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Apostillen van Campen en haar Jurisdictie. 1624-1809. 
 
 
Deel 26 M.   7 Febr. 1724 – 18 Mei. 1733. Inv. nr. O.A. 203. 
 
 
 
 

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



Nederlandse Taal. 
 

 
In de Middeleeuwen kende het Nederlands nog geen vaste spellingregels. Het Nederlands 
tussen 1150 en 1500, het Middelnederlands, was vooral fonetisch: men schreef de woorden 
zoals men ze hoorde. Het huidige land werd  toen bijvoorbeeld als lant geschreven, door de 
hoorbare t op het eind. Let wel op: het Middelnederlands was geen standaardtaal zoals het 
ABN van nu. Het is ‘slechts’ een overkoepelende term voor de dialecten die op dat moment in 
Nederland gesproken werden. 
Omdat verschillende mensen hetzelfde woord vaak net iets anders uitspreken, was er in de 
Middeleeuwen nauwelijks sprake van vormvastheid. Eenzelfde woord kwam in meerdere 
varianten voor. Het woord jaar spelde men zowel als jair of jar, maar ook als jaar. 
Wie schreef ging uit van wat hij hoorde. En wat hij hoorde werd beïnvloed door de regio 
waarin hij woonde. Er kwamen geen regels aan te pas. Toch was er in de Middeleeuwen al 
een bepaalde conventie ontstaan: schrijvers probeerden zich, ondanks hun regionale 
achtergrond, aan elkaar aan te passen. Ze probeerden het dialect op bepaalde punten te 
ontwijken en ze lieten zich daarbij beïnvloeden door het westen van Nederland. Daar 
bevonden zich de politieke en economische macht. Bij de vorming van een eenheidstaal 
worden zij nu eenmaal als voorbeeld gebruikt: je probeert te schrijven en te praten zoals de 
machthebbers dat doen. 
Pas later in de Middeleeuwen ontstaat er belangstelling voor de volkstaal. Tot dan toe was het 
Latijn steeds het middelpunt geweest: dat was de taal van de geleerden en dus belangrijk. 
Bovendien kon het ‘gewone volk’ zich geen boeken permitteren, die waren op dat moment 
veel te kostbaar. Dit verandert door de uitvinding van de boekdrukkunst. Schrijvers kregen 
steeds meer de behoefte om hun werk te verspreiden, ook onder het volk. Om de werken 
algemeen toegankelijk te maken, moest er nu een ‘echte’ standaardtaal komen. Langzaam 
maar zeker verschijnen er grammatica’s met daarin expliciete aandacht voor de spelling. Deze 
spelling werd echter niet officieel vastgelegd. Daaraan ging nog wat vooraf: de opbouw van 
de standaardtaal. 
De rommelige spelling uit de Middeleeuwen wordt in de eeuwen daarna steeds meer 
eenvormig. Men ziet in dat het gebruik van verschillende woordvormen naast elkaar onhandig 
is en langzaam maar zeker vallen er bepaalde varianten af. Voor een deel verliep dit proces 
vanzelf, voor een ander deel werd er gestuurd. 
Taalgeleerden gingen zich steeds meer bezighouden met de beregeling van zowel de spelling 
als de grammatica. Ze vonden dat de volkstaal de laatste eeuwen zo verwaarloosd was dat de 
taal opnieuwd opgebouwd diende te worden. Als voorbeeld werd het Latijn gekozen, omdat 
dat tot dan toe de belangrijkste schrijftaal was. Daardoor werd bijvoorbeeld het al in onbruik 
rakende Nederlandse naamvalssysteem aangepast aan het Latijnse systeem en werd het weer 
streng toegepast in de schrijftaal. 
Bij de opbouw van de moedertaal speelden vervolgens twee processen een belangrijke rol, 
namelijk de verheerlijking en de zuivering van het Nederlands. 
Door de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) en de Val van Antwerpen (1585) was er in 
Nederland een gevoel van nationaal bewustzijn ontstaan. Dat zorgde ervoor dat steeds meer 
schrijvers het Nederlands verheerlijkten tot een bijna heilige taal. In verschillende werken 
werden de geweldige eigenschappen van het Nederlands beschreven. Taalgeleerden vonden 
de taal zo bijzonder, dat ze niet begrepen waarom ze in het dagelijks leven zo weinig gebruikt 
werd. Om die reden riepen schrijvers dan ook op tot opbouw van de taal. Er moest 
bijvoorbeeld een duidelijke grammatica komen. Het beroemdste voorbeeld van zo’n oproep 
tot verheerlijking is de proloog van de Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst uit 1584, 
een van de eerste uitgebreide grammatica’s. 
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Bij een Nederlandse standaardtaal hoorden geen buitenlandse woorden. In de loop van de tijd 
waren er echter steeds meer Franse en Latijnse woorden in het Nederlandse terecht gekomen. 
De taal moest dus worden gezuiverd van deze zogenoemde bastaardwoorden. De woorden 
werden uit de woordenboeken verwijderd of ze werden vervangen door een Nederlandse 
variant. In het naamvalsysteem moest de Latijnse term singularis bijvoorbeeld plaats maken 
voor het Nederlandse enkel ghetal (enkelvoud). 
Ondanks de inspanningen die werden verricht rond de opbouw en beregeling van de volkstaal, 
laat een officieel vastgelegde spelling nog lang op zich wachten. Pas in 1804 krijgt Nederland 
een uniforme spelling: de spelling Siegenbeek. 
