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Bovenquartier, daarover 

nader hebbende gehoord, den Suppliant en medegeinteresseerde Jan Westendorp; word 

verstaan, dat de beklaagde Jan Schallenberg voor zijn aandeel in de kosten van de gemeenen 

Beer ten Requeste gemeld, zal moeten betaalen eene Sa. van eenhonderd guldens zonder 

eenige  meerdere kosten; welke door den Suppliant in dezen zullen gedragen worden. 

 

 

549. Den 18 November 1767.fol.168. 

Op den Requeste van Antonij Beekman, Messemaaker, zich bezwaarende over te veel 

betaalde 12 guldes, zo hij meende voor eene maaltijd aan de Gildemeesters van het Smeeden-

Gilde bij het doen zijner toezage en proeve. 

Was geapost:  Op het raport van de Heeren Broodwegeren, wordt in aanmerking van het 

overoud constant gebruik daarvan bij het Gilde zijnde, verstaan: dat de Suppliant met de 

betaaling der ten Requeste gelibelleerde twaalf guldens niet boven anderen is bezwaard, en 

wordt overzulks desselfs verzoek om restitutie daarvan geweezen van de hand. 

 

 

550. Den 2 December 1793, fol.168. 

Op den Requeste van den Heer Oud-Burge(meeste)r A. Strockel, verzoekende dat hem de 

Geestelijke Hongerkamp aan den Oortweg nog voor een volgend pagtjaar in huire mogt 

worden geaccordeerd, in aanmerking van de hooge huur, en de daaraan reeds gedaane en 

verder te doene verbeteringen. 

Was geapost:  De Kamp Lands, ten Requeste genoemd wordt aan den Suppliant voor nog een 

volgend pagtjaar, ingaande Mart(ini) 1798, en eindigende Mart(ini) 1804, in huire 

geaccordeerd voor de tegenwoordige huurpenningen, mids betaalende bij de aanstaande 

verpagting de gewoone plakkegelden. 

 

 

551. Den 12 December 1793, fol.168vo. 

Op den Requeste van Everdina Bartha Schols gesepareerde huisvrouw van Jan Hendrik  

Berben, verzoekende uit hoofde haar onvermogen een advokaat pro Deo om tegens haar man 

om alimentatie tot kind waarvan zij onlangs was in kraam gekoomen. 

Was geapost:  Dr. L.C.H. Strubberg wordt mids dezen geauthoriseerd om de Suppliante in 

dezen advies te mogen bedienen, zullende zijnen declaratie daarvoor mogen overgeeven ten 

laste van de Stad. 

 

 

552. Eodem [12 December 1793], fol.168vo. 

Op den Requeste van Jan Lankhorst, Burgers-zoon, en het bakken, luid attest ten Requeste 

annex, buiten deeze Stad eenige jaaren geleerd hebbende, en echter nu in desselfs admissie tot 

het Bakkers-Gilde bij de Gildemeesteren difficulteit vindende, overzulks verzoekende dat 

Schep(enen) en Raaden hem tot het voorschr(even) Gilde admissibel mogten verklaaren. 

Was geapost:  Alzo het aan Schepenen en Raaden gebleken is, dat de Suppliant het handwerk 

van bakken buiten deezen Stad twee jaaren en langer heeft geleerd, wordt, nadat de 

Gildemeesteren van het Bakkers-Gilde door Heeren Broodwegeren daarop zijn gehoord, 

verstaan: dat de Suppliant als een Burgerzoon, tengevolge van de Resolutie van Raad en 

Gezwoorene Gemeente van den 14 April 1653 tot het Bakkers-Gilde moet worden 

geadmitteerd. 
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[In marge]: Zie het effect van de hier geallegeerde Resolutie van den 14 April 1653, mede bij het Apost(il) van den 7 Januarij 

1783. 

 

 

553. Den 12 December 1793, fol.169. 

Op de Requeste van Dries Beerds gehuwd aan de nagelatene weduwe van Aart Jurriens 

Kasper, Meijersche van een erve op het Haatland, te kennen gevende dat zijn praedecesseur 

Aart Jurriens van desen Stads losse landen in huur hebbende gehad een kamp genaamt het 

Hoek-kampie voor de Sa. van f.34 - : - jaarlijks; welke de Suppliant wel genegen was te 

verbeteren en tot een goede koeweide te maken wanneer hij dit land bij zijn erve in pagt 

mogte behouden; verzoekende dieswegens, dat zulks aan hem mag worden geaccordeerd, en 

dit land dat niet onder de losse Stads landerijen moge worden verpagt. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Cameraers van de Stad, word het verzoek ten 

Requeste gedaan mids dezen geaccordeerd, en dien ten gevolge het gelibelleerde Hoekkampie 

tegens betaling van een jaarlijkse pagt van zesendertig guldens, in pagt bij zijn gepagte erve 

geaccordeerd, mids dit zelve Hoekkampie behoorlijk verbeterende, en hij daarvan so bij deze 

als de volgende verpagtinge die Stads losse landerijen de gewoone plakkegelden betalende. 

 

 

554. Den 16 December 1793, fol.169vo. 

Op de Requeste van Jan Sijbrands, verzoekende van een restant ad f.29 - : - welke hij op het 

20
ste

 parceel van de Pieper nog verschuldigd was, remissie te mogen hebben. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant deszelfs verschuldigde pagt van het gelibelleerde 

parceel lands verschenen Martini 1793, promptelijk zal hebben betaald ten comptoire van den 

Ontfanger dezer Stads Domeinen, zal hem het restant van deszelfs verschuldigde 

pagtpenn(ingen), verschenen Martini 1792 worden geremitteerd. 

 

 

555. Eodem [16 December 1793], fol.169vo. 

Op de Requeste van Wolter Dekker, verzoekende deszelfs gepagt erve het twede de Pol voor 

een Sa. van f.1010 - : - te mogen in pagt overdoen aan Barteld Willems van Dijk. 

Was geapost:  Het word aan den Suppliant mids dezen geaccordeerd, om deszelfs gepagt 

erve aan Barteld Willems van Dijk op dezelve conditien als hij dat den 12 Maart 1793 van de 

Stad gepagt heeft, te mogen overdoen, zonder dat zulks wel eenige consequentie zal mogen 

getrokken worden. 

 

 

556. Den 19 December 1793, fol.170. 

Op de Requeste van Egbert van der Woude, te kennen gevende dat hij hebbende aangekogt 

een vervallen huisie in de hoek agter de militaire wagt buiten de Vischpoort welke hij wel 

genegen was wat verder uit te zetten zonder nadeel aan zijn nabuur toe te brengen, 

dieswegens verzogte dat hem zulks mogte worden geaccordeerd. 

Was geapost:  In het verzoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word dus 

hetzelve afgeslagen mids dezen; En zal dien ten gevolge den Suppliant met deze zijne 

voorgenomene gelibelleerde timmering moeten blijven binnen de oude bepalingen, zoo, dat 

hij daarmede niet verder uitspringe, nog ook hoger timmere als die voorheen geweest is. 

 

 

557. Den 23 December 1793, fol.170. 

Op den Requeste van de wede wijlen Jan Rutenberg, geb. van Goch, verzoekende dat bij haar 

eventueel overlijden de E(d.) R.J. Woltgraft en J.W. van Romunde mogten worden 
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geauthorizeerd tot derzelver Executeuren Testamentair. 

Was geapost:  De persoonen van de E(d.) R.J. Woltgraft, en J.W. van Romunde worden bij 

dezen geauthoriseerd ten fine als bij Requeste gemeld. 

 

 

558. Den 30 December 1793, fol.170vo. 

Op den Requeste van Aaltje ten Klooster, wede wijlen Jan Mol, verzoekende dat de twee 

minderjaarige kleinkinderen van wijlen haaren gesneuvelde zoon in het Arme Weeshuis 

mogten worden opgenoomen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het Arme Weeshuis worden de 

Buiten vaderen van voorschr(even) huis geauthoriseerd om de gelibelleerde kinderen 

provisioneel in het zelve op te neemen en te verpleegen. 

 

 

559. Den 2 Januarij 1794, fol.170vo. 

Op den Requeste van Claas Visscher, verzoekende zeker stukje lands van de Geestelijkheid, 

voor 6 guldens bij hem in huire, nog voor twee volgende pagtjaaren in huire te mogen hebben. 

Was geapost:  De huire van het land ten Requeste gemeld, wordt aan den Suppliant nog voor 

twee volgende pagtjaaren ingaande Mart(ini) 1798 en eindigende Mart(ini) 1810 voor 

dezelfde pagtpenningen in huire geaccordeerd mids hetzelve verbeterende, en bij de volgende 

verpagtingen betaalende de plakkegelden daartoe staande. 

 

 

560. Eodem [2 Januarij 1794], fol.171. 

Op den Requeste van Jannegje Sijbrands, wede Dirk Louws, Meijersche van een Geestelijk 

erve op de Oude Wetering bij de Kerk, verzoekende wegens den haar in 1793 ongelukkig 

overgekoomen brand van haar huis, schuur en goed, eenige remissie van agterstedige pagt. 

Was geapost:  Uit consideratie van den aan de Suppliante overgekoomene brand, wordt aan 

dezelve een jaar pagt aan de Geestelijkheid verschuldigd, geremitteerd mids deezen. 

 

 

561. Den 7 Januarij 1794, fol.171. 

Op de Requeste van Gerrit Boumeester, Mense Cellis, Peter Jans en Gerardus Cellis 

verzoekende, dat de kosten tot het repareeren van het gat in den Middeldijk op het 

Mandemakersland door Heeren Cameraers en Rentmeesters aangewend stadswegen mogen 

worden betaald of te dat de vier nieuwe Meijers, met de Supplianten de kosten mede mogen 

dragen. 

Was geapost:  In het verzoek ten Requeste gedaan kanniet worden getreden en word hetzelve 

dien ten gevolge afgeslagen mids dezen. 

 

 

562. Eodem [7 Januarij 1794], fol.171vo. 

Op de Requeste van Lubbert Jans, Meijer op het Stadserve de Pol, verzoekende dat het erve 

door Dirk Jans gepagt, aan den Suppliant met onderling goedvinden moge worden 

overgedaan. 

Was geapost:  De overdoening van het Haatlander erve sub. No.50 door Dirk Jans gepagt, 

word mids dezen geapprobeerd. 
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563. Eodem [7 Januarij 1794], fol.171vo. 

Op de Requeste van Hermannus Nissink, verzoekende remissie van een jaarlijkse uitgang ad 

f.2 - 2 – uit een huisie op de Oudestraat bij de Botervatspoort over de jaren 1792 en 1793. 

Was geapost:  Den Suppliant worde uit goede inzigten de beide jaaren uitgang ad f.2 - 2 – 

jaarlijks verschenen Pa(asschen) 1792 en 1793 mids dezen geremitteerd. 

 

 

564. Eodem [7 Januarij 1794], fol.172. 

Op de Requeste van Dirk de Schokker; te kennen gevende dat hij bij aankoop in publijcque 

veiling eigenaar geworden zijnde van een huisie op de hoek van de Keijserstraat, in de 

Erentsmitssteeg, nader is ontwaar geworden, dat hetzelve huisie bezwaard is met een 

grondgeld van drie Goudguldens aan de Stad, jaarlijks, dat het tot opbouw van hetzelve mede 

nog merkelijk kosten gedaan heeft, verzoekende dieswegens eenige remissie en vermindering 

van dit grondgeld. 

Was geapost:  Wanneer den Suppliant ten Stadscomptoir het jaar uitgang verschenen 

Paaschen 1793 promptelijk zal hebben voldaan, en met de verdere herstelling en opbouw van 

het gelibelleerde huis ten genoegen van de tijdelijke heeren Cameraers en Rentmeesters zal 

hebben gecontinueerd, zal hem het jaaruitgang verschenen Pa(aschen) 1792 worden 

geremitteerd van drie Goudguldens op een Goudgulden worden verminderd. 

 

 

565. Den 13 Januarij 1794, fol.172. 

Op den Requeste van Barend Groenewolt, te kennen gevende hoe onder wijlen Hendrik van 

Braam als voogd over zijn broeder Pieter Groenewolt die reeds sedert 24 jaren naar Oost-

Indien is gevaaren en van desselvs leven of dood geen tijding is, berustende is geweest 

wegens moeders versterf de Sa. van S.C. dertig gulden en van welke broeder hij en zijn zuster 

Lamberta erfgenaam is, verzoekende die penningen voor hem en haar te mogen invorderen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buitenquartier word de 

Suppliant gequalificeerr om namens hem en desselvs zuster van de erfgen(aam) Hendrik van 

Braam de gelibelleerde penningen in te vorderen en na zig te neemen, en de voorschr(even) 

erfgen(aamen) daarvoor te quiteeren. 

 

 

566. Den 16 Januarij 1794, fol.172vo. 

Op den Requeste van Tido Hendrik van Essen en Petronella Johanna Helena van Eijs  

Ehel(ieden), verzoekende om geallegeerde redenen scheiding van tafel en bed op conditien als 

bij het annex contract en daar van registratie en publicatie te laten doen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buitenquartier; wordt de 

verzogte scheiding van tafel en bed, ingevolge het overgelegde en met het exhibitum hujus 

diei getekende contract, aan de Supplianten geaccordeerd ten fine en effecte als naar regten. 

 

 

567. Den 16 Januarij 1794, fol.173. 

Op den Requeste van Hendrik van Wilsum, verzoekende dat desselvs zuster Geertje Albers 

van Wilsum door een ziekte blind zijnde geworden, mogt worde geaccordeerd om een portie 

uit een der Gasthuisen te mogen haalen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisooren van de respective Gasthuisen wordt 

de Suppliants zuster Geertje Albers van Wilsum geaccordeerd om een Kostgevers proeve uit 

het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis te mogen haalen, mits vooraf aan de Kerkmeesters van 

voorschr(even) huis overgeevende een inventaris van haar inboedel. 
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568. Eodem [16 Januarij 1794], fol.173. 

Op den Requeste van Hermen Jan Sterke, gekogt hebbende het Karviel Schip van Abraham 

van Munster, en verzoekende met het Veer van hier op Amsterdam et vice versa te mogen 

worden begunstgd. 

Was geapost:  De Suppliant wordt met het Veer van hier op Amsterdam et vice versa 

gebeneficeerd bij dezen. 

 

 

569. Den 20 Januarij 1794, fol.173vo. 

Op de Requeste van Hr. Valck in den jare 1787 tot het waarneemen van het Boekhouderschap 

dezer Stads Armenstaat zijnde aangesteld, verzoekende thands wegens lichaams 

ongesteldheid, en eigenen zaaken van dien post te mogen worden ontslagen. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Provisoren van de Armen Camer word het 

verzoek ten Requeste gedaan geaccordeerd en dien ten gevolge de Remonstrant van zijn post 

als Boekhouder van dezer Stads Armenstaat ontslagen terwijl dan nog Schepenen en Raaden 

wel hebben willen verklaaren, dat sij in dezelfs gehoudene administratie volkomen genoegen 

hebben genomen, hem deswegens bedankende mids dezen. 

 

 

570. Den 23 Januarij 1794, fol.173vo. 

Op den Requeste van Paulus Rill, verzoekende voor hem en zijn huisvrouw de kost uit een der 

Gasthuisen te mogen haalen. 

Was geapost:  Op het rapport der Heeren Provisoren van het G(eertruid) en C(atharina) 

Gasthuis, worden de Supplianten geaccordeerd om een Kostgeevers proeve in voorschr(even) 

Gasthuis te mogen haalen. 

 

 

571. Den 23 Januarij 1794, fol.174. 

Op den Requeste van Teunis Bres, gewoon zijnde van hier op Harderwijk en terug te loopen  

met brieven en pakjes, verzoekende met eene vaste Boode plaatse van hier op Harderwijk et 

vice versa te mogen worden gebeneficeerd. 

Was geapost:  In het verzoek ten Requeste gedaan, kan niet worden getreden, en wordt 

hetzelve overzulks geweezen van de hand. 

 

 

572. Den 6 Februarij 1794, fol.174. 

Op den Requeste van Albert van Dijk, verzoekende dispensatie van de tijd die hij naar 

preascript der Wet zoude moeten wagten om zig in een tweede huwlijk te begeeven, zijnde 

zijne vorige vrouw den 18 September 1793 overleeden. 

Was geapost:  De versogte dispensatie wordt aan den Suppliant geaccordeert bij deezen. 

 

 

573. Den 6 Februarij 1794, fol.174. 

Op den Requeste van Geertrui Hoei, Lidmaat van de Gereformeerde Kerk, en door den 

Predikant van de Wijk behoorlijk geëxamineerd, verzoekende permissie tot het houden van 

een Kinderschool. 

Was geapost:  De Suppliante wordt geauthoriseerd, om als School-maitresse in deeze Stad te 

mogen fungeeren. 
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574. Den 10
den

 Februarij 1794, fol.174vo. 

Op den Requeste van Louw Stevens Post, en Engeltje Lammersen Kortenbos, te samen volle 

Neeven en Nigten, verzoekende dispensatie van de Wet, die hun huwlijk anders zou 

verbinden. 

Was geapost:  De verzogte dispensatie wordt aan den Supplianten geaccordeerd bij dezen, en 

dezelve dus gepermitteerd, te samen in huwlijk te mogen treden. 

 

 

575. Den 18 Februarij 1794, fol.174vo. 

Op den Requeste van Jan Willem Harpschoe, verzoekende voor dessefs zoon Pieter oud 22 

jaaren Veniam aetatis. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier; 

wordt de verzogte Venia aetatis aan des Suppliants zoon geaccordeerd bij dezen. 

 

 

576. Den 21 Februarij 1794, fol.175. 

Op de Requeste van Egbert Doorne, Meijer van het gepagte erve No.14 2do verzoekende het 

zelve te mogen overdoen aan Jan Lubbers. 

Was geapost:  De verzogte overdoening van het gelibelleerde erve word mids dezen 

geaccordeerd. 

 

 

577. Den 21 Februarij 1794, fol.175. 

Op de Requeste van de tijdelijke Bedienaaren der Armen, verzoekende zeker huis staande op 

de Burgwal bij de Kleine Plantagie, zoals hetzelve laatst bewoond is geweest door Barber 

Cooltjes, te mogen verkoopen, en de jaarlijkse uitgang van f.4 - 4 – waarmede hetzelve ten 

profijte van het Groot Burger Weeshuis dezer Stad is bezwaard, ter faciliteering dezer 

verkoop, daarvan af te neemen, en den koper te ontheffen voor zodanig een gedeelte als ten 

meesten nutte dezer Stads Armenkamer zal worden goedgevonden. 

Was geapost:  De Requestranten worden tot de veiling van het gelibelleerde huis mids dezen 

geauthoriseerd, met conditien, dat den koper hetzelve in behoorlijken staat zal moeten 

optimmeren, en dat den uitgang waarmede het ten profijte van de Groot Burgerweezen 

bezwaard is, ter Sa. van drie Goudguldens, inval zig daartoe alsdan kopers opdoen, of inval 

daartoe des niet tegenstaande geene kopers mogten gevonden worden, hetzelve te mogen 

veilen, met ontheffing van der voorschr(even) geheelen uitgang. 

 

 

578. Den 27 Februarij 1794, fol.175vo. 

Op den Requeste van de nagelatene kinderen van Teunis Jacobs, verzoekende dat haare 

minderjarige zuster Geesje, oud 15 en broeder Barteld, oud 11 jaren in het Groot Burger 

Weeshuis mogten worden opgenoomen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het Groot Burger Weeshuis 

worden de buiten vaderen van hetzelvde huis geauthoriseerd om de twee gelibelleerde 

kinderen, met naame Geesie en Barteld in het zelve op te neemen en te verpleegen. 

 

 

579. Eodem [ 27 Februarij 1794], fol.195vo. 

Op den Requeste van Salomon Marcus Junior, verzoekende voor desselfs zoon Leeman 

Marcus, geb. 19 Maart 1775, van hier ter voortsettinge zijner zaaken naar London zullende 

verreizen Veniam aetatis. 
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Was geapost:  De verzogte Venia aetatis wordt aan des Suppliants zoon Leman Marcus 

geaccordeerd bij dezen, ten fine en effecte als naar rechten. 

 

 

580. Den 3 Maart 1794, fol.176. 

Op de Requeste van Albert Beumer, verzoekende dat van een zeker huisie tegenover de 

Buitenkerk van H. Schindelaar aangekogt, en in zeer vervallen staat zijnde, en bezwaart met 

een uitgang ten behoeve van den Armenkamer ad f.3 - 17 – jaarlijks, voor eenige jaaren 

afschrijving dier uitgang mogten worden geaccordeerd, wanneer hij hetzelve gaarn zoude 

verbeteren, en daar een nieuwe gevel voor zetten. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant gelibelleerde huisie in een behoorlijken staat zal hebben 

opgetimmerd, en de uitgang aan de Armen Camer tot Paaschen 1794 zal hebben betaald zal 

hij van de vier volgende jaaren van de betaling dezer uitgang, en dit tot Paaschen 1798, 

worden gelibereerd. 

 

 

581. Den 3 Maart 1794, fol.176vo. 

Op de Requeste van Jacob Tichler, benevens deszelfs broeder en zwager Jan Willem Tichler, 

en Joan Jacobson de twe laatstgemelde in qualiteit als voogden over de minderjarige kinderen 

van hem Predikant Jacob Tichler uit zijn eerste huwlijk met Vrouwe Petronella Lucretia 

Rauwertz verwekt, verzoekende dat voorschr(even) minderjarige kinderen van hem Predikant 

Jacob Tichler Venia aetatis mag worden verleend. 

Was geapost:  De verzogte Venia aetatis word aan Jacob Tichler en Jan Isaak Rauwertz 

Tichler mids dezen geaccordeerd, ten fine en effecte als naar regten. 

 

 

582. Den 4 Maart 1794, fol.176vo. 

Op de Requeste van H. Valck, L. Masman, G. Bruinier als voogden over de minderjarige 

kinderen van wijlen den Gemeensman Teunis Backer, en Vrouwe Dorothea Valck, 

verzoekende approbatie van de verkoop van een hof, gelegen in de Groenestraat, door de Heer 

Pieter Monchy in huir gebruikt wordende, met en benevens een woonhuis mede in de 

Groenestraat als sij daarvan aan Jan Adolf van eene Sa. van zevenhonderd guldens. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier, word de 

gelibelleerde verkoop van de ten Requeste gemelde hof, met het woonhuisie, mids dezen 

geapprobeerd. 

 

 

583. Den 6 Maart 1794, fol.177. 

Op de Requeste van Jan Mooijen, verzoekende een stukje lands genaamd de Halve Maan 

buiten de Cellebroerspoort in de Stadsgragt voor den tijd van vijf jaaren gehuird hebbende en 

hetzelve wel willende verbeteren inval hij in deze pagt voor een volgend pagtjaar mogte 

continueeren, verzoekende daartoe de approbatie van Schepenen en Raaden. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant de gelibelleerde Halve Maan voor expiratie van deze 

pagtjaaren met een behoorlijke mesting zal hebben voorzien, ten genoegen van de tijdelijke 

Heeren Cameraers en Rentmeesters van de Stad; zal aan hem dit zelfde land voor nog vijf 

volgende jaaren in huire worden geprolongeerd, mids bij de nieuwe verpagting de gewoonw 

plakkegelden betalende. 
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584. Den 6 Maart 1794, fol.177vo. 

Op den Requeste van die vanden Walschen Kerkenraad, verzoekende authorisatie, om in 

dezen jaare, op Stads Tour alhier te mogen convoceeren de Walsche Synodus tegens den 15 

Meij - en dan gebruik te mogen maaken van de groote kamer op het Collegie – en verder 

verzoek van Support. 

Was geapost:  Het wordt den Supplianten in derzelver qualiteit gepermitteerd, het Walsche 

Synodus, op de tour van deeze Stad alhier te mogen beschrijven tegens den 15 Meij deezes 

jaars aanstaande, en tot derselver deliberatien te mogen gebruik maaken van de groote kamer 

op het Collegie. En wordt aan dezelve dan nog tot goedmaking van de kosten der Synodaale 

Maaltijd; en andere ter dier gelegenheid ontstaande, geaccordeerd eene Sa. van tweehonderd 

Caroli guldens, eens, en zonder consequentie voor het toekoomende, op derzelver quitantie 

half te betaalen door den Ontvanger deezer Stads Domeinen, en half door den Ontvanger 

deezer Stads Ecclesiastique goederen. 

 

 

585. Den 9 Maart 1794, fol.177vo. 

Op den Requeste van de voogden over de minderjaarige Alberta Mulder, verzoekende  

permissie om neffens andere erfgenaamen zeker aandeel hunner pupille, in goederen te Eepe 

gelegen publiek te mogen verkoopen. 

Was geapost:  De Supplianten in hunne qualiteit worden mids dezen geauthoriseerd, ten fine 

als bij Requeste verzogd. 

 

 

586. Den 10 Maart 1794, fol.178. 

Op den Requeste van David ten Hove, oud 24 jaaren, verzoekende tot betere voortzetting 

zijner zaaken, Veniam aetatis te mogen hebben, terwijl zijne moeder en voogden hiet in 

consenteeren. 

Was geapost:  De verzogte Venia aetatis wordt aan den Suppliant geaccordeerd ten fine, als 

naar rechten. 

 

 

587. Den 13 Maart 1794, fol.178. 

Op den Requeste van Jan Gerrits van der Veen, gekogt hebbende het Karviel Schip van  

Roelof Meijer, en verzoekende met het Veer van hier op Amsterdam et vice versa te mogen 

worden gebeneficeerd. 

Was geapost:  De Suppliant wordt met het Veer van deeze Stad op Amsterdam, en vice versa 

begunstigd mids dezen. 

 

 

588. Den 17 Maart 1794, fol.178vo. 

Op den Requeste van Jan Hendrik Fros, te kennen gevende hoe dat desselfs vader Godfrid 

Carel Fros is komen te overlijden alhier in des Suppliants huis nalatende buiten den Suppliant 

nog 2 kinderen, wonende de eene te Amsterdam en de andere te Deventer, en dewijl die zoo 

spoedig mogelijk niet zullen kunnen overkomen overzulks verzogte de boedel onder beneficie 

van inventaris te mogen aanvaarden of anders het lijk ter aarde te mogen bestellen zonder 

daardoor tot het betalen der schulden te kunnen worden verpligt. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, tot het aanvaarden van den boedel onder 

beneficie van inventaris word aan den Suppliant geaccordeerd mits zoo spoedig doenlijk aan 

zijne mede erfgenamen daarvan tot haaren narigt kennis gevende. Wordende de Suppliant 

verder geauthoriseerd het lijk van desselfs vader ter aarde te laten bestellen. 
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589. Den 20 Maart 1794, fol.178vo. 