In 1804 werd de spelling voor het eerst in de geschiedenis van het Nederlands officieel 
geregeld. In 1801 kreeg de taalgeleerede Matthijs Siegenbeek van de overheid de opdracht om 
een uniforme spelling op te stellen. Deze spelling verscheen onder de naam Verhandeling 
over de Nederduitsche spelling ter bevordering van de eenparigheid in dezelve. Een jaar 
daarna vatte hij deze voor het onderwijs samen in het Kort begrip en kwam hij met het 
Woordenboek voor de Nederduitsche spelling. 
Siegenbeek vond dat de spelling in principe zo veel mogelijk gebaseerd moest zijn op de 
uitspraak en dat er niet te veel afgeweken moest worden van hoe er reeds gespeld werd. 
Bovendien wilde hij rekening houden met de principes als gelijkvormigheid. Dezelfde soort 
woorden moesten op dezelfde manier worden geschreven. Zo spelde Siegenbeek gebrekkig in 
plaats van gebrekig. Het meervoud van gebrek was namelijk gebrekken, vond hij. Het was 
immers ook gesprek naast gesprekken. Gebrekkig werd bovendien ook het meest gebruikt en 
het lag daarom voor de hand om daar niet van af te wijken. 
Een aantal beslissingen met betrekking tot de spelling Siegenbeek werden al genomen in 1777 
door de destijds gezaghebbende geschiedschrijver Jan Wagenaar. Siegenbeek koos in 
navolging van deze schrijver bijvoorbeeld voor de ij en de aa, in plaats van de y en de ae. 
Typische Siegenbeek-woorden zijn: vleijen, gooijen, kagchel, berigt, Junij, Dingsdag en 
Zaturdag. 
De spelling van Siegenbeek werd niet door iedereen even goed ontvangen. De grootste kritiek 
kwam van de schrijver Willem Bilderdijk (1756-1831), maar ook van latere romantici zoals 
Nicolaas Beets (1814-1903). Hun felste kritiek bestond eruit dat ze de ‘eenparigheid’ 
(eenheid) van de spelling, die de overheid juist zo graag wilde, een ‘uitvinding van de duivel’ 
vonden. Ze moesten niets hebben van een van boven opgelegde spelling. Bilderdijk schreef 
daarom niet strooijen maar strooien en niet lagchen maar lachen. Een aantal schrijvers 
volgden Bilderdijk, maar de rest van Nederland hield de spelling van Siegenbeek als richtlijn 
tot het moment van de nieuwe spelling: spelling-De Vries en Te Winkel in 1863. 
In de loop van de tijd was er bij taalkundigen een interesse ontstaan voor het samenstellen van 
een goed, volledig woordenboek. Er bestonden wel al soortgelijke werken, maar deze waren 
eigenlijk nooit populair geworden. Bovendien ontbraken veel woorden. In 1851 werd op het 
Taal- en Letterkundig Congres te Brussel daarom besloten om een gezamenlijk woordenboek 
van het Nederlands en het Vlaams te maken. De twee taalgeleerden Matthias de Vries en 
Lammert te Winkel zouden in de redactie plaatsnemen. Het zou uiteindelijk resulteren in het 
grootste historische woordenboek ter wereld, namelijk het Woordenboek der Nederlandsche 
taal (WNT) in 28 delen. 
Voor zo’n uitgebreid woordenboek was een universele spelling nodig. En daar ontbrak het op 
dat moment aan. Door de conflicten tussen Siegenbeek en Bilderdijk, was er op het gebied 
van de spelling een kloof ontstaan. Het ‘gewone’ volk schreef zoals Siegenbeek hun dat 
voorschreef, maar literaire schrijvers weken daarvan af en spelden volgens Bilderdijk. In de 
nieuwe spelling moest er daarom een balans worden gevonden tussen deze twee groepen. Een 
dergelijke spelling verscheen in 1863. De Vries en Te Winkel presenteerden hun werk onder 
de titel Grondbeginselen der Nederlandsche spelling. Ontwerp der spelling voor het 
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aanstaande Nederlandsch Woordenboek. Ook zij wilden net als Siegenbeek, niet teveel 
afwijken van hoe men nu schreef. Daarom bleven veel regels hetzelfde. In sommige gevallen 
werd er echter voor Bilderdijk gekozen. Het Siegenbeekse blaauw en vleyen wordt 
bijvoorbeeld vervangen door het Bilderdijkse blauw en vleien. Woorden als kaghel en lagchen 
worden in de spelling De Vries- Te Winkel kachel en lachen. Dit paste volgens de 
taalgeleerden beter bij de uitspraak van het woord en bovendien was de g-klank zo op 
dezelfde manier geschreven als de namen Jochem, Lochem en Mechelen. Naast de afweging 
van ideeën van Siegenbeek en Bilderdijk werden er ook nieuwe regels aan de spelling 
toegevoegd. Zo werd er oor het eerst expliciet aandacht besteed aan de scheiding van woorden 
van het afbreken: konin-gen of koning-en? Ook los of aaneenschrijven van woorden komt aan 
bod. 
Opvallend is dat België de nieuwe spelling vrijwel onmiddellijk accepteert. Al in1864 wordt 
de spelling verplicht voor de overheid en het onderwijs. In Nederland duurt dit veel langer. 
Pas na zes jaar wordt de spelling doorgevoerd in het onderwijs, de overheid volgt kort daarna. 
Maar niet iedereen kan zich achter de nieuwe spelling scharen: al snel ontstaat er een heftige 
spellingstrijd met als inzet vereenvoudiging van de spelling. Deze ‘oorlog’ eindigt pas met de 
spelling Marchant in 1934 en het verschijnen van het eerste Groene Boekje in 1954. 
       
        Uit Genootschap Onze Taal, Den Haag. 
 
 
   ______________________________ 
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O.A. 203. 1724 – 1733.  

 
 
 
1. Den 7 Febr(uarij) 1724, fol.1. 
Op den requeste van Jannegje Stevens, moeder van Willempje Henrikz weduwe van Jannis 
Slangenburg als erfgenaam van haar overledene dogter, verzoekende desselvs boedel onder 
beneficie van inventaris te mogen adieren, en dat de persoonen van Henricus van den Burg, en 
Willem Tromp tot Curateuren over den voorschreven boedel mogen werden geauthoriseert. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden accorderen aan de Suppliante omme den boedel onder 
beneficie van inventaris te moogen adieren, en authoriseren wijders de genomineerde 
persoonen tot Curateuren over den voorscreven boedel mits dat dezelve zullen gehouden zijn 
behoorlijke opening, reekening, bewijs en reliqua van den geheelen boedel so als dezelve 
gevallen is. 
 
 
2. Den 7 Febr(uarij) 1724, fol.1. 
Op den requeste van Dus: G.J. ten Oever en Jan Everwijn Drillinger beijde als voogden over 
Harmen Nuijs minderjarige soon van wijlen Otto Nuijs, verzoekende approbatie van een 
magescheijt en contract met Do: A.H. Nuijs over de boedels en nalatenschappen - gemaakt. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden approberen ten respecte van de onmundige het 
magescheijt en contract in dezen vermelt. 
 