Op den Requeste van de wede Antonij Smit, verzoekende Veniam aetatis voor haar zoon Jan 

Smit, oud 21 jaar, en zich wel gedragende. 

Was geapost:  De verzogte Venia aetatis wordt aan der Suppliante zoon mids dezen 

geaccordeerd ten fine en effecte als naar rechten. 

 

 

590. Den 24 Maart 1794, fol.179. 

Op den Requeste van Teunis Pol, verzoekende om zijnen behoeftigen staat remissie van drie 

jaaren uitgang uit zijn huis in de Veenestraat, versch(enen) Paasschen 1792, 1793 en 1794, 

aan de Geestelijkheid verschuldigd, jaarlijks ter Sa. van f.2 - 9 - . 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant het jaar uitgang, verschijnende Paasschen 1794 

promptelijk zal hebben voldaan, worden hem de twee jaaren Paasschen 1792 en 1793 

geremitteerd. 

 

 

591. Den 24 Maart 1794, fol.179. 

Op den Requeste van de wede van Johannes Schromp, oud 63 jaren, verzoekende met een 

huisie op de plaats of deele en een Kostgevers proeve in ’t G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis 

onder offerte van hun huisie in de Extersteeg, en hetgeen naa haar overlijden mogt overblijven 

mits dat zij daarvoor s’weeks 6 stuivers haar leven van het gem(elde) huis mogte ontvangen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het G(eertruid) en C(atharina) 

Gasthuis wordt het verzoek ten Requeste gedaan geaccordeerd zoo als het ligd. 

 

 

592. Den 24 Maart 1794, fol.179vo. 

Op den Requeste van de wede Neurink, Vroedvrouw te Brunnepen, verzoekende om 

verscheidene redenen ten Requeste gemeld eenige vermeerdering van haar sober tractament 

van f.125 - : - . 

Was geapost:  Op het favorabel rapport noopens de Suppliant ingekoomen, en in verwagting 

dat zij zal voortgaan, haare functien ten genoege van Schepenen en Raaden te blijven 

waarneemen, wordt haar tractament vermeerderd met vijfentwintig guldens, jaarlijks, bij 

quartaalen te betaalen dooe deezer Stads Rentekamer, waarvan het eerste quartaal zal ingaan 

op Paasschen aanstaande. 

 

 

593. Den 31 Maart 1794, fol.179vo. 

Op den Requeste van Johanna Vaassen, wede wijlen N.N. welkes Eheman den 14 September 

1793 was overleden, verzoekende om geallegeerde redenen, binnen den tijd bij de Wet 

bepaald, weder te mogen hertrouwen met een Soldaat (Jacob Mulder, Musquetier) van het 

hier liggend Bataillon van Bentinck – alsmede om twee huwlijks proclamatien op eenen dag 

te mogen hebben. 

Was geapost:  De Suppliante wordt, met dispensatie van den Wet, dezen ter contrarie, 

geaccordeerd binnen den tijd daarbij bepaald weder een ander huwlijk te mogen aangaan. En 

wordt de Eerw(aarde) Kerkenraad der Nederduitsche Gereform(eerde) Gemeente deezer Stad 

mids dezen geauthoriseerd, de Suppliante aanstaande Zondag twee huwlijksgeboden te mogen 

geven. 
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594. Den 1 April 1794, fol.180. 

Op de Requeste van de Muntmeester N. Wonneman, te kennen gevende, dat niet tegenstaande 

de Rem(onstran)t zederd den aankoop der Kalkbranderij in den jare 1775 altijd in het vredig 

bezit is geweest van al het land daarbij nog wordende gebruikt, en inzonderheid van de door 

de Branderij liggende bouwakkers, de Remonstrant egter ontdekt heeft, dat er bij H.W.H. 

Agtb. Twijfelingen zouden ontstaan zijn, of de Remonstrant wel op een wettigen titel dit land 

mede in bezit hebben in gebruike, doordien daarvan in de eerste concessien, en op volgende 

Resolutien en transporten geene bijzondere melding gemaakt word. Verzoekende dat H.W.H. 

Agtb. Bij ampliatie van de vorige Resolutien den Suppliant van opgemelde Bouwakkers 

liggende over den weg, tegenover de Kalkovens den eigendom gelieven toe te kennen. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden verklaaren door dezen, dat zolang de Kalkbranderij in 

weezen zal zijn onder de concessie tot het zetten van dezelve, afgegeeven bij Apostille van 

Schepenen en Raaden op den 18 October 1738, word gecomprehendeerd, al het land, daar de 

Kalkovens staan, tusschen de Brunneper Haven, en nieuws gezette rikking, en scheidpaalen 

tot agter aan de IJssel, en dan nog de bouwakkerties voor de Kalkovens, zoals die en derzelver 

kennelijke beplantingen en afgravingen aldaar gelegen zijn. 

 

 

595. Eodem [1 April 1794], fol.180vo. 

Op den Requeste van H. Diender, verzoekende wegens hooge jaaren en onvermogen remissie 

van drie jaaren agterstedige thinsen aan deezer Stads Geestelijkheid. 

Was geapost:  De drie jaaren agterstedige thins, versch(enen) Paasschen 1792, 1793 en 1794 

worden aan den Suppliant geremitteerd bij dezen. 

 

 

596. Den 7 April 1794, fol.181. 

Op den Requeste van Cornelis Dientjes, weduwnaar van wijlen Hermina Agterhoek, den 25 

November 1793 te Deventer begraven, luid ten Requeste geannecteerd attest, en tot 

bevordering zijner huislijke zaaken, noodig hebbende, spoedig weder een ander huwlijk aan te 

gaan, en dieswegens verzoekende dispensatie van de Wet, tegens het te vroeg 

wederhuwelijken bepaald. 

Was geapost:  De Eerw(aarde) Nederduitsche Gereformeerde Kerkenraad wordt mids deezen 

geauthoriseerd, den Suppliant, binnen den tijd bij de Wet bepaald, in den huwlijkenstaat te 

mogen bevestigen, en wordt de Suppliant, zo verre noodig gedispenseerd van de Wet, dezen 

ter contrarie. 
[In marge]: Den 3 April 1794. Zie hieragter na den 14 April. 

 

 

597. Den 14 April 1794, fol.181. 

Op den Requeste van N. Wonneman, verzoekende te mogen worden geauthoriseerd om mede 

voor zijn minderjaarige dogter zijn Kalkovens en onderhorig land te mogen verbinden aan de 

Secret. de Mist voor een schuld groot f.4700 - : - . 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Bovenquartier wordt het 

verzoek ten Requeste gedaan geaccordeerd zo als het ligd. 

 

 

598. Den 14 April 1794, fol.181vo. 

Op den Requeste van Harmpje van Ommen, wede van Albert Kruit, oud in haar 79
ste

 jaar en  

Anna Kruit, oud circa 68 jaar, te kennen gevende, hoe deszelver Eheman en broeder 

overleden zijnde nalatende twee dogters Hendrika oud 41 en Gerrigie oud 43 jaren, zijnde de 
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eerste buiten staat om haar kost te kunnen gewinnen en zij Suppliante op approbatie van 

H.W.Ed.H. Agtb. van de Kerkmeesteren van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis voor haar 

beijde en haar dogter en nigte Hendrika Kruit haar leven lang hebben gekogt twee Kostkopers 

proeven zoo lang en van haar drien in leven zullen zijn, en na doode van 2 op eene proeve en 

de inwooning in 2 naast elkander staande boven vertrekkies, dog zal het vertrekkie op de 

plaats uitsiende naa doode van de eerststervende door de 2 andere moeten worden ontruimt; 

en waarvoor zij te zamen zoude betalen eenduizend gulden en de halve nalatenschap van hun 

beide Supplianten, dog niet eer dan na doode van beijde, en wanneer het vrij gebruik daarvan 

nog zal verblijven aan Hendrika Kruit, onder opsigt en administratie van de Kerkmeesters, en 

de andere helft van haar nalatenschap, (indien daarover niet zullen hebben gedisponeert) 

verblijven aan Gerrigie Kruit, dog zoo die voor haar beide mogt komen te overlijden, alsdien 

haar beider geheele nalatenschap naa doode van Hendrika Kruit aan het Gasthuis zal 

vervallen, verzoekende daartoe de approbatie van H.W.Ed.H. Agtb. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het H(eiligen) G(eesten) 

Gasthuis wordt aan de Supplianten en derzelver dogter en nigt Hendrika Kruit, de twee 

verzogte Kostkopers proeven in hetzelve huis geaccordeerd op den voet en conditien als bij 

Requeste vermeld. 

 

 

599. Den 3 April 1794, fol.182. 

Op den Requeste van Jan Karst, verzoekende, in stede van zijn vader met het Veer van hier op 

Blokzijl, Steenwijk en Cuinre te mogen worden gebenficeerd. 

Was geapost:  De Suppliant wordt met het Veer van deezen Stad op Blokzijl, Steenwijk en 

Cuinre gebeneficeerd, mids hetzelve exact waarneemende in dier voegen dat hij allen veertien 

dagen des Donderdags ’s morgens ten 10 uuren praecis van hier zal moeten afvaaren van 

desselfs legplaats, tusschen de Melk- en Koldenovens, reserveerende zich Schepenen en 

Raaden, om ten allen tijden, zo noodig, den Suppliant eene vragtlijst voor dat Veer ter hand te 

stellen. 

 

 

600. Den 17
den

 April 1794, fol.182vo. 

Op den Requeste van Pieter Coenraad Poppe en Maria van Germte, Bruid en Bruidegom,  

verzoekende om redenen, aanstaande Zondag twee Huwlijks geboden te mogen hebben. 

Was geapost: De Eerw(aarde) Nederduitsche Gereformeerde Kerkenraad deezer Stad wordt 

mids dezen geauthoriseerd den Suppliant op aanstaande Zondag twee Huwlijks geboden te 

doen geworden. 

 

 

601. Den 22 April 1794, fol.182vo. 

Op de Requeste van Andries Croese, verzoekende een mate aan de Cingel, van het Boven of 

G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis dezer Stad in pagt hebbende, na expiratie der pagtjaaren 

nog voor zes jaren in huire mag worden geprolongeerd. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Provisoren van het G(eertruid) en C(atharina) 

Gasthuis, word de pagt van de gelibelleerde mate voor zes volgende jaaren geprolongeerd, 

mids bij de nieuwe verpagting de gewoone plakkegelden betalende. 

 

 

602. Eodem [22 April 1794], fol.182vo. 

Op de Requeste van Jacob Stolte, geboren Grootburger, en bij Andries Lieder, Kleinburger 

een kamer gehuird hebbende, met intentie, om dezelve op 1 Meij aanstaande met der woon te 
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betrekken, en in dezelve zijn eigen huishouding alleen op te houden, en dienna melkbeesten 

aan te stellen, en op zijn regt als burger dezelve in een der Broeken te weiden, verzoekende, 

dat inval er een Wet mogte zijn, die hem zulks mogte beletten hem zulks bij apoinctement 

mogte worden gecommuniceert, en de Wet zulks niet verbiedende dat hij dan bij Apostille 

mogte weiden beregtigt verklaard, om zijn melkbeesten gelijk andere burgers aldus in een der 

broeken ter weide te mogen opslaan. 

Was geapost:  Het word den Suppliant mids dezen geaccordeerd een der Stads Broeken te 

mogen beslaan, mids verder in gelijkheid van alle Grootburgers voldoende aan de requisiten 

op het beslaan der Broeken beraamd. 

 

 

603. Eodem [22 April 1794], fol.183. 

Op den Requeste van G. van Heerde, weduwnaar sederd 29 November 1793, verzoekende 

binnen den tijd bij de Wet bepaald, weder in een ander huwlijk te mogen treden. 

Was geapost:  Den Suppliant wordt toegestaan, om zich binnen den tijd bij de Wet bepaald, 

weder in een ander huwlijk te mogen begeeven, en hij overzulks, zo verre noodig, van de 

dispositie rechtens, deezen strijdig, gedispenseerd bij deezen. 

 

 

604. Den 24 April 1794, fol.183vo. 

Op den Requeste van de voogden over de minderjaarige kinderen van wijlen T. Bakker, en D. 

Valck, verzoekende Veniam aetatis voor eene derzelver pupillen Jan Paulus Bakker, oud 24 

jaaren, en van goed comportement. 

Was geapost:  Der Supplianten pupil Jan Paulus Bakker wordt de verzogte Venia aetatis 

geaccordeerd ten fine en effecte als naar rechten. 

 

 

605. Eodem [24 April 1794], fol.183vo. 

Op den Requeste van Scheltema en de Boer, verzoekende eenig meerder terrein, tot 

vergrooting hunner Aschloose buiten de Louwen-Poort. 

Was geapost:  De verzogte vergrooting der Aschloose, ter lengte van 20 a 25 voeten, wordt 

op nader aanwijzen van deezer Stads Architect aan de Supplianten geaccordeerd bij deezen. 

 

 

606. Eodem [24 April 1794], fol.183vo. 

Op den Requeste van Egbert van der Woude, verzoekende met het Veer van hier op Zutphen, 

dat thands alleen en passant, door een Zwolsche Schipper wordt waargenoomen, te mogen 

worden gebeneficeerd. 

Was geapost:  De Suppliant wordt met het Ordinaris Veer van hier op Zutphen 

gebeneficeerd: En zal desselfs legplaats zijn tegenover de Melkpoort, en de vaste Veerdag alle 

veertien dagen des Donderdags ’s morgens ten tien uuren. 

 

 

607. Eodem [24 April 1794], fol.184. 

Op den Requeste van Drees Jans en Barteld Willems, respective Meijeren van de Stads erven 

No.9 en 14, verzoekende dat ingevolge conditien, zeker stuk onverdeeld land, tusschen hunne 

erven, groot 7 morgen, ten koste van de Stad mogte worden afgegraaven, en gescheiden - en  

dan ter betere afwatering - daarin gelegd een houten sluisje. 
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Was geapost:  De ten Requeste verzogte afgraaving zal tan koste van de Stad geschieden: 

doch kan het tweede lid van het verzoek ten Requeste gedaan, als een Meijerslast zijnde, niet 

worden getreden, en wordt hetzelve overzulks gewezen van de hand. 

 

 

608. Eodem [24 April 1794], fol.184. 

Op den Requeste van H. Wolters, G. Lubbers, G. Louws, en H. Heimersch, Stads Meijeren, 

verzoekende dat zeker, weggespoeld sluisje in de Stikken, op Stadskosten weder mogte 

worden vernieuwd, en lager gelegd. 

Was geapost:  In het verzoek ten Requeste gedaan, als een Meijerslast zijnde, kan niet 

worden getreden, en wordt overzulks geweezen van de hand. 

 

 

609. Den 24 April 1794, fol.184vo. 

Op den Requeste van H. Valck, L. Masman, en G. Bruinier als voogden over de minderjarige 

kinderen van wijlen T. Bakker en D. Valck, te kennen gevende: dat de jongste van derzelver 

pupillen Teunis Helmich Bakker oud 22 jaar thans in Noord America onder opsigt van 

desselfs moederlijke oom Adriaan Valck en het raadsaam oordeelende dat dezelve mede 

mogte worden geauthoriseerd tot mede voogd over gem(elden) pupillen, en dewijl de 

scheiding bedeeling der nalatenschap aanstaande is, zoo verzoeke de Supplianten dat de 

persoon van A. Valck mag worden geauthoriseerd tot medevoogd, en dat de persoonen van 

Dus. J. Thoofd, en Secret. J.A. de Mist mogen worden geauthoriseerd, om bij de scheiding de 

absente voogd te representeeren. 

Was geapost:  De persoonen van A. Valck, als mede die van Dus. J. Thoofd en Secret. J.A. de 

Mist worden mids deezen geauthoriseerd ten fine als bij Requeste vermeld. 

 

 

610. Den 5 Meij 1794, fol.185. 

Op den Requeste van Dus. F.W. Hagenholtz, van hier beroepen naar Middelburg, verzoekende 

declaratoir, dat zijn vertrek van hier niet praejudicieert aan het bij Apost(ille) van den 4 

Januarij 1790 door zijnen zoonen geaccuireerd Groot-Burgerrecht, zo lange als dezelve, na 

het volbrengen hunner Studien zich op geene andere plaats zullen nederzetten, en daardoor 

toonen van dit Burgerregt alsdan te renuntieeren: offereerende de Suppliant inmiddels, en zo 

verre noodig, voor dezelve alhier te doen houden vuur en licht, als naar stijl. 

Was geapost:  Wordt verstaan, dat het beroep en vertrek van den Suppliant van hier, als 

Ordinaris Leraar in de Gemeente te Middelburg, aan het bij Apostille va den 4 Januarij 1790 

geacquireerde Groot-Burgerrecht zijner daarbij genoemde zoonen Petrus Hermannus, 

Nicolaas en Hendrik, niet praejudicieert, zo lange dezelve zijne zoonen het Burgerschap in 

geene andere Stad of plaats zullen hebben bekoomen, en zich dan, na het afloopen hunner 

Studien op ’s Lands Hooge Schoolen, of anders, zo dra zij den ouderdom van volle twintig 

jaaren zullen hebben bereikt, hier ter stede werkelijk zullen koomen etablisseeren. 

 

 

611. Eodem [5 Meij 1794], fol.185vo. 

Op den Requeste van denzelven, verzoekende, dat, erschenen Paasschen in dit jaar laat, en 

wel op den 20 April in ingevallen waardoor hij, gerekend tot zijn laatst vervulde Predikdienst 

op gisteren den 4
den

 Meij, maar een gering gedeelte van het loopend vierdedeel jaars 

tractament zou kunnen ontvangen, en dan tegen de leden der Classis voor het verder Prediken 

tot aan St. Jean aanstaande veel meer als gewoonlijk zouden profiteeren: dat dit loopend 

vierdedeeljaars tusschen hen mag worden verdeeld, naar rato van eens ieders dienst. 



Pagina 139 van 220 

 

Was geapost:  Wordt verstaan, dat de drie maanden tractament zo verschijnen zullen op St. 

Jean 1794 aanstaande, door den Suppliant en de Leden der Eerw(aarde Classis zullen 

genooten worden, bij eenieder, voor zo veele weeken, als de Predikbeurten door dezelve daar 

in respectivelijk zullen zijn waargenoomen. 

 

 

612. Den 8 Maij 1794, fol.185vo. 

Op den Requeste van Commissarissen Directeuren der Overijsselsche Praebenden Societeit, te 

kennen gevende dat zij in deezen jaare moetenden rekening doen van dezelve Societeit over 

de jaaren 1789, 1790, 1791, 1792 en 1793, overzulks verzogte dat hun daartoe mogten 

worden verleend het gebruik der groote kamer op het Collegie, en teffens geaccordeerd den 

dag van Donderdag den 10
de

 Julij aanstaande, om de voorschr(even) rekening, ten overstaande 

eener Commissie uit H.W.Ed.Hoog Acht. alhier ten Raadhuize te mogen afleggen. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan wordt geaccordeerd zoo als het ligd. 

 

 

613. Den 12 Maij 1794, fol.186. 

Op den Requeste van Hendrik van Putten, verzoekende dat het agtergelatene onegte kind van 

desselfs dogter Geertruid van Putten in het Arme Weeshuis mogt worden gealimenteerd. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het Arme Weeshuis, worden de 

Buitenvaders van voorschr(even) huis geauthoriseerd om het gelibelleerde kind in het zelven 

op te neemen en te verpleegen. 

 

 

614. Den 19 Maij 1794, fol.186vo. 

Op den Requeste van Nicolaas den Kruift, oud 66 en Johanna Brouwers, oud 63 jaren 

Ehel(ieden) verzoekende met een Kostgeevers proeve te mogen worden gebeneficeerd in het 

G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis aannemende om daarvoor te betalen f.50 - : - van het 

gagement van de eerste Suppliant. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het G(eertruid) en C(atharina 

Gasthuis worden de Supplianten gebeneficeerd met een Kostgevers proeve in het gem(elden) 

Gasthuis, mits betalende jaarlijks aan ’t zelvde huis de Sa. van sestig guldens zoo lang de 

eerste Suppliant in leven zal zijn. 

 

 

615. Eodem [19 Maij 1794], fol.186vo. 

Op de Requeste van Albert Rutgers Vogel, en Dirk Thijssen Voerman voorzoon van Gerbrand 

Jansen Zeeman, dat des eersten Suppliants moeder, bij de laatste verpagting der erven gehuird 

hebbende de Roskam, dezelve zijn moeder thans overleden was dieswegens verzoekende, dat 

dit erve aan de twede Suppliant Dirk Thijssen Voerman mogt worden overgeschreven. 

Was geapost:  De verzogte overschrijving van het gelibelleerde erve aan de persoon van Dirk 

Thijssen Voerman word door dezen geaccordeerd, mids ten genoegen van Schepenen en 

Raden borgen stellende. 

 

 

616. Den 22 Meij 1794, fol.187. 

Op den Requeste van deezer Stads Doodbidders of Aanspreekers, zich beklagende dat andere 

onbevoegde persoonen zich onderstonden, lijken ter aarde te begeleiden, en andere 

Aanspreekersdiensten te doen, en verzoekende daartegens voorziening en maintien. 
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Was geapost:  Wordt verstaan, dat de Supplianten in hunne qualiteit alleen, en met uitsluiting 

van alle andere persoonen bevoegd en gequalificeerd zijn, om de lijken binnen deeze Stad ter 

aarde besteld wordende, alleen ter begraafplaats te geleijden, en daar voords bij en omtrend te 

doen de gewoone diensten van aanzeggen en anderen, bij begraaffenissen gebruikelijk: 

blijvende dan echter hier van geëximeerd de lijken van zodanige gezinsleden, die van ouds 

niet gewoon zijn Aanspreekers te gebruiken. 

 

 

617. Den 22 Meij 1794, fol.187vo. 

Op den verzoeke van Hendrik Nieuwland, verzoekende tot het Schoenlappen te mogen 

worden geadmitteerd. 

Was geapost:  Na verhoor van de Gildemeesteren van het Schoenmaakers Gilde. Wordt het 

den Suppliant gepermitteerd het Schoenlappen te mogen exerceeren, onder zodanige cautelen, 

als bij Resolutie van den 27 Januarij 1787 zijn bepaald. 

 

 

618. Den 27 Maij 1794, fol.187vo. 

Op den Requeste van Pilgrom Stennekes, Hopman van de Burgerij benevens desselvs 

Officieren en Onder-Officieren, te kennen gevende hoe H. Tikkel, Herbergier buiten de 

Vischpoort onder frivole praetext weigeragtig is om aan de Supplianten het gewoone 

Contribuantsgeld te voldoen, overzulks verzoeke dat dezelve daartoe mag worden 

gecondemneerd. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdofficieren wordt verstaan; dat de persoon 

van H. Tikkel schuldig en gehouden is, om aan de Supplianten het gewoone Contribuantsgeld 

op te brengen en te betaalen. 

 

 

619. Den 30 Meij 1794, fol.188. 

Op den Requeste van Beert Willems, Meijer op een Geestelijk erve op het Zuid-Einde van 

Camperveen, verzoekende om in de huire van voorschr(even) erve nog voor een pagtjaar te 

mogen worden gecontinueerd, onder belofte van het zelve merkrlijk te zullen verbeteren. 

Was geapost:  Wanneer den Suppliant aan desselfs erve de beloofde verbeteringen, 

speciaalijk het graaven van een bekwaame sloot in den Kamp agter zijn huis, ten genoegen 

van Heeren Gecommitteerden tot de Ecclesiastique goederen zal hebben geëffectueerd, zal de 

huire van het zelve erve aan den Suppliant nog voor een volgend pagtjaar, ingaande Petri 

1803, en eindigende Petri 1813 worden aangeschreeven voor den voorige pagtpenningen ad 

f.130 - : - mids bij de volgende verpagting betaalende de gewoone plakkegelden. 

 

 

620. Eodem [30 Meij 1794], fol.188. 

Op den Requeste van Hillegje Rutgers Vogel, sederd 20 December 1793 wede wijlen Claas 

Teunis, verzoekende, om goede geallegeerde redenen, intra tempus luctus weder te mogen 

hertrouwen. 

Was geapost:  Het wordt de Suppliante gepermitteerd, binnen den tijd bij de Wet bepaald, 

weder te mogen hertrouwen, en overzulks, zo verre noodig gedispenseerd van de dispositie 

rechtens deezen strijdig. 

 

 

621. Den 2 Junij 1794, fol.188vo. 

Op de Requeste van Arn. Cuper, woonagtig te Dalfsen, verzoekende dat aan hem als  
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erfgenaam van deszelfs broeder Gerrit Cuper mag worden betaald eene Sa. van f.63 - 2 - 8 

zijnde 10 maanden, en 3 dagen intresse en de geheele lijfrente groot f.75 - : - en dus dese 

betaling mag worden gedaan tot den sterfdag van dezen zijn broeder. 

Was geapost:  In het verzoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en wordt het 

zelve dien ten gevolge afgeslagen mids dezen; vermids den rentheffer de verschijndag van de 

gelibelleerde obligatie niet beleeft heeft. 

 

 

622. Eodem [2 Junij 1794], fol.188vo. 

Op de Requeste van B. Lankhorst L:Z: verzoekende dat vermids hij van deszelfs overleden 

confrater heer van der Weide de Stads Chirurgijnsplaats een vol jaar van Paasschen 1793 tot 

Paasschen 1794 heeft waargenoomen aan hem een jaar tractament tot voorschr(even) tijd mag 

worden geaccordeerd. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Cameraers van de Stad word de Ontfanger der 

Stads Domeinen mids dezen gelast, om aan den Requestrant te betaalen eene Sa. van 

eenhonderd guldens zijnde een jaartractament van Paasschen 1793 tot Paasschen 1794. 

 

 

623. Den 29 Meij 1794, fol.189. 

OP des Suppliants Beert Aartsen van Tres Requeste, verzoekende met het thands vaceerende 

Veer van hier op Rotterdam te mogen worden gebeneficeerd. 

Was geapost:  De Suppliant wordt met het Veer van hier op Rotterdam, bij provisie, en tot 

weerzeggens toe geaccordeerd op den voet en ingevolge de ordonnantie beraamd bij Resolutie 

van den 12 Februarij 1770. 

 

 

624. Den 10 Junij 1794, fol.189. 

Op de Requeste van Jan Kintink, eigenaar van het huis staande op de Cellebroederweg bij de 

Cellebroederpoort, noordzijde, het hoekhuis aan de wal, verzoekende een strepeltje gronds 

gelegen aan de agterdeur van gedagte huis op de wal tussen de IJpeboomen en de ringmuur 

van de Hof van het Burger Weeshuis aldaar met een digt planket of fraaij latwerk ter breedte 

van ongeveer vier voeten, en ter lengte van circa dertig voeten agter bijlangs deze boomen te 

doen afschutten. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Cameraers van de Stad word aan den Suppliant 

mids dezen geaccordeerd het gelibelleerde stukkie gronds, tot wederzeggens toe met een 

behoorlijk planket af te schutten, mids hetzelve werk beginnende en voltooijende, met 

oorkennis, en onder approbatie van voorz. Heeren Cameraers. 

 

 

625. Den 10 Junij 1794, fol.189vo. 

Op den Requeste van Dirk Jans van Toever als voogd over het minderjaaige zoontje van 

Gijsbert Lulofs en Annegie Jans te kennen gevende hoe zijn medevoogd Lulof Jans 

Schierholt, door het overlijden van de moeder van hun pupil als grootvader souteneert de 

administratie van hunne pupil alleen te competeeren, overzulks verzoekt dat de gesamentlijke 

voogden mogen worden gelast om die goederen zamen te administreeren. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden in den Hagen word de Suppliant 

met zijnen medevoogden op den 24 Februarij 1791 aangesteld, gelast om gesamenlijk de 

goederen van hunne pupil Jan Gijsbert Lulofs te administreeren en de landen te verhuuren en 

daar van behoorlijke aantekening te houden. 
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626. Eodem [10 Junij 1794], fol.189vo. 

Op den Requeste van Lulof Jans Schierholt, te kennen gevende hoe wijlen desselvs zoon 

gehuwt zijnde geweest met Annetje Jans, nagelaaten heeft een zoon met naame Jan Gijsbert 

Lulofs, over welke de moeder bij een tweede huwlijk voor het gerichte deezer Stad voogden 

heeft gesteld gehad en dewijl gem(elden) moeder is komen te overlijden, soo verneemt hij 

Suppliant als grootvader alleen de administratie van die goederen te competeeren, hetwelk 

door zijn mede voogden word betwist, waarvan hij verzoekt dat dezelve mogen worden 

gelast, hem Suppliant de vrije administratie alleen te laten. 

Was geapost:  Als op het voorige. 

 

 

627. Den 16 Junij 1794, fol.190. 

Op de Requeste van den E(dele) Wessel Avink, verzoekende een schuur of loos staande en 

gelegen op de Oudestraat aan de Stadsmuur tusschen de Karperpoort, en Botervatspoort, 

noordzijde de stal van de Requestrant, van den Gemeensman Wolter Nederbos gekogt, tot een 

woonhuis op te bouwen, en het zelve ruim een voet vooruit te rigten, dat het met de 

naaststaande gebouwen strookt. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Cameraers van de Stad, word het gedaan 

verzoek mids dezen geaccordeerd, en dien ten gevolge aan den Requestrant gepermitteerd, om 

de gelibelleerde schuur of loos, invoegen als bij de Requeste gemeld, tot een woonhuis op te 

bouwen; zullende egter dit werk moeten worden begonnen, en voltooijd met voorkennis en 

approbatie, van de tijdelijke Heeren Cameraers. 

 

 

628. Den 16 Junij 1794, fol.190. 

Op den Requeste van Lammert Heekes, oud circa 60 jaren en desselvs Ehevrouw oud circa 70 

jaren, verzoekende approbatie van zodanig contract als zij met de Kerk(meesters) hebben 

aangegaan, om voor twee halve en dus voor ene geheele groote Kostkopers proeve, met het 

recht van een geheele voor de langstlevende, te zullen betalen de Sa. van f.600 - : - met en 

beneffens dezelver nalatenschap aan het gem(elden) Gasthuis. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het G(eertruid) en C(atharina) 

Gasthuis wordt het gelibelleerde contract geapprobeerd. 

 

 

629. Den 16 Junij 1794, fol.190vo. 

Op den Requeste van Vrouwe Joh(anna) Hendr(ika) Valencijn, Ehevrouw van den Heer Oud 

Burg(emeester) H.J. Coops, verzoekende dat, van den nog onder den Hr. Bentink tot 

Werkeren, als sequester van de aan haar Suppliante gelegateerde obligatien door 

Jonkvr(ouwe) C.M. Coops eene Sa. van f.3000 - : - of daaromtrend, ten haaren lijve mogt 

worden belegd, en opgem(elden) Hr. Bentink overzulks geauthoriseerd tot den verkoop van 

dien. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan wordt mids dezen geaccordeerd, en wordt 

overzulks de Heer C.W. Bentink tot Werkeren in desselfs qualiteit als sequester 

geauthoriseerd ten fine als bij Requeste gemeld. 

 

 

630. Den 19 Junij 1794, fol.190vo. 

Op den Requeste van Teunis Jansen, geboortig van Donkerbroek oud 64, en Geertruid Meijer, 

geboortig van hier, oud 56 jaren, verzoekende approbatie van de koop die zij met de Kerk- 
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meesters van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis hebben aangegaan van een Kostkopers proeve 

voor ieder van hun voor drie en twintighonderd guldens. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisooren van het H(eiligen) G(eesten) 

Gasthuis wordt de gelibelleerde koop geapprobeerd. 

 

 

631. Den 26 Junij 1794, fol.191. 

Op den Requeste van Harmen Meiboom, oud 23 jaaren geadsisteerd met desselvs voogden; 

verzoekende om redenen ten Requeste geallegeerd Veniam aetatis. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Bovenquartier wordt de 

verzogte Venia aetatis geaccordeerd ten fine en effecte als naar rechten. 

 

 

632. Den 26 Junij 1794, fol.191. 

Op de Requeste van Harmen Willems, verzoekende de eerste Kamp van het twede slag op het 

Nateers, voor een dubbeld pagtjaar, dezelve door het graven van een sloot goed willende 

verbeteren. 

Was geapost:  Wanneer den Suppliant de voorgestelde verbeteringen van de bij hem gepagte 

Kamp van het twede slag van het Nateers voor expiratie der lopende pagtjaaren, ten genoegen 

van de tijdelijke Heeren Cameraers van de Stad zal hebben werkstellig gemaakt, zal hem 

dezelve kamp voor een volgend pagtjaar tegens betaling van de daarvoor uitgeloofde pagt, in 

huire worden geprolongeerd, mids bij de nieuwe verpagting de gewoone plakkegelden 

betalende. 

 

 

633. Den 26 Junij 1794, fol.191vo. 

Op de Requeste van de voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Harmen Jans te 

Grafhorst, benevens zijn huisvrouw Harmina Harms, verzoekende dat de twee blokken op de 

Pieper bij voorschr(even) Harmen Jans gehuird op de medeborge van dese parceelen Roelof 

Theunis mogen worden overgeschreven. 

Op het Rapport van de Heeren Cameraers van de Stad, zal de pagt der twe parceelen op de 

Pieper No.6 en 19, op den perzoon van Roelof Theunis worden overgeschreven, mids 

daarvoor ten genoegen van tijdelijke Heeren Cameraers, behoorlijk borgen stellende. 

 

 

634. Eodem [26 Junij 1794], fol.191vo. 

Op de Requeste van Andries Lieder, verzoekende dat hem het gepagte parceel van de Hoge 

Wheme, alsmede dat van de Delle door deszelfs swager Jacob Stolte het eerste tegen de oude 

pagt, en het twede tegens vermindering van de halfscheid in pagt moge worden overgedaan. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan wordt mids dezen geaccordeerd, en zal dien 

ten gevolge de gelibelleerde Hooge Weeme tegens betalinge van een jaarlijkse pagt van 

eenhonderd vier en zestig guldens, en de eerste kamp van de Delle voor een jaarlijksche 

verminderde pagt van tien guldens op hem in pagt worden overgeschreven, mids ten 

genoegen van de tijdelijke Heeren Cameraers van de Stad, daarvoor behoorlijke borgen 

stellende. 

 

 

635. Eodem [26 Junij 1794], fol.192. 

Op de Requeste van Gerrit Kiers, verzoekende, dat aan hem de plaats bij de mond van de  
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Buiten Haven na de binnenkant van de Stad bijlangs den IJssel tot het stellen en exerceeren 

van een Taanderij moge worden geaccordeerd. 

Was geapost:  Het word aan den Suppliant mids dezen geaccordeerd om ten gelibelleerde 

plaats, lang 5 ¾ roeden en breed 1 ½ roede, een Taanerij te mogen opzetten, en exerceeren, 

mids de nodige aanstalte daartoe beginnende, en voltooijende met voorkennis en approbatie 

van de tijdelijke Heeren Cameraers en Rentmeesters van de Stad tegens betaling van een 

jaarlijkse thins of grondgeld van veertien stuivers, waarvan het eerste jaar zal verscheenen 

zijn op Paaschen 1795, en tot kennelijk wederzeggens toe. 

 

 

636. Den 3 Julij 1794, fol.192vo. 

Op den Requeste van Dirk Jansz van het Oever als voogd over Jan Gijsbert Lulofs, te kennen 

gevende hoe desselvs medevoogd Lulof Jansz Schierholt niet tegenstaande het afgegevene 

apostil voortgans het land hunner pupil schoon aan een derde verhuurt als het zijne te 

beschouwen met daarin te maaijen en het hooij te vervoeren, en dewijl hij Suppliant betreft; 

dat hij aan geduurige chicanes van dezelve zal zijn blootgesteld, overzulks verzocht dat hij 

Suppliant of desselvs medevoogd van de voogdijschap mag worden ontslagen. 

Was geapost:  Wordt verstaan, dat dewijl de persoonen van Lulofs Jansz Schierholt en Claas 

Lulofs Schierholt niet hebben kunnen goedvinden van zig te gedragen ingevolge het Apostil 

van den 10 Junij 1794 om gezamentlijk de goederen van hunne pupil Jan Gijsbert Lulofs met 

derzelve medevoogd Dirk Jans van Toever te administreeren en de landen te verhuuren, en 

daarenboven zedert dezelver aanstelling buiten deeze Stads Jurisdictie zijn gaan woonen, 

overzulks van hunne voogdijschap worden ontslagen, met last om zig in het toekomende van 

alle administratie omtrent hunne voorn(oemden) voorgaande pupil en desselvs goederen te 

onthouden en binnen veertien dagen na insinuatie dezes de goederen en gelden die zij onder 

zig van dezelve mogten hebben uittereiken aan de persoonen van Gerrit Willems Westera en 

Claas Peters, des pupille oom en oudoom beiden onder deezer Stads Jurisdictie woonagtig die 

met de persoon van Dirk Jansz van het Oever tot voogden over voorschr(even) minderjaarig 

kind bij deezen worden aangesteld. 

 
[In marge]: Den 7 Julij 1794. Hebbem de persoonen van G.W. Westera en Claas Peters de voogdijschap bij handtasting 

aangenomen. Coram: W.T. van Hemert en A.J. Strockel. 

 

 

637. Den 7 Julij 1794, fol.193. 

Op de Requeste van Mr. Jacob Balthazar Forsten, Mr. Jacobus Johannes Christoffel de la 

Sablonière, en Mr. Daniël Jeannette Waalen, te kennen gevende dat sij te zamen in eigendom 

bezitten een zeker stuk lands buiten de Hagenpoort, tusschen den Oortweg en den IJssel 

gelegen en wel genegen zijnde aldaar een of meerdere Kalkovens, alsmede Steepanne of 

Vloerovens te zetten, verzoekende, dat zulks aan hun mogt worden toegestaan, en dat zij de 

nodige verdiepingen kribwerken etc: in den IJssel mogten aanleggen, alsmede dat ten allen 

tijde vrijdom van Stadsimpost opde Turf tot deze Fabrieken nodig, en voorts van alle sodaane 

belastingen, als ten eenigen dage op de materialen tot de Kalkbranderij steenpanne of 

vloerovens nodig Stadswegen mogten gelegt worden mogte genieten, en dat deze nieuwe 

ondernemingen met de hoge gunst van hun W.H. Achtb. mogte worden nytervolgd. 

Was geapost:  Het wordt aan de Requestranten mids dezen geaccordeerd ter gelibelleerde 

plaats een of meer Kalkovens, alsmede Steenpanne en vloerovens, met den aankleve van dien 

te moge zetten, en met voorkennis en approbatie van de tijdelijke Heeren Cameraers van de 

Stad, aldaar de nodige verdiepingen en kribwerken in den IJssel te mogen aanleggen: En word 

aan denzelven toegestaan de Turf tot voorschrevene Kalk, Steenpanne of Vloerovens 

wordende gebruikt, en waarvan de pagteren geen accijs zullen hebben te praetendeeren, door 
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zijn eigen volk te laaten draagen, gelijk ook de kalk af te leveren zonder dat eenige 

Turfdragers, Meeters, nog ook Kalkdragers daarvan iets zullen hebben te vorderen: En zullen 

de Requestranten de kalk mogen debiteeren bij de Hoed, daartoe neemende zodaane maate, 

als aan de Zwarte Sluis word gebruikt. 

 

 

638. Den 28 Julij 1794, fol.193vo. 

Op den Requeste van de gezamentlijke crediteuren van wijlen J. de Vries, te kennen gevende, 

dat nu deszelfs overlijden zijne goederen verkogt zijnde zijne vrouw daarvoor het provenu bij 

de Vendumeester gelaten en zig weggemaakt heeft, zonder eenige order daaromtrend te 

stellen zij ten dien einde tot curators over dien boedel hadden genomineerd Secret(aris) J.A. 

de Mist en H. Poppe, verzoekende daarover approbatie. 

Was geapost:  De Secretaris J.A. de Mist en H. Poppe worden mids dezen geauthoriseerd ten 

fine als bij de Requeste verzogt. 

 

 

639. Den 11 Augustus 1794, fol.194. 

Op den Requeste van Marianne Dulong wede van Elie Augier, verzoekende Veniam aetatis 

voor haar dogter Marianne Augier, oud 24 jaaren. 

Was geapost:  Der Suppliantes dogter Marianne Augier wordt de verzogte Venia aetatis 

geaccordeerd ten fine en effecte als naar rechten. 

 

 

640. Den 11 Augustus 1794, fol.194. 

Op den Requeste van Lulof Jans Schierholt, te kennen gevende hoe hij door kwaade raad 

misleid in gebreke gebleven is om de Resol(utie) van den 10 Junij 1794 over het verhuuren 

van landen van zijn kleinzoon na te koomen, en waardoor veroorzaakt is de Resol(utie) van 

den 3 Julij 1794 waarbij hij van zijn voogdijschap word ontslagen, en alzoo hoe hem 

smartelijk zoude vallen van alle toeverzigt van zijn kleinzoon te zijn beroofd, overzulks 

verzogte dat hij mede als voogd over dezelve andere persoonen als door H.W.Ed.H. Achtb. 

zijn aangesteld. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van Buiten wordt verstaan, dat op 

het verzoek ten Requeste gedaan nader zal worden gedisponeerd, wanneer zal zijn gebleeken, 

dat de Suppliant zal hebben voldaan aan de Resol(utie) van den 3
de

 Julij 1794 ten opzigte van 

het uitreiken van den goederen en gelden van zijn geweesene pupille aan den persoonen van 

Gerrit Willems Westera en Claas Peters, en tot het volbrengen waarvan de Suppliant alsnog 

wordt gelast van zulks te effectueeren voor 1 September aanstaande op poene van nader 

dispositie. 

 

 

641. Den 21 Augustus 1794, fol.194vo. 

Op den Requeste van Jacob Groen, zedert den 4 Junij van desen jare 1794 wed(uwnaar) van 

Johanna Geerts, verzoekende om redenen ten requeste geallegeerd, binnen den tijd bij de Wet 

bepaald te mogen hertrouwen. 

Was geapost:  Het wordt de Suppliant gepermitteerd binnen den tijd bij de Wet bepaald, 

weder te mogen hertrouwen en overzulks, zo verre noodig, gedispenseerd van de dispositie 

rechtens deezen strijdig. 
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642. Den 10
den

 September 1794, fol.194vo. 

Op den Requeste van J. van de Wetering en andere handeldrijvende Ingesetenen deezer Stad, 

Verzoekende niettegenstaande het gedane verbod der aanstaande Kermis, echter met hunne 

koopwaaren in kraamen te mogen uitstallen. 

Was geapost:  Het wordt aan de handelrijvende Ingesetenen deezer Stad gepermitteerd, 

geduirende den tijd der anders gewoone Najaars-Kermis, met hunne koopwaaren in Kraamen 

uit te stallen en te verkoopen: blijvende de anders gedecerneerde opschorting dier Kermis, 

dienen onverminderd in volle kragt. 

 

 

643. Den 15 September 1794, fol.195. 

Op het verzoek van A. Nieuwenburg bij Requeste gedaan om, daar zijn vrouw reeds den 16 

junij l(aatst) l(e)den overleden was, intra tempus luctus te mogen hertrouwen. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan wordt geaccordeerd mids deezen, en den 

Suppliant overzulks toegestaan, binnen den tijd bij de Wet bepaald weder te mogen 

hertrouwen. 

 

 

644. Eodem [15 September 1794], fol.195. 

Op den Requeste van de wede E. van Sanen, geb. Jacomina Thielemans, oud circa 58 a 59 

jaaren van Zwolle. 

Was geapost:  Op het rapport der Heeren Provisoren van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis 

wordt de verkoop van de kost in manieren ten Requeste gemeld, geapprobeerd bij deezen. 

 

 

645. Den 22 September 1794, fol.195. 

Op den Requeste van den E(dele) Quir. Bruinier, verzoekende wegens hoogen ouderdom en 

zwakheid ontslag van zijne voogdeie over de persoon van Teunis Backer, thands te Baltimore 

in Noord-America. 

Was geapost:  De Suppliant wordt van desselfs voogdeie over de persoon van Teunis Backer 

ontslagen, en van desselfs plaats wederom tot voogd geauthoriseerd den E(dele) Paulus 

Backer, die mede wordt gequalificeerd, om de penningen en effecten gem(elde) pupille 

toekoomende, van den Suppliant over te neemen: Waar na dezelve van zijne administratie 

wordt gehouden voor gedechargeerd. 

 

 

646. Den 22 September 1794, fol.195vo. 

Op de requeste van Gerhard Meijer, thands woonagtig te Stolberg, in het Hertogdom Gulik, te 

kennen gevende, dat door het overlijden wijlen zijn vader Wolterus Meijer uit den boedel van 

wijlen deszelfs oudtante Johanna Lijndraaijer in den gepasseerden jare binnen deze Stad 

zijnde overleden, per legaat zijnde gedevolveerd de Sa. van f.1600 - : - en daaromtrend door 

de Testamentaire Executeurs zijnde geopperd de vraag, of ook van hetzelve exuegeld 

behoorde te worden betaald, dat hij oordeelende daarvan vrij te zijn, deels uit hoofde dat hij 

als Burger zoude kunnen worden geconsidereerd dewijl zijn vader Grootburger geweest 

zijnde, en Auditeur Militair; dus kon gerekend worden rei publicae causa absens geweest te 

zijn, deels wegens een afgegeven declaratoir van de Ed(ele) Regering van Stolberg, dat door 

geene Ingezetenen der Vereenigde Nederlanden te Stolberg eenig exuegeld betaald word, 

dieswegens verzoekende dat hij van de betaling van exuegeld van gedagte legaat mogte 

worden gelibereerd. 
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Was geapost:  Vermids uit het overgelegd declaratoir van de Ed(ele) Regering van Stolberg 

in dato den 12 Meij 1794 is gebleken, dat door de Ingezetenen der Vereenigde Nederlanden 

van aldaar vervallene erffenissen geene exuegelden worden betaald; Is goedgevonden en 

verstaan, dat ook den Suppliant van het gelibelleerde legaat ad zestienhonderd guldens geene 

exuegeld zal behoeven te betaalen. 

 

 

647. Eodem [22 September 1794], fol.196. 

Op de Requeste van Hendrik Gerrits Groen, in huire hebbende de eerste kamp van het 

Haatland naast aan Brunnepe, verzoekende dat wegens het vergraven van denzelve tot het 

verzwaren van den Zwartendijk in de jaren 1792 en 1793 eenige remissie op zijn pagt mag 

worden geaccordeerd. 

Was geapost:  op het Rapport van de Heeren Cameraers van de Stad, word aan den Suppliant 

wegens vergravingen in den gelibelleerden kamp in d ejaren 1792 en 1793 op zijn 

verschuldigde pagt, geremitteerd eene Sa. van twintig guldens eens. 

 

 

648. Den 22 September 1794, fol.196vo. 

Op den Requeste van Mr. Jan Hendrik Rauwenhoff, te kennen gevende, hoe dat desselfs 

oudste en meerderjaarige zoon Paulus Rauwenhoff zedert ongeveer drie jaaren heeft 

gelaboreert aan eene Melancholie dewelke dagelijks komt toe te neemen, en daaruit alle zijne 

handelingen geblijkt, dat dezelve niet Composmentis  is, de Suppliant dus redenen heeft om 

voor kwade gevolgen en ongelukken bedugt te zijn, indien hij aan zig zelve langer blijft 

overgelaten, overzulks verzogt, dat dezelve mogt worden gesteld onder de voogdij en 

curateele van de Suppliant en met zodanige ample magt voorzien, om naar vereischde 

omstandigheden met gem(elde) zijne zoon te kunnen handelen, ’t zij dezelve op eene 

bekwaame plaats  in bewaaring te stellen of desnoods te Confineeren (gevangen zetten), of 

zooals H.W.Ed. H. Agtb. tot voorkooming van kwaade gevolgen en geruststelling van de 

Suppliant en zijne famille zullen oordeelen te behooren. 

Was geapost:  Op het rapport van Heeren Hoofdlieden van het Bovenquartier, wordt de 

Suppliants meerderjaarige zoon Paulus Rauwenhoff, uit hoofde van zijnen omstandigheid, 

provisioneel, en tot nader dispositie wederom gesteld onder desselfs voogdijschap en 

curateele, en teffens den Suppliant de magt verleend, om gem(elden) zoon op de zagste en 

gemakkelijkste wijze in hoop van herstel, te Barnevelt, of op zodanige andere plaats als best 

zal oordeelen, in bewaring te doen houden tot voorkoming van kwade gevolgen en 

ongelukken, en zulks bij provisie voor de tijd van een jaar. 

 

 

649. Den 1 October 1794, fol.197. 

Op den Requeste van A. Nieuwenburg, verzoekende om redenen ten Requeste geallegeerd 

twee Huwlijksgebooden op aanstaande Zondag. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan wordt geaccordeerd, en dien ten gevolge de 

Eerw(aarde) Nederduitsche Gereformeerde Kerkenraad deezer Stad geauthoriseerd den 

Suppliant op aanstaande Zondag twee Huwlijksgeboden te doen geworden. 

 

 

650. Den 3 October 1794, fol.197. 

Op den Requeste van Pieter de Groot, te kennen gevende hoe dat Margaretha de Leeuw, 

huisvrouw van Jan Claudie Reijs deezer dagen is verdronken naalatende twee minderjaarige 
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kinderen, en dewijl de vader als soldaat in Guarnisoen te Venloo is, zoo verzogt de Suppliant 

dat omtrent die beide kinderen haar onderhoud mogt worden gesorgt. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisooren van het Arme Weeshuis, wordende 

de Buitenvaderen van voorschr(even) Huis geauthoriseerd om de twee gelibelleerde kinderen 

provisioneel in hetzelve op te neemen en te verpleegen, en de goederen van denzelver moeder 

te inventariseeren, en tot nader dispositie te bewaren. 

 

 

651. Den 6
den

 October 1794, fol.197vo. 

Op den Requeste van J.B. Forsten en Comp. Verzoekende tot verdere aanhooging van 

desselfs nieuw te bouwen Kalkovens te mogen afgraaven de hooge zuidlijke wal van de naast 

hun gelegene Geestelijke Hongerkamp. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan wordt geaccordeert zo als het ligt, mids 

onder toeverzigt van den tegenwoordigen Huurder, den Heer Burg(emeester) Ass. Strockel, 

en denzelven schadeloos stellende voor het gemis van het sluis, door deeze afgraaving 

zullende veroorzaakt worden. 

 

 

652. Den 6
den

 October 1794, fol.197vo. 

Op den Requeste van Dries Jans, Stadsmeijer op het erve No.9, te kennen gevende, dat hij 

circa 500 roedens sloot heeft laten graven door den weg na de Ringdijk om een goede 

waterleiding te hebben, verzoekende overzulks dat een houten sluisie mogt worden gelegd 

door de Ringdijk voor die gegravene sloot. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Cameraers van de Stad zal het verzogte sluisie 

in de ringdijk worden gelegd, egter het onderhoud daarvan ten lasten van de Suppliant en de 

volgende Meieren van het erve verblijven. 

 

 

653. Den 10 October 1794, fol.198. 

Op den Requeste van Mr. J. Tichler, nieuw aangestelde Scholtus van Camperveen in plaats 

van wijlen E.J. van Slangenburg, verzoekende alhier Vergunde Aarde. 

Was geapost:  De verzogte Vergunde Aarde wordt mids deezen geaccordeerd en toegestaan: 

doch niets anders, als ten aanzien van het passeeren van reëele Gerechts Acten, van 

Transporten, Hypothecatien, en Gerechtelijke Bekendtenissen, en geene andere, welke Acten 

anderszins onder de Jurisdictie, en op den grond van het Gerichte, waaronder de verkogte en 

verbonden goederen gelegen zijn, zouden moeten worden gepasseerd: en voords, om, in cas 

van nood, en van zaaken geen uitstel lijdende, alhier in de Jurisdictie van de Stad Banke te 

mogen spannen tot contentieuse, doch niet tot voluntaire zaaken. En alzo aan Schep(enen) en 

Raaden geduirende eene gelijke vergunning aan des Suppliants Praedecesseuren, herhaalde 

klagten zijn te vooren gekoomen, dat daarvan in eermaalen is worden geabuseerd, en tegen 

het uitdruklijk verbod, om geene voluntaire Acten, alhier te mogen passeeren, echter dikwerf 

Acten van Uiterste Wille, Volmagten, Attestatien en diergelijke, praetenselijk voor het 

Gerichte van Camperveen binne deeze Stad, of derzelver Jurisdictie zijn gepasseerd, wordt de 

Suppliant wel ernstiglijk gerecommandeerd zich daarvan te onthouden, bij poene van geheele 

intrekking van deeze concessie van Vergunde Aarde. 