 
3. Eodem die [7 Februarij 1724], fol.1vo. 
Op de Requeste van Do: A.H. Nuis, Do. G.J. ten Oever, J. Everwijn Drillinger qqa:, 
versoekende dat Scheepenen ende Raaden de Heer Bols gelieven t’ ordonneeren omme die 
onder sijn Edele nog berustende cooppenningen van het Erve Pranneperhuijsen, aen de 
remonstranten uijt te reijken. 
Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren, als overmomberen over het pupil in 
desen vermeldt, aen die Edele Lucas Bols, die nog onbetaalde cooppenningen van het Erve 
Pranneperhuijsen, onder hem nog berustende te laaten volgen ende te moogen uijttellen. 
 
 
4. Den 17 Febr(uarij) 1724, fol.1vo. 
Op den requeste van Burgermeester Anthonij Eeckhout, Jacobus Beeltsnijder en Jan Meijer in 
qualiteijt als aangestelde Curateuren over Maria Beeltsnijder weduwe wijlen Ewolt Verbeek, 
verzoekende authorisatie omme het derde part in een gerigts acte van f.3000 - : - cappitaal ten 
laste van de Stad Hasselt, de voorgemelte weduwe toebehorende te mogen vercopen, en de 
penningen daar van provenierende wederom ten profijte van de weduwe te beleggen. 
Was geapst:  Het verzoek in dezen vermelt wort geaccordeert. 
 
 
5. Den 18 Feb(ruarij) 1724, fol.2. 
Op den requeste van Pieter Oedekerk en Gerrit Smit in qualiteijt als voogden over de kinderen 
van Jan ten Hoven en Catharina Palte ten respecte van de erffenisse de kinderen haar wijlen 
oom Willem Palte aangecomen, verzoekende authorisatie omme uit de penningen van 
voorschreven nalatenschap geprovenieert, een somma van vijf á ses hondert carolij guldens te 
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mogen emploijeren tot inkoop van een huis voor eijgendom van de kinderen, en inwoninge 
van dezelve en haar ouderen. 
Was geapost:  Gehoort het rapport van de Heeren Hooftluiden, so worden de Supplianten 
geauthoriseert, so ende indienvoegen als bij het verzoek in dezen is vermelt. 
 
 
6. Den 18den Febr(uarij) 1724, fol.2. 
Op de Requeste van Helena Croese ende mede naamens haare suster Marretjen Croese, 
versoekende den boedel van wijlen haar broeder Cornelis Croese onder beneficie van 
inventaris te moogen aentasten. 
Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aan de Suppliante, den boedel van wijlen 
haar Broeder Cornelis Croese, onder beneficie van inventaris te moogen aantasten. 
 
 
7. Den 28 Febr(uarij) 1724, fol.2vo. 
Op den requeste van Anthonij Klinge, Scholtes van het Wilsemer Carspel, remonstrerende 
hoe de heer Burgermeester Eckelboom van voornemen was voor hem Remonstrant als rigter 
te passeren een overdracht van goederen in zijn aanbevolen Scholtampt gelegen, so verzoekt 
dat U Weledele Hoog Agtbare aan hem gelieven te vergunnen, vergunder eerde, en verlof om 
die acte binnen deze Stad te mogen passeren. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden accorderen aan Suppliant omme voor deze reijze en 
sonder consequentie de acte in dezen requeste vermelt, alhier te mogen passeren. 
 
 
8. Den 14 Maart 1724, fol.2vo. 
Op den requeste van Henrik Pastoor verzoekende dat nu tot eerste Collecteur van de Stad 
zijnde aangestelt, goedertierentlijk aan hem te gelijk mede mag werden toegestaen de 
woninge in gelijkheijt van de overledene. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen en begunstigen den Suppliant uit een 
bijzondere gratie met de woninge in dezen requeste vermelt, zullende aanvaart worden op 
Meij 1725, ten ware den Suppliant en de weduwe van Harmen ten Nuijl sig met malcanderen 
daar nader over zullen cunnen vinden. 
 