 

 

654. Den 13 October 1794, fol.198vo. 

Op den Requeste van Secret(aris) Mr. A.J. Lemker, verzoekende, voor zijne minderjaarige  

kinderen approbatie van zekere door hem gedaane verkoop van een stukje Heideveld in  
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Lenthe, aan den Heer Oud Burg(emeester) van Marle voor eene Sa. van f.37 - 10 - . 

Was geapost:  De ten Requeste gementioneerde verkoop, wordt voor zo verre de 

minderjaarigen betreft, geapprobeerd mids deezen. 

 

 

655. Den 13 October 1794, fol.198vo. 

Op den Requeste van André Marchal, verzoekende dispensatie om intra tempus luctus te 

mogen hertrouwen, en wel met de zuster van zijns overledene vrouwe vader, die ook het 

grootst belang had voor de opvoeding van desselfs eenig kind te zorgen. 

Was geapost:  De ten Requeste verzogte dispensatien worden aan den Suppliant 

geaccordeerd, en dezelve dienvolgends, van de disposite rechtens, dezen strijdig, ontheven bij 

dezen. 

 

 

656. Den 25 October 1794, fol.198vo. 

Op den Requeste van August Ludwig Wilhelm Seijffardt, Ritmeester bij het Regiment 

Cavallerie van Hessen-Philipstall, verzoekende te mogen worden gedispenseerd van de 

verpligting om de Huwlijksproclamatien van zijn voorgenoomen huwlijk met Jonkvrouwe 

Ulrica Eleonora Wilhelmina van Bentheim, ouderloos, en 22 jaaren oud, sederd de laatste drie 

jaaren in ’s Bosch gewoond hebbende, ook in ’s Bosch te doen afgaan, vermids die Vesting 

thands in Vijands handen, en dus de correspondentie daarmede onmooglijk is: produceerende 

ten overvloede een attest van twee Officieren van het Regiment, noopens de honnêtte 

conversatie tusschen hem Suppliant en voorn(oemde) Jonkvrouwe eenen geruimen tijd 

hebbende plaats gehad enz. Verzoekende mede, dat om de onzekerheid van desselfs kort of 

lang verblijf alhier, aan hem, na gedaane intekening, op drie agtereenvolgende dagen, drie 

Huwlijksgeboden van de Puie van den Raadhuize mogen worden geaccordeerd. 

Was geapost:  De verzogte dispensatie, wordt in aanmerking van de tijds-omstandgheid, aan 

den Suppliant geaccordeerd mids deezen: en zullen, na gedaane intekening den Suppliant, drie 

Huwlijksgeboden op drie agtereenvolgenden dagen van de Puie van den Raadhuize geworden. 

 

 

657. Den 10 November 1794, fol.199vo. 

Op den Requeste van Louw van der Weerd, verzoekende voor desselfs zoon, oud in zijn 22
ste

  

jaar, Veniam aetatis. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier word des 

Suppliants zoon Mattijs van der Weerd, de verzogte Venia aetatis geaccordeerd ten fine en 

effecte als naar rechten. 

 

 

658. Den 17 November 1794, fol.199vo. 

Op den Requeste van de Hoofdlieden en Schaffers van de Metselaars knegten Busse, 

verzoekende dat aan hun door de Stad mogte worden afgelost honderd guldens in mindering 

van de f.400 - : - die zij van voorschr(even) Busse aan de Stad te vooren hebben 

opgeschooten. Dat verders de begraaffenisgelden in zo verre mogten worden verhoogd dat 

voor een man twintig in plaats van 15, en voor eene vrouwe vijftien in plaats van 10 guldens 

uit de Busse mogen worden betaald. En eindelijk dat de Schaffers voor elke ommegang, voor 

hun tijdverzuim uit de Busse mogen genieten zes stuivers; ieder met alle welke schikkingen 

de gesamenlijke leden der Busse alle verklaard hebben genoegen te neemen. 

Was geapost:  Op het rapport der Heeren Zegelaars worden de verzoeken ten Requeste 

gedaan, geaccordeerd en geapprobeerd bij dezen, en word de Ontvanger deezer Stads 
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Domeinen gelast, de verzogte honderd guldens aan de Supplianten in hunne qualiteit af te 

lossen. 

 

 

659. Eodem [17 November 1794], fol.200. 

Op den Requeste van N. van Berkum Bijsterbos, verzoekende dat aan hem mogte worden 

geaccordeerd het gebruik van de Gragt, buiten om de Schans over de brug, en de 

binnensleeping van den Dijk aldaar, tot betere berging zijner houtwaaren, en om op die 

sleeping een houtschuurtje te mogen zetten. 

Was geapost:  Het wordt den Suppliant, tot wederzeggens toe geaccordeerd, zijne 

houtwaaren in de Gragt van de Schans over de brug te mogen bergen, en mede om op de 

sleping van den Dijk aldaar een houtschuurtje te mogen zetten, op aanwijzen van de Heeren 

Kameraars van de Stad: mids daarvan tot eene recognitie aan de Stad, op Paasschen jaarlijks 

betaalende veertien stuivers waarvan het eerste jaar zal verscheenen zijn op Paasschen 1796 

aanstaande. 

 

 

660. Den 21 November 1794, fol.200vo. 

Op den Requeste van Anna Croese, wede Lebbings, verzoekende kost en inwooning in het 

Boven Gasthuis voor eene Summa van seshonderd en vijftig Car(oli) guldens, onder die 

conditie dat zij aan Gem(eld) Gasthuis bij haar overlijden nalaate eene Summa van vijftig 

guldens. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het G(eertruid) en C(atharina) 

Gasthuis wordt het verzoek ten Requeste gedaan geaccordeerd zoo als het legd. 

 

 

661. Den 27 November 1794, fol.200vo. 

Op den Requeste van Anna Been, in het Arme Kinderhuis opgevoed, verzoekende haare 

eventueele nalatenschap, van hetzelve huis te mogen vrijkoopen. 

Was geapost:  De verzogte afkoop wordt tot de gewoone Sa. van zeventig guldens, 

geaccordeerd bij deezen. 

 

 

662. Den 4 December 1794, fol.201. 

Op den Requeste van Dus. J. Thooft, verzoekende bij continuatie met het gebruik van den 

Tooren door wijlen zijn schoonvader B. van Goutum gebruikt, te mogen worden 

gebeneficeerd. 

Was geapost:  Het gebruik van den Tooren ten Requeste gemeld wordt, tot weerzeggens toe, 

geaccordeerd aan den Suppliant, onder betaaling van de voorige recognitie aan de Stad. 

 

 

663. Den 4 December 1794, fol.201. 

Op den Requeste van Jan Sijbrands, te kennen geevende dat hij van de Stad in huure heeft 

gehad een stuk land op de Pijper tegen f.65 - : - jaarlijks, dan dat  hij met zijne borgen zig 

buiten staat bevind om van het laaste jaar meer als f.3 - : - te kunnen voldoen, verzoekende 

overzulks remissie van de overige f.62 - : - . 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Cameraars van de Stad wordt aan de Suppliant 

de verzogte remissie van f.62 - : - geaccordeerd. 
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664. Eodem [4 December 1794], fol.201. 

Op de Requeste van de Stads Chirurgijn B. Lankhorst Dz. Verzoekende dat aan hem mogt 

worden geaccordeerd het quartaal van Paaschen tot St. Jan en het verdere tractament tot den 

20
ste

 Augustus van de overledene Chirurgijn K. van der Weide, dewijl hij desselvs post 

geduirende dien tijd heeft waargenoomen. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Cameraers van de Stad wordt aan de Suppliant 

het gelibelleerde tractament van de overledene Chirurgijn van der Weide geaccordeerd. 

 

 

665. Den 8 December 1794, fol.201vo. 

Op den Requeste van Willem van Beverwijk, zederd veertien weeken weduwnaar,  

verzoekende om redenen ten Requeste geallegeerd, binnen de tijd bij de Wet bepaald te 

mogen hertrouwen. 

Was geapost:  Het wordt de Suppliant gepermitteerd binnen den tijd bij de Wet bepaald, 

weder te mogen hertrouwen, en overzulks gedispenseerd van de dispositie rechtens deeze 

strijdig. 

 

 

666. Den 29 December 1794, fol.201vo. 

Op de Requeste van Barteld van der Kolk, verzoekende het dogtertje van zijnen overleden 

broeder Hendrik, oud negen jaren, met naame, met naame Hendrikje bij zig te neemen, en op 

te voeden, op conditie in cas het den Rem(onstrant niet langer mogte vleijen het kind langer 

bij zig te houden, als dan weder in het Arme Weeshuis zal worden aangenoomen, en 

gealimenteerd. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeerd, en dien ten 

gevolge aan den Suppliant gepermitteerd, om het dogtertje van zijn overledenen broeder 

Hendrik, oud negen jaren, op conditie ten Requeste voorgesteld, tot zig te neemen, en op te 

voeden. 

 

 

667. Den 6 Februarij 1795, fol.202. 

Op den Requeste van H. Nuis, verzoekende om redenen ten Requeste geallegeerd, ontslag van 

zijn posten als Burger Hopman en Kerkmeester van de Bovenkerk. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan wordt geaccordeerd en dien ten gevolge de 

Suppliant van beide gelibelleerde posten ontslagen bij dezen. 

 

 

668. Den 4 Maart 1795, fol.202. 

Op den Requeste van Andries Bos Jansz. zijnde zijn vrouw op den 26 October 1794 

overleden, verzoekende om redenen ten Requeste geallegeerd binnen de tijd bij de Wet 

bepaald te mogen hertrouwen. 

Was geapost:  Het wordt de Suppliant gepermitteerd binnen de tijd bij de Wet bepaald, weder 

te mogen hertrouwen en overzulks gedispenseerd van de dispositie rechtens deeze strijdig. 

 

 

669. Den 28 Februarij 1795, fol.202vo 

Op de Requeste van Pilgrom Stennekes, Hopman van een Compagnie Burgers binnen deze 

Stad, te kennen gevende dat hij binnen eenige eenige jaren kortzigtig zijnde geworden door de 

kinderziekte, dat hij voorziende dat in voorz. Qualiteit door eene andere organisatie 

genoodzaakt zal worden tot exercitien, wagten, en andere krijgsverrigtingen waartoe het 
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gebruik van het gezigt allernoodzakelijkst is, verzoekende overwegens om ontslagen te 

worden van voorsz. Zijn post als Hopman, en van zijnen eed bij het aanvaarden van deze zijn 

post gepraesteerd. 

Was geapost:  De Requestrant word als Hopman van het Burgerregiment, en van den eed bij 

het aanvaarden van dien post gedaan ontslagen mids dezen, zonder egter in consideratie te 

neemen de redenen van dit ontslag, ten requeste geallegeerd. 

 

 

670. Den 10 Maart 1795, fol.202vo. 

Op den Requeste van J. de Vries als grootvader verzoekende wegens de absentie der beide 

ouderen dat de representanten geliefden te suppleeren het ouderlijk consent tot 

voorgenoomene Huwlijk van zijn kleindogter Amaris Sterken met J.W. Monroij. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan wordt geaccodeerd zo als het ligt, en 

dienvolgens het ouderlijk consent tot huwlijk van des Suppliants kleindogter gesupleerd bij 

dezen. 

 

 

671. Den 13 Maart 1795, fol.203. 

Op den Requeste van Seppina Johanna van Heerdt, wede en Boedelhoudster van Jan Fredrik 

van der Merwede, te kennen gevende, dat zij en haaren kinderen in gemeenschap bezitten de 

navolgende goederen.  

1
ste

 Haar woonhuis, staande alhier in de Boven Nieuwstraat digt bij de St. Jacob Steeg met de 

stal en koetshuis. 

2
de

 Vijf en een halv seventiende part in het Ekkelboom Slag. 

3
de

 Een vierde part in het Vollenhovius Slag. 

4
de

 Een derde part van 1 1/3 akker in het Prinsen Slag, en 

5
de

 Een twaalfde part in ’t Drosten Slag, verzoekende dat die parceelen mogen worden 

getaxeerd, en daartoe 4 deskundigen gequalificeerd. 

Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier, worden de 

persoonen van E.B. van Campen en Roelof Storm Wz. Gequalificeert ter taxatie der 

Landerijen en Jan Admiraal en Jan Kroon gequalificeert ter taxatie van de behuisingen alles 

ten fine als bij requeste vermeld. 

   
[In marge]: Den 28 Maart 1793? (5) Zijn in den Ed: Gerichte erscheenen de persoonen van E.B. van Campen, Roelof Storm 

Wz., Jan Admiraal en Jan Kroon, en hebben met solemneele (plechtig) Eede verklaard, dat zij ingevolge authorisatie bij 

nevens staande Apostil op hun verleend, de goederen in het request vermeld naa hunne beste wetenschap hebben getaxeerd. 

En dat zij twee laatste Comparanten het parceel No.1 zoo als het aldaar staat gespecificeerd hebben gewaardeerd op eene Sa. 

van f.6330 - : - . En de twee eerste Comparanten de Landerijen Sub No.2, 3, 4, en 5 te samen op eene Sa. van f.12000 - : - . 

Z(onder) A(rglist). 

Coram: F.W. Stennekes en C.W. de Vriese. Me praesente F. Rambonnet, secret. 

 

 

672. Den 15 Maart 1795, fol.203vo. 

Op den Requeste van Officieren, Sergeanten en Bombardiers, verzoekende dat hun 50 stuks 

halve Siradrons en Koppels namens deze Stad mogen worden gegeven, zoals de bussen aan de 

Jagers zijn geaccordeerd. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, word in het algemeen geaccordeerd, dan 

vooraf zal door de Supplianten een monster met bepaaling van de prijs aan deeze vergadering 

ter approbatie worden overgegeven. 
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673. Den 16 Maart 1795, fol.203vo. 

Op den Requeste van L.J. Thienpondth, verzoekende een zeker daarbij overgelegd affiche tot  

zijn defencie tegens H.A. Duderd te mogen laten drukken en aanplakken waar zulks nodig zal 

zijn. 

Was geapost:  Aan de Suppliant word uitgezonderd het aanplakken van zijne defensie, 

vrijgelaten, om op alle andere gewoone wijze, aan deszelfs affiche de verzochte publiciteit te 

geven. 

 

 

674. Den 19 Maart 1795, fol.204. 

Op den Requeste van H. Otto Husly Provisioneele aangestelde Scholtus van IJsselmuiden,  

verzoekende alhier Vergunde Aarde. 

Was geapost:  De verzogte Vergunde Aarde wordt mids deezen geaccordeerd en toegestaan, 

doch niets anders, als ten aanzien van het passeeren van reëele Gerichts Acten van 

Transporten, Hypothecatien, en Gerichtelijke Bekentenissen, en geene andere, welke Acten 

anderszins onder de Jurisdictie, en op den grond van het Gerichte waaronder de verkogte en 

verbonden goederen gelegen zijn, zouden moeten worden gepasseerd: en voords om in Cas 

van nood, en in zaaken geen uitstel lijdende, alhier in de Jurisdictie van de Stad Banke te 

mogen spannen tot contentieuse, doch niet tot voluntaire zaaken. En alzo aan Burger 

Representanten geduurende eene gelijke vergunning aan des Suppliants priedecesseuren 

(ambts voorgangers), herhaalde klagten zijn te vooren gekoomen, dat daarvan meermaalen is 

worden geabuseerd, en tegens uitdruklijk verbod, om geene voluntairen Acten alhier te mogen 

passeeren, echter dikwerf Acten van uiterste wille, volmagten, Attestatien en diegelijke 

praetenselijk voor de Gerichten binnen deeze Stad, of derzelve Jurisdictien zijn gepasseerd 

wordt de Suppliant wel ernstiglijk geecommandeerd zich daarvan te onthouden, bij poene van 

geheele intrekking van deeze concessie van Vergunde Aarde. 

 

 

675. Den 19 Maart 1795, fol.204vo. 

Op den Requeste van verscheidene Ingesetenen, ieder om bijzondere redenen verzoekende 

ontslagen te worden van den Schuttersdienst, in het nieuwe georganiseerde Burger regiment. 

Was geapost: Op dat van P. van Gelder. 

Wanneer de Suppliant door geloofwaardige attesten van desselfs lichaamsgebreken zal 

hebben doen blijken, wordt hij, op berigt van de Officieren der Schutterei, van den 

Schuttersdienst bij provisie ontslagen: mids inmiddels betaalende behoorlijke contribuant of 

wagtgeld. 

 

Op dat van de Vrouwe wede op ten Noort, ten opzichte haarer huisbedienden. 

Gezien het berigt van de Officiers der Schutterei, worden den Huisbedienden der Suppliante 

van den Schutters-Dienst vrij gekend, doch ook, gedurende deeze vrijdom, onberechtigd 

verklaard tot eenige Burgerstemming hoegenaamd. 

 

Op dat van den Architect A. Zorg. 

Gezien het berigt van de Officiers der Schutterei wordt de Suppliant bij provisie van den 

Schuttersdienst vrij erkend: mids betaalende een behoorlijk Contrebuant of wagtgeld. 

 

Op dat van P. Stennekes. 

Gezien het berigt van de Officiers der Schutterei wordt de Suppliant bij provisie van den 

Schutters-dienst vrij erkend: blijvende dezelve des niettemin verpligt zich, des gerequireerd, 



Pagina 154 van 220 

 

op alle ander wijze ten dienste van de Schutterei te laten emploieeren, en inmiddels te 

betaalen een billijk Conterbuantgeld. 

 

Op dat der Joodsche Gemeente. 

Gezien het berigt van de Officiers der Schutterei, worden de Supplianten bij provisie van den 

Schuttersdienst vrij erkend: blijvende dezelve, des niettemin verpligt, zich in geval van nood, 

ten dienste der algemeene zaak te moeten laaten emploieeren, en betaalende bij eene onder 

zich te reguleeren uitzitting, voor derzelver geheele Gemeente, jaarlijks in eens voor 

Contribuant, of wagtgeld eenhonderd en vijftig guldens. 

 

 

676. Den 20
de

 Maart 1795, fol.205vo. 

Op dat van J.J. en W. Opten Noort. 

Was geapost:  Gezien het berigt van de Officiers der Schutterei wordt verstaan dat de 

Supplianten schuldig en gehouden zijn; in gelijkheid van andere Burgers de Schuttersdiensten 

waar te neemen. 

 

 

677. Den 19 Maart 1795, fol.205vo. 

Op den Requeste van het thands opgericht Jager Corps verzoekende om redenen, ten requeste 

geallegeerd dat de publicatie van den 28 Febr(uarij) zodanig mogt worden geamplieerd dat 

hun Corps mag worden geaugmenteerd tot een Compagnie sterk zestig koppen, een Captein, 

een Lieutenant, een Adjudant van denzelfden rang, vier Sergeanten, vier Corporaals en een 

Hoornblaser daaronder gerekend. 

Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan, wordt geaccordeerd, mits, in plaats van een 

Captein, een Commandant met rang van Capt(ein) Lieutenant, en mits niemand onder 

hetzelve Corps worde aangenoomen, die onder de Fuseliers, of Artilleristen opgeschreven is, 

of op wien het lot gevallen is, om onder dezelve dienst te neemen. 

 

 

678. Den 22 Maart 1795, fol.206. 

Op den Requeste van David Woesthof, Kostkoper in het G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis 

verzoekende dat aan hem moge worden gepermitteerd om zijn aanstaande huisvrouw 

Berendina Pruimens bij zich in het Gasthuis te mogen inneemen. 

Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan wordt oor ditmaal en zonder consequentie in 

het toekomende geaccordeerd. 

 

 

679. Eodem [22 Maart 1795], fol.206. 

Op den Requeste van de gesamentlijke Sergeanten en Corporaals van het nieuwe Schutters-

Regiment, verzoekende dat bij alteratie van het 7
den

 Artikel van het Reglement van den 28 

Februarij l(aatst) l(e)den, bij voorkoomende vacatuur van eene Officiersplaats, dezelve altijd 

bij opklimminge van de jongste tot ouder rang mogte worden vervuld, en dus alleen weder 

benoemd worden de jongste Corporaal. 

Was geapost:  Daar de gronden van vrijheid en gelijkheid waar op de geheele Publicatie tot 

organisatie van het nieuwe Burger-Regiment, van den 28 Februarij l(aatst) l(e)den gebouwd 

is, medebrengen, geene bedieningen van welken aart dezelve ook zijn, geconfereerd worden, 

dan alleen aan zulke Burgeren die geoordeeld worden, daartoe door derzelver deugden en 

bekwaamheden het best geschiktst te zijn: en het meermaalen zou kunnen gebeuren, dat bij 

eene noodzaaklijke, en gedwongene opvolging in verschillende rangen van Officieren, niet 
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altijd aan dit heilzaam oogmerk wierde voldaan, terwijl door eene vrije keuze door de geheele 

Compagnie, tot elke vacatuure in de bijzondere rangen te doen, altijd de geschiktste persoon, 

’t zij uit dezelve Compagnien, ’t zij daar buiten zal kunnen worden gekoosen; begrijpende 

provisioneele Buerger-Representanten, dat bij de wedervervulling van eenige vacatuuren van 

het Burger-Regiment behoorede te worden verbleeven bij den voet en wijze, Art.7 van 

opgem(elde) Publicatie bepaald. 

 

 

680. Den 23 Maart 1795, fol.206vo. 

Op den Requeste van Hendrik Kok, te kennen gevende, hoe hij wel tegenwoordig bij de  

looting is vrij verklaard om te dienen onder de Schutterij; echter bevreesd is, dat bij nader 

schikking hem zulks te beurt mogt vallen, en hij wegens lichaamsgebreken, volgens de daarbij 

overgelegde attesten van de Doctoren, niet in staat is om te kunnen dienen, verzoekende 

daarvan in zodanig geval te mogen worden geëxcuseerd. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant bij nadere schikking mogt worden gerequireerd bij de 

Schutterei, en derzelve zig als dan nog in dezelvde omstandigheid omtrent zij lichaam mogt 

bevinden; wordt de Suppliant van den dienst geëxcuseerd, en teffens gelast van deeze 

dispositie aan de commandeerende Officier van zijn Wijk kennis te geeven. 

 

 

681. Den 23 Maart 1795, fol.207. 

Op den Requeste van de wede J. Tiely, verzoekende dat haar kleinkind in het Arme Weeshuis 

moge worde verpleegd. 

Was geapost:  Op het rapport van de Provisoren van het Arme Weeshuis worden de 

Buitenvaders van voorschr(even) huis geauthoriseerd om het gelibelleerde kind in hetzelve op 

te neemen en te verpleegen. 

 

 

682. Den 25 Maart 1795, fol.207. 

Op den Requeste van de Kerkmeesters van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis, te kennen 

geevende hoe zij aan Gerrit Snel [het geheel doorgestreept]. 

 

 

683. Den 24 Maart 1795, fol.207vo. 

Op den Requeste van het Committe van Vrores? te kennen gevende dat door een van hun 

Leden E. Mouton tot een andere commissie bij de Provintie is benoemd, een ander in desselvs 

plaats mogt worden gesteld en wel de Burger J.J. Stahl van Holstein. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan wordt geaccordeerd zoo als het legd. 

 

 

684. Den 25 Maart 1795, fol.207vo. 

Op den Requeste van de Kerkmeesters van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis, te kennen  

geevende hoe zij aan Gerrit Snel, oud 57 jaaren en desselvs Ehevrouw Wilmpjen Hillebrands, 

oud 57 jaaren voor derzelver beijder leven lang hebben verkogt aan die een gewoone 

Kostkoopers proeve voor de Sa. van f.3000 - : - te betaalen in 2 paaijen: verzoekende 

daarover approbatie. 

Was geapost:  Op het rapport van de Provisooren van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis 

wordt het verzoek ten Requeste gedaan geaccordeerd zooals het legd. 
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685. Den 25 Maart 1795, fol.208. 

Op den Requeste van Jan. Fred. Scheffer Hdr.z. verzoekende als Lieutenant onder de 

Fuseliers te mogen worden ontslagen. 

Was geapost:  Indien de Suppliant niet voldoet aan de Resolutie van 20 Maart ll. wordt 

dezelve van zijn post vervallen verklaard: Indien hij aan gezegde Resolutie voldoet, zal bij 

nader Adres op zijn verzoek gedisponeerd worden, zoals bevonden zal worden te behoren. 

 

 

686. Den 26 Maart 1795, fol.208. 

Op den Requeste van de voogden over de minderjaarige nagelaatene kinderen van wijlen 

Jacob Croese, verzoekende dat dezelven in het Groot Burger Weeshuis mogen worden 

opgenoomen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Provisoren van het Groot Burger Weeshuis worden de 

Buiten Vaders van voorschr(even) huis geauthoriseerd de gelibelleerde kinderen in het zelvde 

huis op te neemen en te verplegen. 

 

 

687. Den 28 Maart 1795, fol.208vo. 

Op den Requeste van de wede van Jan Staal, te kennen gevende, hoe zij met haar voordogter 

moet deelen, overzulks verzocht dat de persoonen Willem Biebeek en Willem Fidder mogten 

worden geauthoriseerd om voor haar dogter die zaaken waar te neemen. 

Was geapost:  De persoonen van Willem Biebeek en Willem Fidder worden mits deezen 

geauthoriseerd ten fine als bij requeste vermeld. 

 

 

688. Eodem [28 Maart 1795], fol.208vo. 

Op den Requeste van A. Hemsing, J. van Delden en C. Hoesbergen, te kennen gevende hoe de 

boedel van de wede J. Mol in zodanige staat zig bevind dat er noodzaaklijk Curateuren 

moeten worden aangesteld. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buitenquartier, daar over 

gehoord hebbende, de Crediteuren worden de persoonen van C.V. Moulin en A. Hemsing 

geauthoriseerd tot Curateuren in de gelibelleerde boedel. 

 

 

689. Den 1 April 1795, fol.209. 

Op den Requeste van de wede Ariaan van Beverwijk, verzoekende dat het (de) minderjarige 

zoon van wijlen haar man mogt worden gealimenteerd in het Arme Weeshuis. 

Was geapost:  Op het rapport van de Provisoren van het Arme Weeshuis, worden de Buiten 

Vaders van voorschr(even) huis geauthoriseerd om het gelibelleerde kind in het zelve op te 

neemen en te verpleegen. 