[In marge]: Den 17 Junij 1724 Is bij nadere appostille dezen woninge wederom geaccordeert aan Jan Borneman in te 
gaan met Meij 1725. 
 
 
9. Den 25 Maart 1724, fol.3. 
Op den requeste van Anna Justina van der Elburg, weduwe Hanius als grootmoeder en 
voogdesse van haar kleijn dogter Anna Catharina Loman onmundig dogtertje van  
Dr. Burchard Joan Loman bij Anna Maria Hanius in ehe verwekt en wijders Gerrit Valk als 
geauctoriseerde voogd over voorschreven pupille verzoekende approbatie van een conventie 
over de nalatenschap van haar pupils grootvader Diderik J. Loman, met Everhard Tabink  als 
getrouwt aan J.M. Loman, schoonbroeder en suster van des pupils vader in dato den 7 apeil 
1722 op approbatie van Schepenen en Raden voor so verre de pupil aangaat opgerigt. 
Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hooftleuden, so wort de conventie in dezen 
vermelt ten opzigte van de onmundige geapprobeert pro ut jacet, mits dat de weduwe van 
Diderik J. Loman en respective Everhard Tabink als getrouwd aan Johanna Margarieta Loman 
sullen voldoen de kosten, die over de capitalen en renten bij de conventie gespecificeert aan 
zijde van de onmundige tot de conventie incluis hebben moeten aangewent worden, alsmede, 
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dat dezelve de betalinge van de capitaalen en renten van dien sonder kosten van de 
onmundige alhier sullen moeten doen. 
 
10. Den 27 Maart 1724, fol.3vo. 
Op den requeste van Willem Valensijn weduwenaar en boedelhouder van Martina Maria 
Coops remonstrerende hoe dat op den 11 meert 1724 aan Jacob Asjes en Aaltje Dril, 
Ehelieden voor de somma van elf hondert Carolij guldens contant, vercogt hijft een halv erve 
groot vier akkeren gelegen op Camperveene, afgedeelt van de jufferen van Marle die de 
andere vier akkeren toebehooren verzoekende derhalve ten respecte sijne kinderen approbatie 
van de gedane koop. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden approberen de gedane koop in dezen requeste vermelt 
ten respecte van de onmundige, mits en onder die conditie, dat uit de cooppenningen 
werkelijk zullen werden overgetelt de weduwe B.D. Coops, so veel als dezelve nog is 
competerende uit hoofde van de halve eekmoole aan de Scholtes W. Valensijn vercoft, en 
alsdan nog overschietende cooppenningen zal hebben te emploijeren tot betalinge van  
s’ Lands verschulde gelden. En dat wijders bij het doen van het transport van voorschreven 
halve moole den remonstrant ook aanstonts de facto de geheele moole ten profijte, en tot 
securiteijt van de weduwe B.D. Coops en de kinderen van wijlen Elias Valkenier als borgen 
voor desselfs ontfangst zal moeten verbinden en tot veele waarborge stellen. 
 
 
11. Den 1 April 1724, fol.4. 
Op den requeste van de weduwe van Wolter Lijn, verzoekende voor de persoon van Dina 
Peffers over wie haar man momber is geweest, venia aetatis. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden accorderen aan Dina Peffers de verzogte venia aetatis. 
 
 
12. Den 13den April 1724, fol.4. 
Op de Requeste van Dus. Gerrit Jan ten Oever, ende Jan Everwijn Drillinger, als vooghden 
over Hermen Nuijs, versoekende in haare qualiteijt soodaane eenhonderdt ducatons als haar 
pupil onder de Heer Lucas Bols nog berustende is hebbende aen Martha Christina de Graaff, 
tegens vier ten honderdt jaarlix op interesse te moogen geven, onder verbandt van haar halve 
huijs ende het huijr huijsjen daar naast staande. 
Was geapost:  Schepenen ende Raaden authoriseeren de Remonstranten qqâ: die in dese 
gemelde pupillaire penningen onder speciaal verbandt op het halve huijs ende huijr huijsjen in 
desen gementioneert tegens vier ten honderdt jaarlix te moogen beleggen. 
 