 

 

690. Den 2 April 1795, fol.209. 

Op de Requeste van de erfgenaamen van wijlen Christina Elisabeth ten Teije, wede Ariaan 

Bruijns als moeder in het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis overleden, verzoekende dat de 

Kerkm(eesters) van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis mogen worden geauthoriseerd om de 

boedel te mogen expliceeren, en de erfportie van een der erfgenamen in het Provintiaale 

Spinhuis gedetineerd, tot zijn ontslag onder zig in bewaring te houden. 

Was geapost:  Op het rapport van de Provisoren van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis word 

het verzoek ten Requeste gedaan geaccordeerd, en bij geval van dien de Kerkmeesters E.B. 
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van Campen en J.Ch. Evers gequalificeerd om den persoon van Lambert van Eelen bij 

explicatie des boedels van Christina Elisabeth ten Teije wede Adriaan Bruijns te 

representeeren, en desselfs portie onder hunnen  bewaring tot zijn ontslag te houden. 

 

 

691. Den 3 April 1795, fol.209vo. 

Op den Requeste van Johanna Evers oud circa 30 jaaren, geboortig van Breda, te kennen 

gevende hoe zij voorneemens is zig in den Huwlijkse staat te begeeven met een 

quartiermeester, maar dat de Kerkenraad zwarigheid maakt haar daarin te bevestigen uit 

hoofde dat zij geen ander attest van de dood van haare ouders als alleen een bewijs van twee 

militairen van hetzelve Regiment, verzoekende deshalve dat de Kerkenraad daartoe mogt 

worden gequalificeert. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Praesidenten wordt het verzoek geaccordeerd, en 

dienvolgens de Kerkenraad geauthoriseerd ten fine als bij Requeste vermeld. 

 

 

692. Den 3 April 1795, fol.209vo. 

Op den Requeste van Johan Rehobith, ruiter onder het Regiment van den Prins van Hessen en 

Philipstahl in Guarnisoen alhier, verzoekende te mogen worden ontslagen van de Wet om te 

hebben Consent van zijne ouders om te trouwen dewijl zij te Weenen woonagtig zijn, en hem 

ondoenlijk is hetzelve te kunnen krijgen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Praesidenten, wordt het verzoek ten Requeste gedaan, 

geaccordeerd, zooals het ligt. 

 
[In marge]: Den 7 April 1795. Op den Requeste van dezelve Supplianten, verzoekende wegens den onverwagten marsch van 

dit Regiment drie Huwlijks-geboden op eenen dag te mogen hebben. Was geapost:  De verzogte drie Huwlijks-geboden 

worden aan den Suppliant op heden geaccordeerd. 
 

 

693. Den 7 April 1795, fol.210. 

Op den Requeste van Elis(abeth) Prins, verzoekende te mogen geadmitteerd worden tot het 

houden van een Kinderschool in het Buitenquartier. 

Was geapost:  De Suppliante wordt toegelaaten, om een Kinderschool in het Buitenquartier te 

mogen houden. 

 

 

694. Den 7 April 1795, fol.210. 

Op de Requeste van Willem Biebeek en W. Fidder bij Apost(ille) van den 28 Maart  

j(ongst)leden tot Curatoren over den boedel van J. Staal aangesteld zijnde, bij onderzoek 

bevonden hebben, dat die boedel niet toereikend zal zijn om alle schulden ten minsten niet 

vooreerst te voldoen, verzoekende dien boedel sub beneficio inventario te mogen aanvaarden 

ten fine en effecte als naar regten. 

Was geapost:  Het verzogte beneficium inventario word mids dezen geaccordeerd, ten fine en 

effecte als naar regten. 

 

 

695. Eodem [7 April 1795], fol.210. 

Op de Requeste van Lubbert Albers, Meijer van het erve op het Campereiland den Brink 

genaamd, dat hij Suppliant wel voornemens was een ander erve buiten dezer Stads Juridictie 

te bemeijeren, en dat zijn gelibelleerde erve in pagt overdoen aan deszelfs zoon Albert 

Lubbers; voor borgen aanbiedende den Suppliant, en A. Vogelzang, verzoekende overzulks 
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dat dit erve den Brink op naame van des Suppliants zoon Albert Lubbers voornoemd in pagt 

mag worden overgetekend. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeerd, en dien ten 

gevolge de overdoening van het gelibelleerde erve aan des Suppliants zoon Albert Lubbers 

mids dezen geapprobeerd. 

 

 

696. Den 9 April 1795, fol.210vo. 

Op den Requeste van Hendrikje van Eem, wede Hermen Prins, verzoekende om redenen ten 

Requeste geallegeerd dat haar beide dochters de een oud 20, en de ander oud 18 jaren mogen 

worden mondig verklaard. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Bovenquartier wordt het verzoek 

ten Requeste gedaan geaccordeerd, en dien ten gevolgen aan de gelibelleerde kinderen de 

verzogte Venia aetatis verleend ten fine en effecte als naar Rechten. 

 

 

697. Den 13 April 1795, fol.211. 

Op den Requeste van Berend van Wijhe, te kennen gevende hoe hij heeft bespeurd dat de 

gezusters Grietjen en Eva Lenteloo wegens haare klimmende jaaren buiten staat zig bevinden 

hare zaken te administreeren hetgeen hij zig verpligt gerekend heeft aande Municipaliteit van 

kennis te geven ten einde daarin zou worde voorsien. 

Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Bovenquartier worden de 

persoonen van A. Wooning en B. Gooij gequalificeerd om in den gelibelleerde boedel, 

zoodanige voorzieningen te doen als zij na omstandigheden zullen oordeelen te behooren. 

 

 

698. Den 17 April 1795, fol.211. 

Op de Requeste van Maria Elisabeth, en Willemina Angnis Sophia Johanna van Hemert te 

kennen gevende dat sij aangekogt hebbende een huis staande alhier in de Broederstraat, en 

gedeeltelijk uitkomende in de Hofstraat naast haar tegenwoordig woonhuis welke zij 

voornemens waren te vertimmeren, dan een gedeelte van hetzelve in de Hofstraat meer 

voorwaards staande als het ander gedeelte, in het zelve gaarn onder een gevel willende 

optrekken; diewegens verzoekende dezelve voor een gedeelte vooruit te zetten, egaal met ’t 

meest vooruitspringende, en het daarnaast gelegen huis van Egbert Verwest. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier word het verzoek 

ten Requeste gedaan mids dezen geaccordeerd. 

 

 

699. Den 23 April 1795, fol.211vo. 

Op den Requeste van J. Tichler, verzoekende admissie om parthijen voor deezer Stadsbanken 

advocando te mogen bedienen. 

Was geapost:  De Suppliant wordt mids deezen geadmitteerd om parthijen voor deezer Stads 

Banken advocando te mogen bedienen. 

 

 

700. Den 27 April 1795, fol.212. 

Op de Requeste van Gerrit Kiers, verzoekende dat aan hem het hek naast dat van den Burger 

Representant de la Sablonière bij de Melkpoort, tot voortzetting van zijn Taanderij tegens 

betaling van een grondgeld mag worden geaccordeerd. 
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Was geapost:  Op het Rapport van de Cameraars van de Stad word het verzoek ten Requeste 

gedaan, mids dezen geeaccordeerd, en dien ten gevolge aan den Suppliant gepermitteerd, de 

gelibelleerde plaats tot voortzetting van zijn Taanderij te mogen gebruiken tegens betaling 

van een jaarlijksch grondgeld van een Goudgulden, waarvan het eerste jaar zal verschijnen 

Paaschen 1796, mids dan nog het nodig aldaar te maken werk beginnende en voltooijende met 

overleg van dezer Stadsarchitect. 

 

 

701. Eodem [27 April 1795], fol.212. 

Op de Requeste van de weduwe Weijstenberg, verzoekende remissie van drie jaren thins 

1793, 1794 en 1795 ad f.2 - 16 – jaarlijks, dus te samen f.8 - 8 - . 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeerd en worden 

aan de Suppliante dien ten gevolge de drie jaaren thins 1793, 1794, en 1795 ieder jaar ad  

f.2 - 16 – geremitteerd. 

 

 

702. Den 27 April 1795, fol.212vo. 

Op de Requeste van de gezamentlijke Muntgezellen van de Provinie van Overijssel binnen 

deze Stad, te kennen gevende, dat er zig gelegenheid soude kunnen opdoen, dat er een 

gedeelte zilvergeld zoude gemunt worden op deze Provintiaale Munt, verzoekende in dien val 

dat de Stempelsnijderstractement alle weken (mids werkende) ad zes guldens, en dat van de 

Essaijeur vijf guldens, uit Stads Cas mogen betaald worden zullende de Waradijn, en 

Smitmeester het dit jaar voor niets doen. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Cameraers van de Stad, word het verzoek ten Requeste 

gedaan mids dezen geaccordeerd, en zullen dien ten gevolge, de gelibelleerde tractamenten 

van de Stempelsnijders, en den Essaijeur door de Stad worden betaald uit Stads Rentecamer, 

tot solang als er zilver op de Provintiale Munt ten dienste en voor rekening van de Provintie 

zal gemunt worden, en verder niet. 

 

 

703. Den 29 April 1795, fol.213. 

Op de Requeste van de wede M. van Zaanen, Winkeldoende in kruidenierswaaren binnen 

deze Stad, zig beklagende, dat door A. Wooning als gevolmagtigde van Berend Hermsen te 

Zutphen wierde aangesprooken tot betaling van een rekening groot f.145 - : - , wegens aan 

haar geleverde 14 ½ zakken zout in dato den 9 Febr(uarij) 1795, dat om niet te treden in den  

schandelijken hogen prijs waarop dit zout gesteld is, zij in allen gevalle vermeind dat het 

zelve niet door haar maar uit stads Cassa behoord betaald te worden, om reden dat sij met 

inquartiering zijnde belast geworden, dit zout in haar pakhuis heeft moeten bergen, en 

genoodzaakt is geweest, het zelve tot een stalling aan die ingequartierde manschappen te 

moeten cederen, en daarvan de sleutel afgeven, dat nu dat dit pakhuis circa vier weken met 

paarden bezet, en buiten hare behuizing geweest is, van dit zout nog van hare eigene 

zoutzakken niets heeft terug gevonden, so als diverse leden van de Municipaliteit zouden 

kennelijk zijn, verzoekende dieswegens, dat sij in vertrouwen geweest zijnde dat de Stad dit 

zout zoude hebben betaald, en de zakken, en andere geledene schaden aan haar naar 

redelijkheid zouden worden voldaan, zij over zulks van alle verdere instantien ter betaling 

dezer gelibelleerde rekening mag worden bevrijd. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Burgers J. Kantelaar en E. de Rooij, word het verzoek 

ten Requeste gedaan gewezen van de hand; blijvende egter aan de Requestrante onverlet, om 

indien zij de prijs van het zout in questie te hoog gesteld mogt vinden, en daarover onverhoopt 

met den voormaligen eigenaar, of zijnen negotiorum gestor, niet mogt kunnen Composeren, 
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eene rigtelijke uitspraak daarover te laten gaan: en wordende tevens aan haar vrijgelaten, om 

wanneer die zaak getermineerd, en het zout door haar betaald zal zijn, zig nader bij Requeste 

te adresseren, indien sij meenen mogt, door, of bij gelegenheid van den inquartiering der 

Fransche troupes, pro rato haren omstandigheden, meer dan hare medeburgers geleden te 

hebben, en speciaal uit hoofde van het steelen van het gezegde zout eenige schaêvergoeding 

van de Stad te mogen verzoeken. 

 

 

704. Den 1 Meij 1795, fol.213vo. 

Op den Requeste van Martha Gerrits, wede Hendrik Gerrits na haar mans dood nog in de 

kraam gelegen hebbende verzoekende intra tempus luctus te mogen trouwen. 

Was geapost:  De Suppliante wordt gepermitteerd, binnen den tijd der rouwe te mogen 

hertrouwen, en zij overzulks gedispenseerd van de dispositie rechtens, deezen strijdig. 

 

 

705. Den 1 Maij 1795, fol.214. 

Op den Requeste van de Schaffers en Hoofdlieden van de Trijpwevers Bosse, verzoekende uit 

hoofde van de slegte staat van derzelve Bosse dat zij met eenhondert gulden mogten worden 

gesuppediteerd. 

Was geapost:  De Ontvanger deezer Stads Domeinen wordt geauthoriseerd om aan de 

Supplianten uit Stads Cassa te suppediteeren de Sa. van vijftig guldens. 

 

 

706. Eodem [1 Maij 1795], fol.214. 

Op den Requeste van C. van de Lande, verzoekende om redenen ten Requeste geallegeerd dat 

hij in plaats van zijn quita in de f.946 - : - tot welke betaling hij bij resolutie van den 24
ste

 

April wegens het tekort komende in de Camer 1792 een obligatie op de Secretarie mogt 

namptiseeren, en dat hem de boeken en papieren van dit jaar eenige tijd mogten worden 

uitgereikt om te zien of hij het erreur (fout) nog vinden kon. 

Was geapost:  Ja het verzoek ten Requeste gedaan zooals het ligd kan niet worden getreden, 

maar word gepersisteerd bij de Resolutie van den 24 April van dit jaar, kunnende zig de 

Suppliant voor het overige omtrent zulke of diergelijke verzoeken addresseeren bij zijne 

overige leden van den Camer 1792. 

 

 

707. Den 1 Maij 1795, fol.214vo. 

Op den Requeste van Coenraad Kordemond, te kennen gevende hoe zijn moeder stil is  

weggegaan met agterlating van 2 zijnen jongere broeders waarvan de een oud 10 en de andere 

8 jaaren, verzoekende dat dezelve in het Kinderhuis mogen worden opgenoomen. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Provisooren van het Arme Weeshuis worden de 

Kerkmeesters van het voorschr(even) huis geauthoriseerd de gelibelleerde kinderen in 

hetzelve op te neemen en te verplegen, mids dat de moeder, wanneer zij weder herwaarts 

komt, verpligt zal zijn dezelve kinderen weder tot zig te neemen en voor derzelve alimentatie 

te zorgen. 

 

 

708. Den 7 Meij 1795, fol.214vo. 

Op de Requeste van J.B. Forsten en Comp., verzoekende dat de Dijk voor hun land buiten de 

Hagenpoort ter beveiliging van hunne fabriek eenigzints mogten veranderen, met die Dijk aan 
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de eene zijde te verbreden, en van de andere zijde af te neemen, volgens bijgevoegde 

tekening. 

Was geapost:  Op het Rapport van de tijdelijke Cameraars van de Stad, wordt het verzoek ten 

Requeste gedaan mids dezen geaccordeerd, en dien tengevolge aan den Remonstrant en 

Comp. Gepermitteerd de voorgeslagen verandering om den gelibelleerde dijk werkstellig te 

maken, en ingevolge het bijzijnde kaartje figuratif te perfecteren. 

 

 

709. Den 15 Maij 1795, fol.215. 

Op den Requeste van Dirk Jans van ’t Oever, Claas Peters en Gerrit Willems Westera, 

voogden over het minderjarige kind van Gijsbert Lulofs, verzoekende approbatie van den  

verhuuring van zeker erfjen aan den Zwartendijk van hunne pupille aan den ouden Meier 

Peter Gerrits voor den tijd van 12 jaaren onder de voorige conditien. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Hoofdlieden in den Hagen wordt de verzogte 

verhuuring, op de daarvan overgelegde conditien en met het exhibitum hujus diei getekend, 

geapprobeerd. 

 

 

710. Den 18 Maij 1795, fol.215. 

Op den Requeste van J.J. Entzieg cum suis pagteren van Stadsimpost op de wijnen over de 

jaren 1793 en 1794 te kennen gevende hoe zij van de Collecteur over de gemelde middelen 

geen rekening, bewijs en reliqua kunnen krijgen over die jaaren, verzoekende overzulks dat de 

Collecteur mogt worden gelast om binnen zekere tijd behoorlijk rekening te doen met 

condemnatie van dezelve in dezelfs kosten door de teleurstelling veroorzaakt. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word geaccordeerd en dien ten gevolge de 

Collecteur Evers gelast, om binnen de tijd van veertien dagen aan de Supplianten 

Behoorlijk rekening, bewijs en reliqua van de gelibelleerde Collecte te doen. 

 

 

711. Den 25 Maij 1795, fol.215vo. 

Op den Requeste van Antonie Woning en Barend Gooij in qualiteit als gequalificeert om over 

de boedel van de gesusters Grietje en Eva Lenteloo, verzoekende approbatie van een seker 

contract tusschen die suters met een burge(r) Jacob Jelink Lzn. 

Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Bovenquartier worden de 

Supplianten geauthoriseerd te handelen ingevolge apostille de dato 13 April 1795, zonder 

vooraf iets te bepaalen over de wettigheid of onwettigheid van het gelibelleerde contract. 

 

 

712. Den 26 Meij 1795, fol.216. 

Op den Requeste van Hermen Bosch, verzoekende in plaats van Hermen Koopman, daarvan 

vrijwillig afstand doende te mogen worden gebeneficeerd met het Veer van hier op Ens en 

Enkhuizen en vice versa. 

Was geapost:  De Suppliant wordt mids deezen aangesteld tot ordinaris Veerschipper van 

hier op Ens en Enkhuizen en vice versa, en zulks op gelijke voet, als dit Veer bij desselfs 

praedecesseur H. Koopman is waargenoomen. 

 

 

713. Den 28 Maij 1795, fol.216. 

Op den Requeste van de Buitenvaderen van het Arme Weeshuis, verzoekende omtrent de 

boedel van wijlen Margaretha de Leeuw, huisvrouw van Cl. Ris, waarvan de kinderen in het 
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huis waren opgenoomen te mogen worden gequalificeerd met de resteerende f.40 – 2 – 6, de 

schulden ter Sa. van f.70 – 16 – 8 naa evenredigheid te mogen betalen, en dan te worden 

geïnformeerd 1
mo

 of de schuld van huishuur a f.2 - : - aan de wede Bruins praeferent moet 

worden gerekend. 2
do

 of de crediteuren de wettigheid hunne praetensie moeten Justificeeren, 

en 3
tio 

of ook nog de onbekende Crediteuren moeten oproepen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Provisooren van het Arme Weeshuis worden de 

Buitenvaderen van voorschr(even) huis gequalificeerd om aan de wede Jan Bruins in de eerste 

plaats hare volle praetensie te betalen, en dan de overblijvende f.38 - 2 - 6 onder de overige 

Crediteuren naar eene juiste evenredigheid te verdeelen, mits dezelve alles aan den rigte onder 

handtasting de Wettigheid hunne respective praetensien bevestigen, voorts worden 

gem(elden) Buitenvaderen geïnformeerd; dat reeds door de vorigr Provisoren eene oproeping 

van alle de Crediteuren van den gelibelleerde boedel gedaan zijnde, dezelve niet behoeft te 

worden herhaald. 

 

 

714. Den 3 Junij 1795, fol.216vo. 

Op den Requeste van de gesamentlijke leden van de Roomsche Catholike Kerke achter de  

Nieuwe Muur, verzoekende om redenen ten Requeste geallegeerd; dat aan hun mogt worden 

geaccordeerd de oeffening van derzelver Godsdienst, zoo op Zondagen als andere viertijden te 

mogen stellen op al sodanige uir in den ochtenstond, als zij ten beste der gemeente meest 

oirbaar zullen bevinden. 

Was geapost:  Doordien deeze vergadering nimmer zich eenige recht zal aanmaatigen over 

het bestier en huishouding en bijzondere kerklijke  zaameninge, word het overzulks aan de 

Supplianten vreigelaaten zodaanige, over den tijd hunner Godsdienstoeffeningen te 

beschikken als zij het overeenkomstigst zullen oirdeelen met het oogmerk van dezelven. 

 

 

715. Den 9 Junij 1795, fol.217. 

Op den Requeste van Teunis Lindeboom, verzoekende voor hem en zijn vrouw de kost in een 

der Gasthuisen te mogen haalen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Provisooren van de Gasthuisen worden de Kerkmeesters 

van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis geauthoriseerd om aan de huisvrouw van de Suppliant 

de kost in het voorschr(even) Gasthuis te laten volgen. 

 

 

716. Den 11 Junij 1795, fol.217. 

Op den Requeste van Antony Woning en Barend Gooij, verzoekende om redenen ten  

Requeste geallegeerd van de administratie over den boedel van Eva Lintelo, waartoe zij bij 

Apostille van den 13 April 1795 waren aangesteld mogten worden ontslagen. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan wordt geaccordeerd en dien ten gevolge den 

Supplianten van de gelibelleerde administratie ontslagen. 

 

 

717. Den 11 Junij 1795, fol.217vo. 

Op den Requeste van Jan Rierink, H. Nuis, H. Tikkel, Jan Evers, Engbert van der Woude, 

Gerrit Reusel, woonende aan de Welle, buiten den Ringmuur dezer Stad, daarbij verzoekende 

dat de Requestranten geheel mogen worden vrijgekend van onder de Schutterij dezes Stad, 

eenige nagtwagten te betrekken, ofte tot afkoop van dezelve eenige contributien op te 

brengen, en daardoor haar gelijk te stellen met alle andere Burgers welke in de Stadsvrijheid 
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woonen. Presenterende in onverhoopte gevallen, de nood zulks wordende ten besten van de 

Stad, en Burgerij, preuves van ware vaderlandsliefde, aan den dag te leggen. 

Was geapost:  De Burger Representanten over het verzoek ten Requeste gedaan, hebben 

ingenoomen de consideratien van den Burger krijgsraad dezer Stad hebben goedgevonden 

hetzelve verzoek af te slaan, so asls hetzelve word afgeslagen mids dezen. 

 

 

718. Den 19 Junij 1795, fol.217vo. 

Op den Requeste van B.A. van der Wijk, als vader en voogd, en R.J. Woltgraft, als voogd 

over Volconia Sibilla van der Wijk, te kennen gevende, dat de eerste Suppliant met 

voornoemde zijne dogter in het gemeen aan den Cuinre in eigendom bezitten een erve, en aan 

welkers buitenland in het Cuinre diep of de Rivier de Lende is aangegroefd een Pol volgens 

een bijgevoegd kaartje figuratief, dat de halfscheid van dese Pol, hoe natoir ook tot der 

Supplianten q:p: erve behorende thands egter door eenen Hans Willems prose et qq als 

eigenaar van een erve of landerijen aan de overzijde van die Rivier gelegen word 

bedisputeerd, dat hij dieswegens tot maintien van hun welhebbend regt, in cas van gen 

minnelijk accord te kunnen treffen, daarover zullen verpligt zijn tegens voorschrevene 

persoonen, en Insinuantor in regten te moeten ageren; verzoekende daartoe in zo verre de 

minderjarige betreft, te mogen worden gequalificeerd ter fine en effecte als naar regten. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Buitenquartier, word het verzoek 

ten Requeste gedaan geaccordeerd, en worden de Requestranten geauctoriseerd ten fine als 

daarbij verzogt. 

 

 

719. Den 20 Junij 1795, fol.218. 

Op den Requeste van Johanna Wolf, wede Cornelisz verzoekende voor haar beide dogters 

Catharina en Cornelia venia aetatis. 

Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier wordt aan de 

Suppliantes dogters Catharina en Cornelia de verzogte venia aetatis geaccordeerd ten fine en 

en effecte als naar rechten. 

 

 

720. Den 6 Julij 1795, fol.218vo. 

Op de Requeste van H.C. de Greve, verzoekende als minderjaarig zijnde een Curator ad lites  

om te mogen ageeren tegen C. van Loenen om betaling te erlangen van eene Sa. van  

f.44 -3 - 8 wegens verscheide arbeidsloon. 

Was geapost:  De Advokaat A.S. de Mist wordt mits deezen geauthoriseerd ten fine als bij 

Requeste vermeld. 

 

 

721. Den 9 Julij 1795, fol.218vo. 

Op den Requeste van Johanna van der Straaten, wede ten Dam te kennen gevende hoe haar 

man ruim 20 weeken overleden zijnde en zij nog 14 dagen naa doode van voor(noemde) haare 

man in de kraam bevallen is, en zij gaarn weder een ander Huwlijk wilde aangaan, 

verzoekende dieswegens dispensatie van de Wet tegens het vroeg weder Huwlijken bepaald. 

Was geapost:  De Eerw(aarde) Nederduitsche Gereformeerde Kerkenraad wordt mits dezen 

geauthoriseerd de Suppliante binnen den tijd bij de Wet bepaald, in den Huwlijken staat te 

mogen bevestigen, en wordt de Suppliante, zoo verre nodig gedispenseerd van de Wet deezer 

ter contrarie. 
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722. Den 9 Julij 1795, fol.219. 

Op de Requeste van Carel Fredrik Redeker, Koopman te Amsterdam te kennen gevende, dat 

de Suppliant van deszelfs oom Adrianus Valck, als voogd over de minderjarige kinderen van 

des Suppliants wijlen schoonouder(s) Theunis Backer en Dorothea Valck, en van deszelfs 

schoonbroeder Theunis Helmig Backer geannecteerde last ontfangen hebbende om de 

Erfportie van sijn schoonbroeder voorn(oemd) te ontfangen, verzoekende dat de voogden van 

des Suppliants schoonbroeder de Burgers L. Masman en P. Backer te mogen worden 

geauthoriseerd om aan den Suppliant tegens quitancie de Erfportie van Theunis Helmich 

Backer uittereiken, en voorschr(even) voogden van hunne administratie, gedechageert. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier word het 

verzoek ten Requeste gedaan mids dezen geaccordeerd; en worden dien ten gevolge de 

voogden van des Suppliants schoonbroeder, de Burgers L. Masman en P. Backer 

geauthoriseerd, om de gelibelleerde Erfportie van Theunis Helmig Backer aan den Suppliant 

in zijne qualiteit (welke hij aanneemd so spoedig doenlijk gerigtelijk te zullen verifieeren) 

tegens behoorlijke quitancie, en onder cautie van alle namaning, uittereiken, en betalen; 

Zullende de voogden voor hunne gehoudene administratie in zoverre worden gedechargeerd. 

 

 

723. Den 10 Julij 1795, fol.219vo. 

Op den Requeste van Albert Halleky, oud 60 jaren en Elisabeth Kruijhoop, oud 51 jaaren, 

verzoekende approbatie van met de Kerkmeesters aangegaane koop van een Kostkopers 

proeve in het G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis voor 2 halven en dus voor een geheelen 

proeve met recht van een geheele voor de langstlevende en daarvoor betaalende de Sa. van 

seventienhonderd guldens met de wooning op de lange zij. 

Was geapost:  Op het rapport van de Provisoren van het G(eertruid) en C(atharina0 Gasthuis 

wordt het verzoek ten Requeste gedaan geaccordeerd zoo als het ligd. 

 

 

724.  Den 13 Julij 1795, fol.219vo. 

Op de Requeste van J. Tebbetman, te kennen gevende, dat hij zederd den 28 Febr(uarij) 1785 

den post als oudste Roedendrager hebbende bekleed, en dieswegens verzoekende, dat aan 

hem wegens jaarlijkse taken mag worden betaald eene Sa. van twintig guldens in plaats van 

twe guldens, welke hij in dien tijd jaarlijks genoten heeft, alzo die post in het Boek van 

Rekeningen geregistreerd staat. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Cameraers van de Stad word het verzoek ten Requeste 

gedaan mids dezen geaccordeerd, en dien ten gevolge de Ontfanger dezer Stads Domeinen 

geordonneerd en voor Rekening van de Stads Camer 1795, de gelibelleerde Sa. van 

eenhonderd vier en veertig guldens aan den Suppliant uittetellen. 

 

 

725. Den 16 Julij 1795, fol.220. 

Op de Requeste van Frans Mulder en Lambert Mulder, verzoekende dat de 3 minderjaarige  

nagelatene kinderen van wijlen dezelver broeder Jan Mulder bij wijlen Alijda Teunisz in echte 

verwekt in (het) Arme Weeshuis mogten worden opgevoed. 

Was geapost:  Op het rapport van de Provisooren van het Arme Weeshuis, worden de 

Buitenvaderen van voorschr(even) huis geauthoriseerd de gelibelleerde kinderen in het zelve 

op te neemen en te verpleegen. 
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726. Den 17 Julij 1795, fol.220. 

Op de Requeste van Jannes Breuker, Dirk van Hulsen, en Albert Albers, als voogden over de 

minderjarige kinderen van wijlen Dirk Jans van de Wetering bij Fenne Jans in egte verwekt, 

met Peter Cornelis en deszelfs Ehevrouw een contract van koop en verkoop omtrent een huis, 

hof, erve en where hebbende ingegaan en gesloten daarvan bij desen approbatie verzoekende. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Hoofdlieden te Brunnepe en in den Hagen word de 

verkoop van het gelibelleerde huis, hof, erve en where, mids dezen geapprobeerd, zijnde het 

cotract dezen annex met het exhibitum hujus diei getekend. 

 

 

727. Den 21 Julij 1795, fol.220vo. 

Op de Requeste van Jan Willem Helderman, te kennen gevende dat deszelfs huisvrouw Anna  

Venna Krumpel in April dezes jaars overleden zijnde, na alvorens den Suppliant benevens 

hare twee kinderen Hermannus en Jurrien Reusel te voren bij wijlen Gerrit Reusel in egte 

verwekt bij testamentaire dispositie van den 17 Februarij 1795 voor twe Schepenen alhier 

opgerigt, erfgenamen van haare nalatenschap ieder voor een gelijk deel verklaard te hebben. 

Dat de goederen van de overledene in vendue verkogt, daarvan zuiver is gekomen f.124 - 9 - 

waarvan ieder der erfgenamen competeerd s:c: f.41 - 9 - 8 dat de Suppliant en M. van 

Kwinkel als voogden over de minderjarige Jurrien Reusel ieder hun derde gedeelte van de 

Vendumeester ontfangen hebben, dat de resterende erfportie Hermannus Reusel 

competerende bij de Vendumeester gerigtelijk is beslagen, dat de Suppliant daardoor buiten 

staat gesteld is om de doodschulden van de overledene te betaalen; verzoekende diewegens 

dat de Vendumeester C.V. Moulin mag worden geauthoriseerd, om aan den Suppliant het 

derde part van voorn(oemde) doodschuld zijnde f.10 - 5 – 14 uit de Erfportie van Hermannus 

Reusel competerende te voldoen, ten einde de gelibelleerde doodschuld ten vollen te kunnen 

betalen. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeerd, en de 

Vendumeester C.V. Moulin geauthoriseerd ten fine als daarbij verzogt. 

 

 

728. Den 23 Julij 1795, fol.221. 

Op de Requeste van Frans Mulder, Lambert Mulder en Jan Telink, te kennen gevende dat hen 

lieder broeder en zwager Jan Mulder voor ongeveer agt dagen zijnde overleden nalatende drie 

kinderen thans in het Arme Weeshuis wordende gealimenteerd; verzoekende om ten Requeste 

geallegeere redenen dat de Vendumeester mag worden geauthoriseerd om den gemelden 

boedel, die gansch weinig uitmaakt te verkoopen, en van het provenue derzelver Crediteuren 

te voldoen en zo verre strekt presenterende de begraveniskosten, inval er tekort komt, erbij te 

leggen. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier word de 

Vendumeester C.V. Moulin geauthoriseert, ten fine als bij de Requeste verzogt. 

 

 

729. Den 29 Julij 1795, fol.221vo. 

Op den Requeste van Jan de Haan, verzoekende in plaats vanwijlen Reint Gaukes te mogen 

worden gebeneficeerd met het Veer van hier op Hoorn et vice versa. 

Was geapost:  De Suppliant wordt met het Veer van hier op Hoorn, en vice versa 

gebeneficeerd bij deezen. 
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730. Den 6 Augustus 1795, fol.221vo. 

Op den Requeste van Mr. Jacob Stolte, thands woonachtig te Cassel in Hessen, te kennen 

geevende, dat zekere Willemina Nijmeijer in September 1792 van hem alhier verlost is van 

een zoon, met naame Johannes: dat zijne omstandigheden hem toen niet permitteerende, met 

deeze W. Nijmeijer in huwlijk te treden, hij echter naderhand op den 20 Junij 1794 met 

dezelve in (het) Hannoversch Münden een wettig huwlijk heeft aangegaan, blijkends het 

authenticq attest deeze Requeste annex waarin hij verzogt dat het kind toen alhier gebooren en 

gedoopt, en als onecht geregistreerd, thands als echt op het Doop Register mag worden 

aangetekend. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, wordt geaccordeerd zo als het ligt, en 

dienvolgens de Custos houdende het Register der Gedoopten, binnen deeze Stad, gelast, om 

het kind ten Requeste genoemd, als echt te registreeren, met bijvoeging van den naam des 

Requestrants, als vader. 

 

 

731. Den 13 Augustus 1795, fol.222. 

Op de Requeste van A. Stegman, verzoekende als Luitenant bij de Artillerij bij Troupes van  

den Staat zijnde aangesteld, thands zijne dimissie als Captain van de Burger Artilleristen 

dezer Stad. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeerd, en dien ten 

gevolge aan den Suppliant deszelfs dimissie als Capitain van de Burger Artilleristen verleend. 

Terwijl de Burgerrepresentanten dan nog eenparig hebben verklaard, dat zij in deszelfs 

gedane diensten genoegen hebben genomen, hem daarvoor bedankende door dezen. 

 

 

732. Den 15 Augustus 1795, fol.222vo. 

Op den Requeste van H. Poppe, te kennen gevende hoe desselvs zoon P.C. Poppe op een 

clandestine wijze zig van hier heeft geabsenteerd en dewijl hij verscheidene penningen heeft 

medegenoomen om welke hij terug te krijgen voorneemens was, hem op te zoeken, 

verzoekende overzulks te mogen worden geauthoriseerd om ter plaatse daar hij hem mogt 

vinden als een banqueroetier te mogen arresteeren om hem herwaards te transporteeren en 

daartoe te willen verleenen opene brieven van voorschrijving. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan wordt geaccordeerd en zal dien ten gevolge 

de Suppliant de verzogte brieven van voorschrijving worden verleend. 

 

 

733. Den 17 Augustus 1795, fol.222vo. 

Op de Requeste van P. Backer en J. Kantelaar te kennen gevende, dat het Arme Weeshuis 

dezer Stad bezit twaalf zilveren schaalen, waarmede de collecte binnen de Stad pleeg(t) te 

geschieden een zilveren schoteltjen, waarmede de inzameling in Stads Vrijheid gedaan word, 

en zes zilveren lepels, dat hetzelve huis van dit alles niets nodig heeft en dat er thans eene 

schoone gelegenheid zijnde om dit zilver op eene voordelige wijze in een rentgevend effect 

ten laste dezer Provintie te converteren, verzoekende uit hoofde van den bekrompen staat van 

gedagte huis, en andere redenen ten Requeste geallegeerd, om het gelibelleerde zilver ten 

spoedigsten te mogen overbrengen ten comptoire van den Ontfanger van Vollenhove, om 

voor de waarde van hetzelve, desnoods tot eene ronde som met contante penningen 

aangevuld, te mogen ontfangen een Recepis van eene obligatie, ten lasten dezer Provintie 

rentende 4 pct. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Provisoren van het Armen Weeshuis dezer Stad, 

worden de Requestranten mids dezen geauthoriseerd ten fine als bij de Requeste verzogt. 
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734. Den 22 Augustus 1795, fol.223. 

Op den Requeste van de tegenwoordige Gildemeesteren van het Timmermans Gilde, 

verzoekende, dat de keuze der Gildemeesteren bij dit Gilde henvorder door het volle Gilde 

geschieden mogt. 

Was geapost:  Wordt verstaan, dat, ingelijkheid als zulks bij andere Gilden reeds in gebruik 

is, de keuze der jaarlijksche Gildemeesteren, bij meerderheid van stemmen door de 

gesamentlijke Gildebroederen zal geschieden. 

 

 

735. Den 31 Augustus 1795, fol.223vo. 

Op de Requeste van J.J. van Doorne, verzoekende om de nagelatene goederen door Fredrik 

Muller, en bevonden het huis van den Suppliant bij hem in huire gebruikt geweest, vermids 

deszelfs absentie, door den Vendumeester te mogen laten verkoopen, teneinde uit derzelven 

montant, zo verre zulks strekken kan, de verschulde huurpenningen te kunnen ontfangen, 

tevens verzoekende, om over het verlaten huis na dien gedane verkoop der goederen wederom 

hoe eer so beter te mogen disponeeren wijl anders de verschuldigde huirpenningen bij den dag 

meerde. 

Was geapost:  De Requestrant word mids dezen geauctoriseerd, om de gelibelleerde 

goederen publijcq ad opus jus habentium te mogen doen verkoopen, dewijl het huis verder ter 

zijner dispositie word overgelaten. 

 

 

736. Den 10 September 1795, fol.224. 

Op de Requeste van Margareta Elisabeth Huiskes, weduwe Berend Grevenstuk, te kennen 

gevende dat haar broeder Willem Huiskes in de maand Augustus van deze jare 1795 zijnde 

overleden nalatende negen kinderen waarvan thands drie worden opgevoed in dezer Stads 

Arme Weeshuis, en de overige zo hier ter Stede als te Amsterdam dienstbaar zijn, dan welke 

uit hoofde van de veelheid der schuld; die zig kwam voor te doen niet hebben willen 

versolveren om den boedel van haren gemelten vader (broeder?) te aanvaarden. Verzoekende 

dat de Stads Vendumeester tot het verkoopen der weinige nagelatene goederen als mede om 

van het provenue haar Requestrante de verschotene doodschulden te restitueren, en het daarna 

overblijvende tot andere dispositie onder zigte blijven houden. 

Was geapost:  De Vendumeester C.V. Moulin word mids dezen geauthoriseerd, ten fine als 

bij de Requeste verzogt. 

 

 

737. Den 15 September 1795, fol.224. 

Op den Requeste van Jan Croese gebooren Burger deezes Stad, oud zeven en veertig jaaren,  

verzoekende approbatie van een contract met de Kerkmeesters van het G(eertruid) en 

C(atharina) Gasthuis omtrent een half Kostkopers proeve voor f.800 - : - . 

Was geapost:  Op het rapport van de Provisoren van het G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis 

wordt het verzoek ten Requeste gedaan geaccordeerd, en de Kerkmeesters dien ten gevolge 

geauthoriseerd als daarbij vermeld. 

 

 

738. Den 21 September 1795, fol.224. 

Op de Requeste van Jacobus Kantelaar te kennen gevende dat hij door Bestierderen der 

Armencamer van de Stad Zwolle als alimenterende Berendina ten Klooster wede Hermannus 

van Marle gequalificeerd was om het intresse van gezegde Armencamer waar te nemen in den 
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boedel van Janna van Marle, wede Albert de Oele volgens bijzijnde volmagt, dat hij 

geïnformeerd zijnde van vrij importante schulden ten laste van gemelden boedel lopende en 

zijne constituanten q:p: vooral niet willende bezwaaren met eene oneveuse ervenis diewegens 

verzoekende dezen boedel te mogen aanvaarden, onder beneficie van inventaris 

Was geapost: Aan den Requestrant q:p: word het beneficium inventarii mids dezen 

geaccordeerd ten fine en effecte als naar regten. 

 

 

739. Eodem [21 September 1795], fo.224vo. 

Op de Requeste van Eimbert Jans, wel genegen zijnde deszelfs eigendomlijk huis in de 

Keijzerstraat belast met een jaarlijkse Thins ten voordele van de Stad ad f.2 - 16 - op te 

timmeren en in een goeden staat te brengen, dan dieswegens verzoekende dat voorschreven 

Thins op de halfscheid mogte worden verminderd. 

Was geapost:   Wanneer de Suppliant het gelibelleerde huis behoorlijk zal hebben 

opgetimmert en in staat gebragt, zal den uitgang van twe Goudguldens, op een Goudgulden 

jaarlijks worden verminderd. 

 

 

740. Eodem [21 September 1795], fol.225. 

Op de Requeste van Annigje Jans, wede wijlen Jan Harms, dat wijlen haar Eheman hebbende 

de wateren en biesen aan de oostkant van de kribbe, zo verre de Stadswateren zig strekten, 

voor eene Sa. van eenhonderd guldens, dat daarop veertig guldens ten Comptoire zijnde 

betaald, sij thands van de resterende zestig guldens remissie verzogten. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliante de halfscheid van de verschuldigde pagt per resto zig 

bedragende eene Sa. van zestig guldens, en dus eene Sa. van dertig guldens ten 

Stadscomptoire promptelijk zal hebben betaald, zullen de overige dertig guldens als dan aan 

haar worden geremitteerd. 

 

 

741. Den 23 September 1795, fol.225vo. 

Op den Requeste van Aaltje Gerrits, wede Lambert van de Kolk, te kennen gevende, hoe 

wijlen haar man in de maand Maij van dit jaar is komen te overlijden, en zij ten beste van haar 

huisgezin en kinderen hoe eerder hoe beeter een tweede Huwlijk wenschte aan te gaan, en 

dewijl zij naa gemeenen rechten daartoe, voorals noch niet is bevoegd, overzulks verzocht 

dispensatie van die tijd, die zij nog zoude moeten wagten, en de Kerkenraad geauthoriseerd 

mogt worden haar in ondertrouw aan te neemen en naa afloop der gewoone proclamatien haar 

voorgenoomene Huwlijk te solemniseeren. 

Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier, wordt het 

verzoek ten requeste gedaan, geaccodeerd, en dien ten gevolgen den Kerkenraad 

geauthoriseerd ten fine als daarbij vermeld. 

 

 

742. Den 30 September 1795, fol.225vo. 

Op de Requeste van Hendrina Alida de Rooij, nagelaten dogter van wijlen W.de Rooij en 

Janneke van Toever, thans bijkans oud 26 jaren, verzoekende dat derzelve voogden H. Nuis 

en B.F. Schultz mogen Rekening doen van derzelver gehoudene administratie. 

Was geapost:  De voogden van de Suppliante worden mids dezen gelast om zo spoedig 

doenlijk van derzelven administratie Rekening te doen. 
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743. Den 6 October 1795, fol.226. 

Op den Requeste van Pieter Fransen en Diederik Strang als voogden over de 4 kinderen van 

wijlen Arend Haselhooff, verzoekende approbatie van het verkoop van een huijs in de 

Speldemakers Steeg aan Johannes Figge qq. voor eene somma van eenhondert en tien gulden 

vrijgeld. 

Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier, wordt het 

verzoek ten Requeste gedaan geaccordeerd. 

 

 

744. Eodem [6 October 1795], fol.226. 

Op den Requeste van Dirk Nijhof, verzoekende wegens zijne kennelijke armoede, duuren tijd, 

en ziekte remissie van vier jaaren uitgang ad f.5 - 5 – jaarlijks ten profijte van deezer Stads 

Geestelijkheid, versch(eenen) Paasschen 1792 – 1795 uit zijn huis op den Vloeddijk. 

Was geapost:  De verzogte remissie van vier jaaren uitgang wordt aan den Suppliant 

geaccordeerd bij deezen, versch(eenen0 Paasschen 1792, 1793, 1794, en 1795. 

 

 

745. Den 10
den

 October 1795, fol.226vo. 

Op den Requeste van Frans Lemker, verzoekende wegens zijn vertrek naar ‘s Lands Hooge 

School te Harderwijk, tot voortzettinge zijner studien, ontslagen te mogen worden van zijn 

post als Lieutenant van het Burger Regiment, en van de belofte bij het aanvaarden daarvan 

gedaan. 

Was geapost:  Het verzogte ontslag, als Lieutenant van deezer Stads Burger-Regiment, wordt 

aan den Suppliant geäccordeerdt bij deezen. 

 

 

746. Den 11 October 1795, fol.226vo. 

Op de Requeste van J.W. Bibeek en W. Fidder als Curateuren en voogden over de wede van 

Jan Staal en hun kind, verzoekende het voorhanden zijnde hooij en de twe beesten te mogen 

verkopen, en haar voor eenigen tijd met haar kind bij de een of ander burger in een camer te 

plaatsen of op het Eilend. 

Was geapost:  De Curateuren worden mids dezen geauthoriseerd ten fine als bij de Requeste 

verzogt. 

 

 

747. Den 14 October 1795, fol.227. 

Op de Requeste van J. van Cleeff, Zwolsch Burger, te kennen gevende, dat op vriendelijk  

verzoek van zijn vrouws moeder de wede M. Righen, hij het kind van Frans Gunninh heeft 

aangenomen om het zelve bij zig te doen inwonen, en te voorzien van een goede opvoeding, 

met te laten leeren, datgeen het meest nodig had, dat, de vader van voornoemde kind, hetzelve 

in kost van haar wilde afhaalen, verzoeken dat hetzelve niet mag geschieden dan op 

schriftelijke goedkeuring van Ul(eden) Municipalen. 

Was geapost:  De Requestrant word mids dezen geauthoriseerd ten fine als bij de Requeste 

verzogt. 

 

 

748. Den 15 October 1795, fol.227. 

Op de Requeste van Dirk van Grafhorst, en Hendrik Meulenkamp, verzoekende een huis van 

wijlen Janna van Marle wede Albert Doele ten overstaan van Hoofdlieden publijcq te mogen 

verkoopen op eerstkomende Maandag den 19
de

 October 1795 ten huis van Jan van Dijk. 
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Was geapost:  Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Bovenquartier word de verzogte 

verkoop van het gelibelleerde huis ten overstaan van voorschreven Hoofdlieden, mids dezen 

geaccordeerd, op Maandag den 26
sten

 October 1795, te huise van de Castelein Jacob Bhoëm. 

 

 

749. Den 3 November 1795, fol.227vo. 

Opden Requeste van Hendrik Dieselhof, Lootse aan ’t Ganzediep verzoekende wegens zijn 

hooge ouderdom dat de persoon van Dirk Groen geduirende zijn leven desselfs post mag 

waarneemen en de survivance van dien. 

Was geapost:  Op hetrapport van de Schutmeesteren, word het verzoek ten requeste gedaan, 

geaccordeerd en dien ten gevolge de persoon van Dirk Groen geaccordeerd het waarneemen 

van de Piloots plaats geduurende het leven van de Suppliant, en naa desselfs doode daarmede 

gebeneficeerd, gelijk nu als dan daarmede gebeneficeerd word bij deezen, zullende egter  

deeze zijne aanstelling in geene consequentie getrokken worden. 

 

 

750. Den 9 November 1795, fol.228. 

Op de Requeste van Directeuren der Vierwijks vergaderingen dezer Stad, verzoekende dat aan 

hen voor derzelver vergaderingen de benodigde brandstoffen mogen worden uitgereikt. 

Was geapost:  De Stads Brandmeester word mids dezen gelast om aan ieder der 

Wijksvergaderingen, ten dienste van derzelver gewoone bijeenkomsten op Donderdag de 

benodigde Brand te bezorgen dog niet excederende een mand Turf per week. 

 

 

751. Den 23 November 1795, fol.228. 

Op de Requeste van de weduwe Rutger Vos, verzoekende dat aan haar wegens geleverd hooij 

en riet ter gelegenheid van de Fransche inquartiering, waaarvan door de Fr(ansche) 

Commissaris zelfs attest is gegeven zig te zamen bedragende eene Sa. van f.182 – 5 – 

restitutie mag worden gedaan, om de verschuldigde pagt te kunnen verrekenen. 

Was geapost:  In het verzoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word 

hetzelve dien ten gevolge afgeslagen mids dezen. 

 

 

752. Den 29 November 1795, fol.228vo. 

Op de Requeste van Jan van Hulsen, en J.A. Hoorn, verzoekende dat de pagt van de visscherij 

den Enk van den eersten op den tweden mogt worden overgeschreven en dat de drie volgende 

jaren ad 4 guldens jaarlijks op derzelver in pagt mogten worden geprolongeerd. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeerd, en in den 

overdoening van de gelibelleerde Visscherij aan J.A. Hoorn geconsenteerd, met eene 

prolongatie van drie volgende jaaren, na dit lopende pagtjaar. 

 

 

753. Den 2
den

 December 1795, fol.228vo. 

Op de Requeste van J.H. Rauwenhoff, verzoekende, dat de Voogdijschap en Curatele over 

zijnen oudsten en meerderjarigen zoon Paulus Rauwenhoff, hem bij marginaal appoinctement 

van 22 Sept. 1794 bij provisie voor den tijd van één jaar verleend, mogt worden verlengd tot 

tijd en wijle eene wezenlijke beterschap in gemelden zijnen zoon bevonden zal worden. 

Was geapost:  Op rapport van Hoofdlieden van het Bovenquartier wordt de Voogdijschap en 

Curatele, ten requeste vermeld, nog voor den tijd van één jaar verlengd. 
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754. Den 2 December 1795, fol.229. 

Op de Requeste van Berend Groenewoud als vader en voogd over zijn twe minderjarige 

zoonen Michiel Groenewoud oud 23 jaren, en Jurian Groenewoud oud 18 jaren, dat dezelve 

zijne zoonen nog in eigendom bezitten een capitaal van f.266 - : - gevestigd in een huis van 

Hendrik Schimmelpenning, en wordend everrentet met 4 pct. verzoekende dat de voogden D. 

Eckelboom en H. Schimmelpenning mogen worden gequalificeerd, om dit capitaal tegens den 

eerstkomende verschijndag los te kondigen, teneinde het zelve als dan tot een uitzet voor 

beiden om derzelver handwek als verwant, elders te kunnen waarneemen en voortzetten te 

worden geëmploieerd: en bij provisie daarop alhier in een winkel zig het noodwendigste op 

Rekening te kunnen aanschaffen. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Buitenquartier kan in het verzoek 

ten Requeste gedaan niet worden getreden, en word het zelve dien ten gevolge afgeslagen 

mids dezen. 

 

 

755. Den 3 December 1795, fol.229vo. 

Op het Request van J.A. de Mist verzoekende veniam aetatis voor zijnen zoon A.L. de Mist 

en zijne dochter G.B. de Mist. 

Was geapost:  Aan den zoon en de dochter van den Suppliant Arnold Lambert de Mist en 

Geertruid Brechta de Mist wordt de verzochte venia aetatis geaccordeerd ten fine en effecte 

als naar regten. 

 

 

756. Den 3 December 1795, fol.229vo. 

Op den Requeste van Claas Canis, verzoekende remissie van een jaar pagt van een Geestelijk 

erve in Oosterhout; uit hoofde van de geledene schaade door den Engelschen hem aangedaan. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Gecomm(itteerden) tot de Ecclesiastique goederen 

wordt verstaan dat wanneer de Suppliant voor 1
mo

 Februarij 1796 het Comptoir van de 

Geestelijkheid zal hebben voldaan het jaarpagt versch(eenen) Martini 1793 hem alsdan wordt 

geremitteerd het jaarpagt versch(eenen) Mart(ini) 1794. 

 

 

757. Eodem [3 December 1795], fol.229vo. 

Op een dito Request van Gerrit Claasen, verzoekende hetzelve een een dierglik Apostil 

gevallen. 

 

 

758. Den 3 December 1795, fol.229vo.  

Op de Requeste van Judith van Camen, wonende te Genemuiden, te kennen gevende, dat uit  

de nalatenschap van haar overleden vader wijlen Hendrik van Camen haar is aangekomen 

zekere rentebrief groot in capitali veertienhonderd guldens ten laste van dezes Stads 

Domeinen rentende jaarlijks tegens 3 percent, dat dit capitaal, en nog eene somma van 

vijfienhonderd guldens, reeds in den jaare 1742 zijn genegotieerd van Suppliantes grootvader 

Philippus van Camen; dog dat bij Resolutie van den 21 September 1758 is verstaan, dat in 

plaats van de daarvoor afgegevene obligatie ad f.2900 - : - guldens ten behoeve van den 

eigenaar Philippus van Camen Suppliantes grootvader, zoude worden geslagen twe obligatien 

de eene van veertienhonderd, en de twede van vijftienhonderd guldens op naam en datum als 

de oude gelijk zulks dan ook alzoo effect gesorteerd heeft. 

Dat na doode haarer meergenoemde grootvader eerst haar inder en vervolgens na deszelfs 

overlijden Suppliante eigenaren zijn geworden van die obligatie van veertienhonderd guldens 
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zijnde die vijftienhonderd guldens thans eigenaar de Predikant van Diemen van Lamsweerde; 

Dat deze en meer andere obligatien ter gelegenheid van den doormarsch van vreemde Troupes 

in een valies onder de grond geborgen zijnde, deze gezegde obligatie ten laste van de Stad is 

onleesbaar geworden, en genoegzaam verrot. Verzoekende dieswegens dat aan haar eene 

nieuwe obligatie ten laste dezer Stads Domeinen groot veertienhonder guldens rentende 

tegens 3 pcent jaarlijks in plaats van de bij ongeluk vermiste obligatie mogte worden 

verleend. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gefdaan word mids dezen geaccordeerd, en zal dien 

tengevolge in plaats van de gelibelleerde obligatie, eene nieuwe ten behoeve van de 

Suppliante worde afgegeven. 

 

 

759. Den 5 December 1795, fol.230vo. 

Op den Requeste van Jonkvrouwe W.M.L. Mulert tot de Leemkuile, verzoekende dat Mr. J.B. 

Forsten mag worden geauthoriseerd tot Executeur in haar boedel bij absentie van Mr. J.A. de 

Mist die zij daartoe heeft aangesteld. 

Was geapost:  De persoon van Mr. J.B. Forsten wordt mids deezen geauthoriseerd ten fine als 

bij Requeste vermeld. 

 

 

760. Den 14 December 1795, fol.230vo. 

Op den Requeste van Jurien Kok, Capitain van een Burger Comagnie, verzoekende vermids 

hij een groot gedeelte van het jaar moet absent zijn in voorschr(even qualiteit te mogen 

worden gedimitteerd. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeerd en dien ten 

gevolge aan den Suppliant deszelfs dimissie als Capitain van een Burger Compagnie 

verleend: Terwijl de Burger repesentanten dan nog eenparig hebben verklaard, dat sij in 

deszelfs gedaane diensten genoegen hebben genomen, hem daarvoor bedankende in dezen. 

 

 

761. Eodem [14 December 1795], fol.231. 

Op de Requeste van Elsje Theune, Barbara Theune, en Peter Theune midsgaders Abraham  

Theune, verzoekende dat het Buitendijks erve door wijlen hun vader gepagt, aan denzelven 

voor de nog resterende pagtjaren, (vermids het overlijden van voorn(oemde) hun vader) 

mogte worden geaccordeerd, en dat aan den laatsten Suppliant oud 21 jaren venia aetatis mogt 

worden verleend. 

Was geapost:  De continuatie van de pagt van het gelibelleerde erve word aan de 

Supplianten, op dezelve conditien, als het dor wijlen hun vader is gepagt, mids dezen 

geaccordeerd voor de nog resterende pagtjaaren, expirerende Petri 1804, gelijk mede aan den 

laatsten Suppliant Abraham Theune, de verzogte venia aetatis verleend, ten fine en effecte als 

naar regten. 

 

 

762. Den 20 December 1795, fol.231vo. 

Op den Requeste van de gezamenlijke Kuipersbaazen dezer Stad, verzoekende: dat van nu af, 

tot dat het hout en de hoepels beter koop worden, de Supplianten zullen mogen nemen één 

stuiver meer voor voor een halfjen, twee stuivers van een achtendeel, en vier stuivers van een 

vierendeel botervat, boven de ordinaire prijs. 

Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan, wordt zoo als het ligt, geaccordeerd tot 

wederopzeggens toe: maar tevens aan de Supplianten ten sterksten aanbevolen, voor de 
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digtheid van het maatwerk behoorlijk zorg te dragen, en acht te geven, dat het gewigt van 

hetzelve overeenkomstig der ordonnantie zij. 

 

 

763. Den 20 December 1795, fol.231vo. 

Op de Requeste van Paul Kluisenaar, en Adriana Jacoba Langis, Egtelieden, verzoekende dat 

het bij hun aangekogt huis in de Geerstraat, ten behoeve van een dogtertje voor der 

Suppliantes huwelijk bij P. Poppe verwekt, zijnde bezwaard geworden met eene Sa. van  

f.300 - : -  van dit bezwaar mogte worden ontheven, en hetzelve buiten effect gesteld. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroederquartier kan in het 

verzoek ten Requeste gedaan niet worden getreden, en word hetzelve dien ten gevolge 

afgeslagen mids dezen. 

 

 

764. Den 21 December 1795, fol.232. 

Op de Requeste van J.W. Rauwenhof, te kennen gevende dat hij qq. Op den 11 November 

l(aatst) leden hebbende verkogt in publijcque veiling de nagemelde vaste goederen in 

Veluwen gelegen als onder 

Elburg: Een huis en erve, een hof buiten de Molenpoort, een hofje, drie schepel lands, 

drie roeden gronds op de Mehn, 16 voeder gronds mede aldaar, zes schepel gezaai. 

Onder Doornspijk: Elf gresen hooiland, Tien gresen hooiland, negen gresen hooiland, een 

hoekie lands het Hofsteedje genaamt. Een stuk lands het Brinkjen genaamt. Een mudde lands 

aan de Nieuwe weg, twe mudden gezaaij onder het Oldebroek. 75 boomen in de Gorteler 

Bosch, dat daarvan transport moesten gedaan worden en zig onder de transportanten mede 

was bevindende deszelfs minderjarige zoon P.J.J. Rauwenhoff, dieswegens verzoekende dat 

hij als gevolmagtigde van alle de erfgenamen, ook mede mogte worden gequalificeerd dit 

transport namens zijn minderjarige zoon voorn(oemd) te mogen doen. 

Was geapost:  De Requestrant word mids dezen geauthoriseerd, om voor het aandeel van 

deszelfs minderjarigen zoon, aan de respective koperen der gelibelleerde goederen transport te 

doen. 

 

 

765. Den 23
sten

 December 1795, fol.232vo. 

Op het Request van Coenraad Thiel, verzoekende het afgaan zijner drie huwelijks-geboden op 

éénen dag. 

Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan, wordt bij dezen geaccordeerd; en de 

Kerkenraad der Geref(ormeerde) Gemeente mits dien geauthoriseerd, om de huwelijks-

geboden van den Suppliant driemaal op eenen dag te laten afgaan. 

 

 

766. Den 24 December 1795, fol.232vo. 

Op de Requeste van O.H. Moulin in qualiteit als Capit(ain) dezer Stads Compagnie Burger 

Artillerie waarbij om daarin geallegeerde redenen verzogte van dien post te worden ontslagen. 

Was geapost:  Den Requestrant O.H. Moulin word deszelfs ten Requeste gedaan verzoek 

mids dezen geaccordeerd, en hij dien ten gevolge van deszelfs post, als Capitain van dezer 

Stads Compagnie Burger Artillerie ontslagen. 
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Valck, Hr.     569. 

Valckenier, de erven    146. 

Valckenier, F.     436. 

Valencijn, Johanna Hendrika   629. 

Valencijn, M.M.    480. 

Valencijn, W.J.H.    300. 

Valkenier, H.     253. 

Valkenier, Helmich Jan   22. 

Vastenhout, Gerrit    234. 

Vecht, Anna Margareta van der  69. 

Veen, Antonij van    12. 

Veen, Everdina van ‘t    494. 

Veen, Hermen van ‘t    99. 

Veen, Jan Gerrits van der   587. 

Vegt, Anna Margareta van der  352, 546. 

Veldhuis, Jannes    298, 317, 510. 

Venema, J. Jacob    226. 

Versteege, Aaltje    497. 

Verwest, Egbert    698. 

Vestrinck, Abr.    250. 

Visscher, Claas    559. 

Vitringa, Mr. H.H.    528, 538. 

Vlieks, Catharina de    414. 

Vliekx, Catharina    189. 

Vliekx, Mr. Hubertus Mattheus  189. 

Vlierden, Alida Elisabeth Reiniera van 95. 

Voerman, Albertus Jacobus   490. 

Voerman, Dirk Thijssen   615 

Voerman, wede    490. 

Voërst van Alerdinck, -   210. 

Voet, Renske     425. 

Vogel, Albert Rutgers   615. 

Vogel, Hillegje Rutgers   620. 
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Vogel, Rutger     130, 200. 

Vogelzang, A.     695. 

Vogelzang, Antonij    92, 420. 

Vogelzang, Margareta   420. 

Vogt, Quirinus van der   517. 

Voorweg, Jan     373. 

Vos, Elisabeth de    305. 

Vos, Rutger     751. 

Vries, A. den     181. 

Vries, C.W. de    268, 671. 

Vries, J. de     638, 670. 

Vries, Jansen de    297. 

Vries, Johannes den    168. 

Vriese Bruins, Gerrit    338. 

Vriese, C.J. de     186. 

Vriese, G.     338, 462. 

Vriese, J.     496. 

Vries Amarentia den    168. 

Vrijdag, Frans     450. 

Vrijdag, Hendrica Aleida   287. 

Vrijdag, Lucretia    450. 

Vrijdag, Matthijs    26, 288. 

Vrijdag, wede     255. 

Vulker, Gerrit Jan    21. 

Waalen, Mr. Daniël Jeannette  302, 637. 

Wal, Bernardus van der   303, 423, 481. 

Wamelink, Sara    490. 

Warneke, J.C.     78. 

Weenink, Jan     328. 

Weenink, Willem    28. 

Weerd, Aaltje Aars van der   419. 

Weerd, Louw van der    657. 

Weerd, Lubbert Louws van der  375. 

Weg, Clasina van der    534. 

Wegh, Johannes Frederikus   182. 

Weide, Hr. van der    622. 

Weide, K. van der    664. 

Weide, Kier van der    224. 

Weide, van der    465. 

Weijde, K. van der    529. 

Weijde, van der    150. 

Weijenberg, Aart    401. 

Weijstenberg, weduwe   701. 

Weil, Johannes    274. 

Welmers, Lubbertus    345. 

Wesenberg, Berend Jans   202. 

Wesscher, Catharina    381. 

Westendorp, Jan    548. 

Westendorp, Johannes   229. 

Westenholt, Jan Claassen van  516. 
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Westera, Gerrit Willems   636, 640, 709. 

Wetering, Dirk Jans van de   726. 

Wetering, Eimbert Jans van de  506. 

Wetering, Gerrit van de   93, 125. 

Wetering, Hendrik van de   525. 

Wetering, J. van de    642. 

Wetering, Willem Dirk van de  419. 

Wicherlink, B.H.    38. 

Wiestenberg, Hermannus   463. 

Wijck, B.H. van der    109. 

Wijhe, Berend van    697. 

Wijhe, E. van     384. 

Wijhe, Egbert van    116, 244, 432, 512, 518, 530. 

Wijhe, L. van     446. 

Wijhe, W. van     349. 

Wijk, B.A. van der    718. 

Wijk, Pred. Van    573. 

Wijk, Volconia Sibilla van der  109, 718. 

Wijnvoorden, C. van    104. 

Wijnvoorden, Clasina van   372. 

Wilberts, Annatje    155. 

Wilberts, Peter    155. 

Wilberts, Wessel    155. 

Wilkes, Hendrik    26, 450. 

Willems, Barteld    607. 

Willems, Beert    619. 

Willems, Berend    40. 

Willems, Gerrit    58, 258. 

Willems, Hans    718. 

Willems, Harmen    632. 

Willems, Hendrik    397. 

Willems, Lubbert    298. 

Willems, Trijntje    395. 

Willems, Willem    544. 

Willemsen, Pieter    381. 

Willemsen, Wilbertus    155. 

Wilsum, Geertje Albers van   567. 

Wilsum, Hendrik van    184, 567. 

Wind, Adriaantje van der   299. 

Winter, Gerrit     12. 

Wissink, Hendrik Jan    53. 

Wissink, Hermanus    336. 

Witstok, Michiel    299. 

Woesthof, David    405, 678. 

Wolf, Harmen     75. 

Wolf, Johanna     719. 

Wolff, Frans Harms    75. 

Wolfsen, A.J.     102. 

Wolt, W.Tj. ter    5, 7. 

Wolters, H.     608. 
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Wolters, Hendrik    510. 

Woltgraft, Rudolph Johannis   109, 145, 293, 364, 390, 433, 467, 557, 718. 

Woning, Antonie    711, 716. 

Wonneman, Nicolaas    241, 594, 597. 

Wooning, Ant.    320, 697, 703. 

Wooning, Hermanus Gerardus  320. 

Woonink, Antonij    139. 

Woude, Egbert van der   444, 502, 556, 606. 

Woude, Engbert van der   717. 

Woude, R. van der    355. 

Wouters, Hendrik    298, 317. 

Zaanen, Matthijs van    488, 703. 

Zeegen, wede van    534. 

Zeeman, Gerbrand Jansen   615. 

Zeeman, Gerbrand    135, 298. 

Zeeman, Gerbrand    298. 

Zeeman, Toon     298. 

Zorg Camerling, Lodewijk   425. 

Zorg, A.     675. 

Zuidlo, H. van     451. 

Zwakenburg, G.    103. 

Zweitser, J.     340. 

        

 

 

   

 

Index op topografische namen en zaken. 

 

 

 

Africa, Noord- en Zuijdkust van  480. 

Alkmaar     292. 

Amsterdam 44, 48, 114, 133, 168, 208, 223, 290, 344, 466, 

496, 499, 505, 588, 722, 736. 

Arnhem     56, 117, 121, 149. 

Aschloose, de     605. 

Bagijneweide     486. 

Bakelde landen, de    222. 

Bakkerei     436. 

Baland, Groot     355. 

Baland, Klein     355. 

Balk.      229. 

Baltimore     645. 

Barnevelt     648. 

Benthem, Graafschap    467. 

Berlice      289. 

Beurtschepen     89. 

Binnenweg     243, 244. 

Bisschopswetering    242. 
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Blaauwe Hand, de    438. 

Blaauwebrugge    356. 

Blauwehandspoort    64, 66, 139. 

Bleeke, de     273. 

Bolwerk, het     14, 24, 83, 138, 259, 260, 366 

Bosch, ‘s.     656. 

Botervatspoort    138, 259, 563, 627. 

Boven Nieuwstraat    85, 99, 111, 330, 437, 671. 

Brander Enck, den    108. 

Breda      691. 

Brigitten Kerkhof    27. 

Brinkjen, het     764. 

Broederpoort     166. 

Broederstraat     212, 698. 

Broederweg     420, 436. 

Broeken en Maten    378. 

Brugge, de     18. 

Brummen, Ambte van   121. 

Brunnepe  69, 105, 115, 279, 316, 352, 360, 373, 409, 546, 

592, 647, 726. 

Brunneper Haven  594. 

Buiten Nieuwstraat    418, 535. 

Buitenbroek, het    518. 

Buitendijksche Bouwkamp, de  188. 

Buitendijksche, het    51, 97, 353, 373, 761. 

Buitenhaven, de    91, 362, 635. 

Buitenhoek, de    306. 

Buitenquartier, het    336, 375, 384, 453. 

Burgwal     111, 272, 356, 404, 475, 577. 

Campereiland     695. 

Camperveen     258, 377, 382, 448, 452, 619, 653. 

Cassel.      730. 

Cellebroederspoort    271, 583. 

Cellebroederweg    624. 

Cellemuijden     531, 545. 

Ceulschen Dom, den    143. 

Cingel, de     601. 

Coevorden     319. 

Coldenovenspoort    461. 

Collegie, het     584, 612. 

Cuinre Moolen, de    323. 

Cuinre, de     323, 324, 718. 

Cuinrediep, het    718. 

Cuinrewegje, het    220. 

Dalfsen     621 

Delft      175, 196. 

Delle, de     634. 

Deventer     4, 175, 196, 210, 246, 386, 429, 469, 588, 596. 

Dijkboek van Zalland.   9. 

Dikke Biervoerdersland, het   277. 
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Donkerbroek     630. 

Doornspijk     111, 764. 

Dordrecht     201. 

Drenthe     332. 

Dronthen     137, 350, 398, 516, 525. 

Dronther Slagen, de    146. 

Drontherland, het    303, 423. 

Drosten Slag, het    671. 

Dusmentz     541. 

Eden, Ambte van    108. 

Eepe      585. 

Eiland, het     90, 298, 746. 

Ekkelboom Slag, het    671. 

Elburg, de Stad    132, 199, 226, 348, 514, 764. 

Emmelkampie, het    407, 416. 

Emmeloort     52. 

Emmenes     412. 

Enkhuijsen, Stad    20, 265, 363. 

Ens, het eiland    20, 52, 363. 

Erentsmitsteeg    564. 

Erve Bleerthorst    232. 

Erve de Pol, sub No.50   555, 562. 

Erve de Stoltenberg    16, 447. 

Erve de Zwarte Welle    544. 

Erve den Belt     204. 

Erve den Brink    544, 695. 

Erve den Hogen Esch    35. 

Erve den Lagen Esch    35. 

Erve in Westerblokker   539. 

Erve Keulvoet     103. 

Erve Kloppenburg    355. 

Erve No.14 2do    576. 

Erve No.14, Stads    607. 

Erve No.9, Stads    607, 652. 

Erve Rothman     232. 

Erve van Oenen    397. 

Esselerveld, Turfland het   332. 

Extersteeg     591. 

Galgenbolwerk, het    166, 420. 

Ganzenberg, landgoed den   102. 

Ganzendiep, het    386, 749. 

Geerstraat     119, 167, 270, 286, 763. 

Gelderland     267, 334. 

Genemuiden     758. 

Genever Branderei    131. 

Gibraltar     541. 

Gorteler Bosch, de    764. 

Grafhorst     203, 633. 

Graftombe in Bovenkerk   172. 

Gravemoer, ‘s     515. 
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Groenestraat     482, 582. 

Groenmarkt     212, 227. 

Groningen     206, 307. 

Groote Kamp, de    63. 

Gulden Bodem, de    318. 

Gulik, Hertogdom    646. 

Haag, den     175, 196. 

Haarlem     175, 196, 451, 523. 

Haatland, het     130, 153, 200, 353, 553, 562, 647. 

Hage, ‘s     175, 196, 454. 

Hagen, den     3, 77, 468, 625, 726. 

Hagenpoort     116, 338, 356, 372, 402, 462, 506, 637, 708. 

Halve Maan, de    115, 583. 

Hanesteeg     482. 

Hankerve, het     222. 

Hannoversch Münden   730. 

Harderwijk     472, 571, 745. 

Harskamp, Buurschap   108. 

Hasseler Slag     188, 413. 

Hasselerdijk     40. 

Hasselt, den Stad    168, 290, 479. 

Hattem      13. 

Hattum     95. 

Haven, de     273. 

Havezathe ’t Laar    136. 

Heerder Weesop    108. 

Heeringsweg     407, 416. 

Heeten, Buurschap    232. 

Heino      53. 

Hessen      730. 

Heultjes, de     510. 

Hoed, de     637. 

Hoek-kampie, het    553. 

Hofsteedje, het    764. 

Hofstraat     698. 

Hongerkamp, de    1, 550, 651. 

Hoogebrugger Slag    40. 

Hoorn      223. 

Houtzaagmolen    190, 210. 

IJssel, de     200, 210, 362, 469, 594, 635, 637. 

IJsselbrugge, de    210. 

IJsselkant, de     486. 

IJsselmuiden     54, 202, 210, 235, 674. 

IJsselstein     393. 

Jonker en Helsland    146. 

Kalkbranderij     594, 637. 

Kalkloose, Stads    484. 

Kalkovens     486, 594, 597, 637, 651. 

Kalverhekkenbrugge    356. 

Kalverhekkenweg    6, 166. 
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Karperpoort     86, 260, 366, 627. 

Karvielschip     290, 292, 344, 434, 499, 568, 587. 

Keijserstraat     564, 739. 

Keizerstoren     530. 

Keizerstraat     506. 

Kerkenslag, het    537. 

Kermis, Najaars    642. 

Klapbrugge     356. 

Kleine Plantagie, de    577. 

Koeken Sluize     62. 

Koekkoek, de     8, 9, 220, 261, 354. 

Koldenovenpoort    65, 599. 

Kolfbaan, den     347. 

Koornbranderei    180. 

Koornmarkt     399, 404, 506. 

Koornmarktpoort    71, 404. 

Koornmole     431. 

Korenbranderij    141, 438. 

Kruidtoorn     14. 

Laage Weeme, de    210. 

Lampetpoort     84. 

Landsmagazijn, ‘s    533. 

Leiden      175, 196, 301. 

Lende, rivier de    718. 

Lenthe      654. 

Lijnbaan     166. 

London     579. 

Louwenpoort     530, 605. 

Luthersesteeg     414. 

Maastrigt     189. 

Mandemakersland, het   561. 

Manege, Stads     471. 

Markt, de     366. 

Mastebroeker-Kerk    526. 

Mastenbroek     40, 188, 242, 353, 520. 

Meerminnenpoort    139, 428, 483. 

Meeuwenzand, het    200. 

Mehn, de     764. 

Melkpoort     246, 599, 606, 700. 

Meulenbelt, de    14. 

Middelburg     610. 

Middeldijk, de     561. 

Molenpoort, de    764. 

Molenweer, de    323. 

Morrensteeg     475. 

MostertKamp, de    291, 526. 

Moutaccijs     104. 

Nateers, het     632. 

Nieuwe Markt     105. 

Nieuwe Muur, agter de   212, 404, 415, 432, 714. 



Pagina 205 van 220 

 

Nieuwe weg, de    764. 

Nijmegen     473, 515. 

Noord America    609, 645. 

Noordwendiger Dijk, de   382. 

Oelen, Buurschap    121. 

Oirgat, het     91. 

Oldebroek     764. 

Oldebroek, het Nest van   108. 

Oldenburgsche, ‘t    17. 

Olster tienden     4. 

Ommen     136. 

Oorgat, het     11, 362. 

Oort, den     1. 

Oortweg     550, 637. 

Oosterholtsche Steege   63. 

Oosterhout     756. 

Oosterwolde     16, 62, 262, 447. 

Oostindiën     541, 565. 

Oude Wetering, de    560. 

Oudestraat  143, 186, 231, 236, 272, 293, 336, 372, 383, 390, 

414, 438, 497, 563, 627. 

Oudewater     81. 

Overreesse, het    146. 

Pannekoekendijk    316. 

Pastorieslag, het    516. 

Pellemoolen     185. 

Pieper No.19, de    633. 

Pieper No.6, de    633. 

Pieper, de     554. 

Pijper, de     663. 

Plankenhuisie, het    34. 

Pol, de      718. 

Pottegat, het     318. 

Prinsen Slag, het    671. 

Raadhuis, agter het    458, 506. 

Raalte, Schouampt van   232. 

Ridder St. Joris, huis    21. 

Rijksstege     8. 

Roskam, de     615. 

Rotterdam     126, 175, 196. 

Sande, de     377. 

Schans, de     130, 347, 659. 

Scheepie, ‘t     458. 

Schokland     265. 

Schoorsteengeld    406. 

Seldenrijk, erve het Groot   121. 

Seveningen     35. 

Seveningen     90. 

Sillige      498. 

Sint Jacobsteeg    330, 671. 
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Sluijs      541. 

Sluis in de Zwartendijk   403. 

Smederij     450. 

Soppenhof, Buitenplaats de   111, 413. 

Speldemakerssteeg    743. 

Spinhuisie     166. 

Stads Banken     29. 

Stadschirurgijn    446. 

Stadsgragt     583. 

Stadsherberg     347. 

Stadssecreet     27. 

Stadswaage     185. 

Steendijk, den     103. 

Steenpanneovens    637. 

Stikken, de     608. 

Stolberg     646. 

Stouwerve, het    262. 

Straatgeld, het     399. 

Surinamen     541. 

Swarte Sluis, de    637. 

Swartendijk     258, 379, 403, 424, 426, 537. 

Tanerij (Taanderij), de   402, 507, 635, 700. 

Ten Holtens goed    40. 

Tiende, de     108. 

Tolhekke, het     382. 

Tooren, den     662. 

Touwbaan     14. 

Turfaccijs     173, 205, 311, 388. 

Turfsakken     140. 

Turftoorn, de     432. 

Twiegkuijl, de     116. 

Valbrugge     356. 

Varel, Ambtgericht van   17. 

Veenepoort     11, 24, 70, 185, 250, 431. 

Veenestraat     184, 590. 

Veer van hier op Amsterdam   133, 161, 290, 434, 466, 499, 568, 587. 

Veer van hier op Blokzijl   599. 

Veer van hier op Cuinre   599. 

Veer van hier op Deventer   246, 444, 469. 

Veer van hier op Enkhuizen   199, 265, 712. 

Veer van hier op Ens    712. 

Veer van hier op Hoorn   430, 729. 

Veer van hier op Rotterdam   623. 

Veer van hier op Schokland   265. 

Veer van hier op Steenwijk   599. 

Veer van hier op Zutphen   606. 

Veessen     469. 

Vegt, de     40. 

Veluwe     108. 

Venlo      331, 650. 
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Verwerei     177. 

Vischmarkt, de    502. 

Vischpoort, de     226, 556, 618. 

Visscherij den Enk    752. 

Visscherijen, Stallen    318. 

Vlaanderen     541. 

Vloeddijk     247, 299, 339, 744. 

Vloerovens     637. 

Vollenhove     214, 319, 329, 330, 733. 

Vollenhovius Slag, het   671. 

Vrouwenrijker Weerd    320. 

Waag, de     463. 

Watermoolen, de    170, 250, 378, 460, 521. 

Watertol, Stads    219. 

Weberbuuren     324. 

Weenen     692. 

Weesop     108. 

Welle, de     86, 428, 717. 

Wezel      47. 

Whee, de     153. 

Wheeme, de Hooge    634. 

Wheeme, de     207. 

Wijhe, Schoutambt    37, 455. 

Wilsum     382. 

Wilsum, de Stad    9, 188, 207. 

Wurtenbergsche, het    541. 

Zalck      100. 

Zalk      54, 320. 

Zandberg, de     204, 266, 349. 

Zeedijk, de     524. 

Zijdelbergermarsch, de   4. 

Zuideinde, het     448, 619. 

Zuiderweerden    200. 

Zutphen     400, 606, 703. 

Zwartendijk     508, 513, 516, 525, 647, 709. 

Zwol(le)  214, 248, 310, 348, 396, 488, 500, 528, 644, 738, 

747. 

 

 

 

 

Index op instellingen. 

 

 

  

Accademie, d’     472. 

Arme Kinderhuis    661. 

Armencamer     738.    

Armenstaat, Stads    6, 341,355, 412, 569, 577. 
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Arme-Weeshuis  27, 44, 119, 123, 151, 181, 191, 258, 274, 288, 

297, 313, 314, 315, 345, 374, 395, 427, 485, 500, 

501, 558, 613, 650, 666, 681, 689, 707, 713, 725, 

733, 736. 

Bakkers-Gilde  552, 728. 

Bataillon van Bentinck  422, 454, 514, 593. 

Belt, den     204, 266. 

Boekops Vergadering    441. 

Bovengasthuis     448, 521, 660. 

Bovenkerk     15, 172, 245, 333, 399, 442, 484, 511, 667. 

Brands Vergadering    74. 

Broederkerk     15, 333. 

Budels Vergadering    441. 

Buijtenkerk     15, 39, 231, 293, 333, 392, 535, 580. 

Burger Artilleristen    731, 766. 

Burgeren Compagnie    160, 669, 760, 766. 

Burgerregiment    93, 110, 195, 198, 312, 514, 531, 545, 675, 745. 

Burgerschap, Klein en Groot   495. 

Burgerweezen, Groot    7. 

Catechisatiehuis    316. 

Cellebroeders     74. 

Classis, de     611. 

Dirk Neefjes Vergadering   107. 

Doopsgezinden te Zwol   248. 

Engelsche Troupes    756. 

Fransche inquartiering   751. 

Fransche kerk     326. 

Fransche troupes    703. 

Gasthuis, Boven    601. 

Gasthuis, Buiten    105. 

Gasthuis, Geertruid en Catharina  16, 36, 54, 61, 72, 112, 158, 171, 178, 197, 273, 

308, 368, 381, 397, 405, 408, 447, 448, 570, 591, 

601, 614, 628, 660, 678, 723. 

Gasthuis, Heiligen Geesten   8, 28, 33, 43, 53, 101, 105, 106, 165, 208, 212, 

227, 234, 268, 280, 305, 370, 371, 377, 404, 415, 

425, 440, 486, 491, 504, 519, 520, 567, 598, 630, 

644, 682, 684, 690, 715. 

Gereformeerde Godsdienst  294, 573. 

Gildehuijs  467. 

Gilde ziekenkas  152. 

Groot Burger Weeshuis  73, 96, 110, 151, 313, 369, 374, 389, 433, 494, 

577, 578, 624, 686. 

Groot Burgerschap    255. 

Hooge School, ’s Lands   301, 745. 

Huis van Correctie te Arnhem  56, 117, 149. 

Jagers Corps     672, 677. 

Joodsche Gemeente    675. 

Kinderschool     294, 375, 453, 573, 693. 

Kleedermakers en Droogscheerders Gilde 152, 327. 

Kostgevers proeve    105, 106, 171, 440, 491, 504, 567, 570, 591, 614,  
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Kostkopers proeve  36, 43, 72, 178, 197, 368, 405, 408, 425, 598, 

628, 630, 684, 723, 737. 

Linnewevers Gilde    435. 

Meesterswooning    316. 

Metselaars Busse    658. 

Nederduitsch Gereformeerde Gemeente 163, 225, 411, 477, 498, 593. 

Nederduitsch Gereformeerde Kerkenraad. 38, 45, 95, 136, 229, 283, 422, 451, 455, 514, 

596, 600, 649, 721, 765. 

Nederduitsche Kerkenraad   32. 

Overijsselsche Praebenden Societeit  194, 612. 

Pesthuis, het     266. 

Provintiaale Griffie    38. 

Provintiaale Munt    702. 

Regiment Cavallerie van Hessen-Philipstall 656, 692. 

Regiment Cavallerie    163, 515. 

Regiment Infanterie    41. 

Regiment, Burger    679. 

Regiment, Schutters    679. 

Roomsch Catholike Kerk   714. 

Schoenmaakers Gilde    617. 

School te Brunnepe    316. 

Schutterij     717. 

Smeden Gilde     253, 549. 

Spinhuis, Provintiaal    690. 

St. Annen of Schippersgilde   88, 89. 

Stads Laage Banken    351. 

Stads muuren     362. 

Stads Scholten Banke    412. 

Timmerlieden Busse    357. 

Timmermans Gilde    357, 362, 540, 734. 

Trijpwevers-Busse    492, 705. 

Vierwijks Vergaderingen   750. 

Voorens en Vordens Vergadering  441. 

Walsche Gemeente    541. 

Walsche Kerk     333. 

Walsche Kerkenraad    32, 584. 

Walsche Synodus    584. 

Witten Vergadering, E.   293. 

Wolle Naaister Gilde    127. 

Zieken Busse     435. 

Ziekenhuis, het    15. 

 

 

 

 

In dit deel voorkomende beroepen en functiën. 

 

 

 

Aanspreeker 
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Aantekenaar 

Adelborst 

Adjudant 

Administrateur 

Advocaat 

Agste meter van de turf 

Amptsdienaar 

Artillerist 

Baas 

Bakker 

Bankhouderesse 

Bedienaar 

Beurtschipper 

Bevelhebber 

Bierbrouwer 

Binnenvader 

Boekhouder Generaal 

Boerenknegt 

Bombardier 

Brander 

Brandmeester 

Brievenbesteller 

Broodweger 

Brouwer 

Buitenvader 

Burgemeester 

Cameraar 

Capitein 

Capitein ter Zee 

Castelein 

Chirurgijn 

Collecteur 

Collonel 

Commandant 

Commies 

Corporaal 

Curator 

Custor 

Doctor 

Domine 

Doodbidder 

Dragonder 

Essaijeur 

Executeur 

Fabriqueur 

Fuselier 

Gemeensman 

Generaal Majoor 

Gildemeester 

Groot Majoor 
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Havenmeester 

Herbergier 

Hoofd Officier 

Hoofdlieden 

Hoornblazer 

Hopman 

Huisbediende 

Kalkdrager 

Karvielschipper 

Kerkmeester 

Kleermaker 

Klerk 

Klokkenist 

Knegt 

Koopman 

Koster 

Kuiper 

Kuipersbaas 

Landspassaat 

Lantaarnopsteker 

Leraar 

Lieutenant Collonel 

Looijer 

Lootse 

Luitenant 

Meeter 

Meijer 

Messemaaker 

Metselaars 

Metselaarsbaas 

Militair 

Molenaar 

Mulder 

Muntgezel 

Muntmeester 

Musquetier 

Naaister 

Officier 

Onderhoudster 

Ondermajoor 

Ontvanger 

Oppasser 

Opzichter 

Opziener 

Organist 

Orgelmaaker 

Pagter 

Peerdeboer 

Piloot 

Poortsluiter 



Pagina 212 van 220 

 

Predikant 

Procureur 

Provisoren 

Quartiermeester 

Ramakersbaas 

Rekenmeester 

Ritmeester 

Roededrager 

Schaffer 

Schepen 

Schepenen 

Schipper 

Schoenlapper 

Schoenmaaker 

Scholarch 

Scholtus 

Schoolmeester 

Schuitevoerder 

Schutmeester 

Schutter 

Secretaris 

Sequester 

Sergeant 

Slager 

Smitmeester 

Soldaat 

Stadsarchitect 

Stadsmarktmeester 

Stadsmeier 

Stempelsnijder 

Timmerman 

Timmermansbaas 

Trekschipper 

Trijpwever 

Turfdrager 

Vaandrig 

Veerman 

Veerschipper 

Vendrig (Vaandrig) 

Vendumeester 

Vheehouder 

Voogd 

Voorleser 

Vroedvrouw 

Waradijn 

Weezemeester 

Winkeldoende 

Witwerker 

Zegelaar 
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Verklarende woorden en termenlijst. 

 

 

 

Abandonneeren   - Prijs geven, afstand doen van - . 

Accelereering    - Versnellen, bespoedigen. 

Acquireeren    - Verwerven, in bezit krijgen. 

Ad hoc     - Voor deze zaak, daartoe, tot dit (doel) 

Admissie    - Toelating, vergunning om iets te doen. 

Ad opus jus habentium  - Ten behoeve van de rechthebbende. 

Adstructie    - Toelichting bij een betoog, staving. 

Advocando    - Het verlenen van rechtskundige bijstand. 

Aestimatie    - Waardering, waarde, schatten. 

Aggrëatie    - Goedkeuring, toestemming. 

Alimentatie    - Onderhoud, verzorgen. 

Alinatie    - Vervreemding, verkoop, afstand van rechten e.d. 

Allegatie    - Aanhaling, aanvoering, aangevoerde bewering. 

Alteratie    - Veranderen, verwisselen. 

Amelisratien (Amelioratie)  - Verbetering, verfraaiing. 

Ammunitie    - Krijgsbehoeften, schietvoorraad. 

Apoinctement    - Beschikking, overeenkomst. 

Approbatie    - Vergunning. 

Approprieeren    - Geschikt maken. 

Auditeur Militair   - Openbaar aanklager bij een krijgsraad. 

Authorisatie    - Machtiging, verlening van een bevoegdheid. 

Banqueroetier    - Bankbreker, bankroet, fraudeur. 

Beneficie    - Begunstigd. 

Beneficium inventarie  - Onder voorrecht van boedelbeschrijving. 

Beraisonneerde   - Beredeneerde, betoog. 

Cameraar    - Beheerder van de geldmiddelen van een stad. 

Caroli gulden    - Karels gulden (20 stuivers). 

Casu quo    - In welk geval. 

Cautelen    - Zekerheidsstelling. 

Cautie     - Zekerheid. 

Cessie     - Afstand doening, overdracht v. e. recht of zaak. 

Cessionem bonorum   - Afstand van goederen. 

Chargeeren    - Belasten. 

Chicanes    - Gezochte bezwaren opwerpen, rechtsver – 

      draaiingen gebruiken. 

Citatien    - Daging, dagvaarding. 

Classis     - Onderafdeling v. e. provinciaal kerkbestuur in de 

      Ned. Herv. Kerk. 

Competeeren    - Rechtmatig toekomen, schuldig zijn. 

Composeren    - Verzoening. 

Composmentis   - In het bezit van zijn verstand of geestvermogen. 

Comptoir    - Kantoor. 

Condemnatie    - Veroordeling, afkeuring. 

Condividente    - Mededelen, mededelers. 

Conduite    - Gedrag. 
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Confineeren    - Gevangen zetten. 

Confirmatie    - Schriftelijk bevestigen. 

Consenscum parcutum  - Gedeeltelijk. 

Consenteeren    - Toestaan. 

Consideratie    - Toegeeflijkheid, inschikkelijkheid. 

Consigneeren    - In bewaring geven. 

Consteeren    - Blijken, in waarheid bestaan, bekend zijn. 

Constituanten    - Wetgevende vergadering. 

Contentieuse    - Rechtspraak, eigenlijke rechtspraak. 

Continueren    - Voortzetten, vervolgen. 

Contrarie    - Tegenovergesteld, strijdig. 

Convenabel    - Geschikte wijze. 

Converteeren    - Veranderen, inwisselbaar. 

Convoceeren    - Leden, een vergadering-, bijeen roepen. 

Costumier    - Gewoonterecht. 

Cum annexis    - Met toe- of bijbehoren. 

Cum suis    - Met de zijnen. 

Custos     - Koster 

Declaratoir    - Verklarend, vonnis. 

Dedommagement   - Schadeloosstelling. 

Defacto    - Feitelijk, metterdaad. 

Deligent    - Verklaring dat een commissie haar taak nog niet 

      voltooid heeft, er zich nog steeds mee bezighoud. 

Demarclus    - Stappen doen, pogingen aanwenden 

Demissie    - Ontslag. 

Denuntiatie    - Aangeven. 

Dependentien    - Afhankelijkheden. 

Deputaten    - Afgevaardigen. 

Detentie    - Opsluiting, hechtenis. 

Different    - Onenigheid. 

Difficulteit    - Zwarigheid, moeilijkheid. 

Dimissie    - Ontslag uit een dienst of functie. 

Dispositie    - Beschikking. 

Dispuiten    - Redetwisten. 

Domicilium    - Woonplaats, vaste verblijfplaats. 

Douceur    - Extra gift in geld, extraatje. 

Ecclesiastique goederen  - Geestelijke goederen. 

Effecte     - Rechtsgevolg. 

Emolument    - Bijverdiensten. 

Emploi     - Bediening, ambt, bezigheid. 

Erlangen    - Verkrijgen, verwerven, bekomen. 

Essaijeur    - Keurmeester, rijkscontroleur v. h. gehalte van  

      Goud en zilver. 

Etablisseeren    - Grondvesten, stichten. 

Ex capite adulterii   - Uit hoofde van, wegens echtbreuk. 

Examineeren    - Iemand ondervragen naar zijn kennis of 

      kundigheden. 

Excedeerende    - Overschrijden, (de perken) te buiten gaan. 

Executabel    - Uitvoerbaar, vatbaar voor beslag of vervolging. 

Exempt    - Uitgenomen, onttrokken. 
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Exerceeren    - Uitoefenen. 

Exhibitum hujus diei   - Dat het op deze dag getoond is. 

Expireeren    - Aflopen, beëindigen. 

Explicatie    - Uitlegging, verklaring, opheldering. 

Extradeeren    - Een uittreksel maken van: 

Extraordinaire    - Buitengemeen, buitengewoon. 

Exuè     - ‘t Recht van Exuè, [is een zekere schatting die 

      betaald word by de Borgers van eene Stad, eer zy 

      in een andere Stad, mogen vertrekken, anders als 

      met Consent, of haar Poorter- of Borgerrecht 

      mogen ontzeggen volgens Privilegie, elke Stad 

      daar van in ’t byzonder verleend]. 

Faveur     - Ten gunste van. 

Favorabel    - Gunstig. 

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. 

Forteficatien    - Het voorzien van vestingwerken. 

Fourneeren    - Voorzien, verschaffen. 

Fundament quasi   - Op grond van schijn. 

Futaliteiten    - Onbeduidende zaken. 

Geabsenteerd    - Zich verwijderd heeft. 

Geabuseerd    - Misbruik maken van, misleiden, zich vergissen. 

Geaccordeerd    - Overeenkomen, overeenstemmen. 

Geaccrediteerd   - Gunstig erkend, een vertrouwd (kantoor). 

Geaccuireerd    - Verwerven. 

Geadjudicieerd   - Gerechtelijk toewijzen. 

Geadjungeerd    - Als adjunct of helper toevoegen. 

Geadmitteerd    - Toelaten. 

Geaffecteerd    - Gevoelswaarde,, waarde aan iets toegekend op 

      grond van gehechtheid of voorliefde. 

Gealimenteerd    - Levensonderhoud verstrekken aan. 

Geallegeerde    - Aangevoerde. 

Geamplieerd    - Aanvulling of verduidelijking van een vroegere 

      conclusie. 

Geannecteerd    - Aangehecht, bijgevoegd. 

Geassecureerd    - Verzekerd. 

Geaugmenteerd   - Uitgebreid, vermeerderd. 

Geauthoriseerd   - Machtiging, verlening van een bevoegdheid. 

Gebeneficeerd    - Begunstgen. 

Gecauteerd    - Schuldbekentenis 

Geciteerd    - Dagvaarden, dagen. 

Gecomprehendeerd   - In een trekken, bevattingsvermogen. 

Gecondemneerd   - Veroordeelen. 

Geconfereerd    - Een bespreking houden, overleggen, beraadslagen 

Geconfigueerden   - Onderlinge verhouding of gesteldheid van zaken 

      of toestanden. 

Geconserveerd   - In stand houden. 
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Geconsidereerd   - In overweging nemen. 

Geconsigneerd   - In bewaring geven. 

Geconvenieerd   - Overeen gekomen. 

Gedecerneerde   - Toewijzen, toekennen, eisen, vorderen. 

Gedechargeerd   - Ontlasten, ontheffen, kwijten, vrijspreken. 

Gedecideerd    - Tot een besluit komen. 

Gededommageerd   - Schadeloosstelling. 

Gedefereerd    - Aanbrengen, aangeven, terwille zijn. 

Gedepecheerd    - Afvaardigingen. 

Gedestineert    - Bestemmen, beschikken. 

Gedevolveerd    - Afwentelen, toevallen door versterf, overgaan. 

Gedifficulteerd   - Zwarigheid maken, niet accoord gaan. 

Gedimitteerd    - Vrijlaten, vrijstellen, ontslaan. 

Gedisponeerd    - Beschikken over. 

Gedonateerd    - Schenking. 

Geëffectueerde   - Ten uitvoer brengen, verrichten, verwezenlijken. 

Geëmploieerd    - Aanwenden, gebruiken, gebruik maken van. 

Geëxcuseerd    - Verontschuldigen, verschonen. 

Geëxecuteerd    - Een vonnis tot gerechtelijke verkoop van 

      bezittingen wegens schuld. 

Geëxerceerd    - Uitgeoefend. 

Geëxheredeerde   - Onterven. 

Geëxhibeerd    - Overleggen, vertonen. 

Geëximeerd    - Vrijstellen. 

Geëxpliceert    - Aflopen (van termijnen), uitleggen, ophelderen. 

Geëxtenteerde    - Uitrekken, uitstrekken tot; uitbreiden. 

Geëxtradeert    - Een uittreksel van: 

Geinhaereerd    - Invoegen. 

Geinjungeerd    - Toegevoegd, opgelegd. 

Gelaboreert    - Sukkelen, (aan een ziekte) lijden, een gebrek 

      vertonen. 

Gelibelleerde    - Bevrijding van beperkende of belemmerende 

      voorschriften. 

Gemaintineerd   - In stand houden. 

Gementioneerd   - Vermelden, melding maken van:  

Gemortificeerd   - Ongeldigverklaring, opheffing. 

Gemunieerd    - Sterken, bewaren, beschermen. 

Geobtineerd    - Verwerven, behouden, verkrijgen. 

Geoffereerd    - Aanbieden, toedienen. 

Geopposeerd    - Wederpartij van de opposant, gedaagde in verzet. 

Gepermitteerd    - Veroorloofd, toegestaan. 

Gepersisteerd    - Volharden 

Geplaciteerd    - Mogt behagen, mogt bevallen, believen. 

Gepraefigeerd    - Tevoren vaststellen. 

Gepraejudicieerd   - Op een oordeel vooruitlopen dat later kan 

      schaden. 

Geprolongeerd   - Verlenging van een tijdsduur. 

Gepronuntieerd   - Openlijk verklaren, uitspreken. 

Geprovenieerde   - Als opbrengst voortkomen uit, opgeleverd 

      worden. 
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Gerecommandeerd   - Aanbevelen, aanprijzen. 

Gereflecteerd    - Verbuigen, ombuigen, ergens naar toe buigen. 

Gerelaxeerd    - Ontslaan. 

Gerembourseerd   - Terugbetaling. 

Geremitteerd    - Verminderd, kwijtgescholden. 

Gerenuntieerd    - Afstand doen van, afzien van. 

Gerequireerd    - Eisen, verlangen, vorderen. 

Gesepareerde    - Afzonderen, van elkaar scheiden. 

Gesoulageerd    - Verlichten, troosten. 

Gesuppediteerd   - Verschaffen, aan de hand doen. 

Getendeerd    - Zich eraan ergeren. 

Getermineerd    - Begrenzen, eindigen, afdoen, afmaken. 

Gevalideerd    - In rekening gebracht worden 

Gigte     - Aanzegging door een Rhoedendrager. 

Greezen    - Oude oppervlakte maat naar het aantal koeien er 

      op een bepaals stuk land geweid kunnen worden. 

H.W.E.D.H. Achtb.   - Hun Wel Edel Hoog Achtbare. 

Halfscheid    - De helft. 

Honnêtte    -  Fatsoenlijk, beleefd, rechtschapen. 

Illiquide    - Niet verrekenbaar, niet voor dadelijke vereffening 

      vatbaar, onvereffend, niet direct in staat aan 

      betalingsverplichtingen te voldoen (zonder insol- 

      vent te zijn). 

Impost     - Accijns. 

Infructueus    - Nutteloos, onvruchtbaar, vruchteloos, vergeefs. 

Inhaesie    - Inhanging, aanhanging. 

Innocent    - Argeloos, onschuldig, onschadelijk. 

Insinuatie    - Gerechtelijke aanzegging, betekening. 

Insolvent    - Onvermogend, onmachtig om te betalen. 

Interdicten    - Verbieden, inzake het beheer over het eigen ver- 

      mogen, onvervoegd verklaren. 

Intra annum luctus   - Een jaar binnen de rouwperiode  

Intra tempus luctus.   - Nog binnen de rouwperiode 

Issue geld    - Uitgang (belastinggeld). 

Iterative    - Herhaalde 

J.U.Dr.     - Juris utriusque doctor, doctor in de beide rechten, 

      het burgelijke en het kerkelijke. 

Jura     - Rechten, de rechtswetenschap. 

Kondschap    - Inlichting, informatie, doen inwinnen. 

Libra (lb.)    - Pond. 

Liquidatie    - Vereffening, afwikkeling, afrekening, uitverkoop, 

      tegeldemaking van de aanwezige goederen. 

Magenscheiding   - Boedelscheiding. 

Maintien    - Houding. 

Malitieuse    - Kwaadwillig, boosaardig. 

Missive    - Brief, officieel schrijven. 

Mobilia    - Roerende goederen. 

Momboir    - Voogd. 

Montant    - Bedrag. 

Monterende    - Bedragende. 
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Morgen    - Oppervlakte maat (Rijnlandse 8515, 70 m2. 

      Pruisische 3180 m2 ofwel 0,318 ha. 

Municipaliteit    - Gemeentebestuur. 

Namptiseeren    - Een eiser voorlopig bevredigen. 

Natoir (notoir)    - Kennelijk, kenbaar 

Negotiatie    - Handelen, handel drijven, verhandelen. 

Negotiorum gestor   - Overbrenger, aandrager der handel. 

Obsteert    - In de weg staan, een bezwaar of hindernis zijn. 

Offereeren    - Aanbieden, toedienen. 

Officie     - Ambten, dienstverlening, plichten. 

Ongepraejudicieerd   - Zonder op een oordeel vooruitlopen. 

Ongeturbeerde   - Verontrusten, beroeren, verwarren. 

Ordinant    - Gewoon, geschikt. 

Paaijen     - Betaling, termijn. 

Persisteeren    - Handhaven bij de genomen conclusie. 

Plakkegeld    - Belastinggeld. 

Poene     - Op straffe van. 

Possessie    - Vastgoed, landbezit. 

Praedecesseuren   - Ambtsvoorgangers. 

Praeferentie    - Recht van voorgang, voorkeur. 

Praejudicieert    - Op een oordeel vooruit lopen. 

Praescript    - Voorschrift. 

Praesentie    - Aanwezigheid, tegenwoordigheid, bijzijn. 

Praetendeeren    - Beweren, voorwenden. 

Praetensie    - Aanspraak, eis, vordering. 

Praetext    - Voorwendsels, voorgegeven, schijngrond. 

Praevenieren    - Voorkomen. 

Precautie    - Voorzorgsmaatregelingen. 

Pressante    - Dringend, spoedeisend. 

Preuves    - Bewijs, proef. 

Principaal    - Lastgever, volmachtgever. 

Pro memoria    - Ter gedachtenis, om eraan te denken. 

Pro quita    - Onbelast 

Pro rato    - Ieder naar zijn aandeel. 

Proclamatie    - Openbare afkondiging, bekendmaking. 

Prodiga    - Verkwistend. 

Prohibitive dispensatie  - Verbieden, beletten. 

Prolongatie    - De duur van iets verlengen. 

Proponent    - Voorsteller, begin leraar. 

Proponerende    - Voorstellende. 

Prose et    - Voor zichzelf. 

Provenieerende   - Voortkomen als opbrengst. 

Provenue    - Opbrengst. 

q:p. (quantum placet)   - Naar welgevallen. 

Rato (rata) caveerende  - Toegewezen borgen. 

Recipisse    - Waardepapieren. 

Recognitie    - Akte van herkenning. 

Reconvalesientie   - Herstellende van een ziekte. 

Reflectie    - Verbuigen, ombuigen, ergens naar toe buigen. 

Rei publicae causa absens  - Afwezig vanwege de publieke zaak. 
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Reliqua    - Overschot van onvereffende schuld. 

Remarques    - Een opmerking die kritiek inhoudt. 

Rembourseeren   - Vergoeden, het bedrag van de koopprijs en kosten 

      betalen. 

Remissie    - Vermindering, ontheffing. 

Remonstrant    - Vertooner, aanwijzer. 

Remonstreerende   - Een betoog houden of indienen tegen iets, zijn 

      beklag doen. 

Renuntieeren    - Ontzegging. 

Repartitie    - Verdeling. 

Repraesenteeren   - De erfrechten uitoefenen van een vooroverledene. 

Reproche    - Verwijt, beschuldiging, berispen. 

Repudiceren    - Verwerping van een erfenis. 

Requestrant    - Iemand die een verzoekschrift heeft ingediend. 

Retracte    - Terugneming, herroeping. 

Revenuen    - Inkomsten van goederen. 

Ruïnide    - Ondergang, verwoesting. 

Salva taxatia    - Met uitzondering van de taxatiekosten. 

Secreet     - Geheim, verborgen, privaat. 

Sententie    - Rechterlijke uitspraak, vonnis, met kracht van 

      arrest. 

Sequester    - Bewaarder, van rechtswege aangesteld persoon. 

Singuliere    - Een bijzonder geval. 

Siradrons of Sivadrons  - Waarsch. een militair uitrustingsstuk [De beteke- 

      nis van het woord Sira of Sivadron is – alsmede 

      bij diverse instanties – niet gevonden]. 

Solemneele    - Plechtig. 

Solemniseeren    - Plechtig vieren, herdenken. 

Sortabele    - Geschikt, gepast. 

Soulagement    - Verlichting, troost 

Soulageren    - Verlichten, troosten. 

Souteneert    - Ondersteunt. 

Spenteert (spendeert)   - Bekostigen, besteden, uitgeven 

Sub beneficio inventario  - Onder voorrecht van boedelbeschrijving. 

Sub poena perpetui silentii  - Geheel en ongestoord schadeloos te stellen. 

Subsistentie    - Onderhoud, levensonderhoud. 

Sufficienten    - Toereikendheid. 

Suis     - Ondersteuning. 

Supersedeeren    - Aflaten, nalaten. 

Supplianten    - De  verzoeker(ster). 

Supplieren    - Smeken, verzoeken. 

Survivance    - Opvolging van een ambt. 

Ten fine    - Ten einde. 

Tendeerende    - De genoemde strekking of bedoeling hebben. 

Tenteerende    - Verzoeken. 

Thins of uitgang   - Pacht, verplichting, schuld. 

Train     - Sleep, nasleep, gevolg. 

Transigeeren    - Een vergelijk treffen, tot een schikking komen. 

Triumphatoir    - Overwinnen, gewonnen, zegevieren. 
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Triumphe    - Zege, praal. 

Troubles    - Troepen.  

Tutore marito    - Met echtgenoot. 

Uso fructuarus   - Vruchtgebruiker. 

Uxor     - Vrouw, echtgenote. 

Vendue    - Veiling, openbare verkoping, veilinghuis. 

Venia aetatis    - Meerderjarigheidsverklaring. 

Veniam agendi   - Permissie (aldus) op de deuren van het raadhuis 

      te handelen. 

Vermeienden    - Er genoegen in vinden. 

Vestenissen    - Garant, overdragt. 

Voluntaire    - Vrijwillig. 

Waradijn    - Keurmeester op de Munt. 

 

 

 

 

 