 
13. Den 15den April 1724, fol.4vo. 
Op de Requeste van Gerrit Smit ende Pieter Oedekerck momberen over d’onmondige 
kinderen van Jan ten Hoove ende Catharina Palt, Eheluiden, versoekende uijt haare pupillaire 
penningen te moogen op interesse gegeven aen Jurrien Leuwe ende sijn huijsvrouwe een 
somma van eenhonderdt caroli guldens tegens vier ten honderdt, onder verbandt van sijn huijs 
staande op den Vloedt dijck op de hoeck van de Haenen steege. 
Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren als overmomberen der supplianten soo 
als het leght. 
 
 
14. Eodem [15den April 1724], fol.4vo. 
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Op den requeste van Willem Hartzlager remonstrerende dat het veer van Campen op Haarlem 
en so vice versa van Gerrit Klopper hebbende geefdt, daartoe nu op  nieuws van noden heeft 
het veerregt van deze Stad, verzoekendt derhalve dat Schepenen en Raaden hem met het 
veerregt van Campen op Haarlem so als Gerrit Klopper heeft gehad gelieven te begunstigen. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden begunstigen en verlenen suppliant voor so veel haar 
Weledele Hoog Agtbare aangaat met het regt van het veer van Campen op Haarlem so en 
indienvoegen als Gerrit Klopper heeft gehad. 
 
 
15. Den 24 April 1724, fol.5. 
Op den requeste van jonker Henricus Aloijsius Bruins, Henrik Arent ten Bussche en Theunis 
Bakker voogden over de onmundige nagelatene soon van jonker Simon ten Bussche 
remonstrerende hoe dat haar pupil alhier ter stede een huis heeft staan in de Buijten 
Nieuwstraat laast bij de overledene selvs bewoont geweest belast met een jaarlijxse uijtgang 
van seven en dertig caroli guldens deels ten profijte van den Geestlijkheijt, deels van de 
Buiten Kerke, en dewijl uit de opcomsten van dit huis die uitgang niet can worden voldaan 
maar seer tot schade van de pupil moet staan, en evenwel wel genegen waren om 
voorschreven huis te behouden, so verzoeken remonstranten qqa: dat die uitgangen of ten 
minsten het grootste gedeelte mag werden afgenomen en geremitteert of bij ontstentenisse van 
dien dat sij het voorschreven huis voor de uitgangen mogen laten leggen. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden verminderen de uijtgangen in dezen requeste vermelt op 
een somma van vier en twintig caroli guldens jaarlijxs, te beginnen met Paasschen 1724. 
 
 
16. Den 24 April 1724, fol.5vo. 
Op den requeste van Henrik Elseneur verzoekende tot afdoeninge van eenige oude schulden, 
die denselver tegen verwagtinge in Hollant ten lasten van sijn ouderlijke boedel bevint open te 
staan, en wijders tot inkoop van eenige winkelwaren, twee differente obligatien, eene ad  
f.800 - : - en nog eene ad f.500 -  : - beijde ten laste van deze provintie ten  comptoire van 
Vollenhoo, te mogen vercopen. 
Was geapost:  Gehoort het rapport van de Heren Hooftluiden accorderen Schepenen en 
Raaden aan den suppliant omme de eene obligatie ter somma van agt hondert caroli guldens 
capitaal te mogen vercopen, dog op het minste niet anders als hondert voor hondert en dat de 
gelden sullen moeten werden overgetelt ten overstaan van N. Elseneur en Beerthuis des 
suppliants voogden, en wijders geemploijeert tot voldoeninge en betalinge van de oude 
schulden so als in dezen requeste daar van wort vermelt. 
 
 
17. Den 28 April 1724, fol.5vo. 
Op den requeste van Henricus van der Heijde verzoekende venia aetatis. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden accorderen aan den suppliant de verzogte venia aetatis. 
 
 
18. Den 29sten April 1724, fol.6. 
Op de Requeste van de Borgermeester R. Sabé, hebbende een achtste part in een gemeen erve 
in de Cuinder geleegen, waarvan een sestiende part is toebehoorende aan P. E. Sabé 
naagelaatene soon van wijlen de Heer majoor R. Sabé, ende een sestiende part aan 
d’erffgenaamen van wijlen juffrouw Lucretia Sabé, welcke achtde part voor een somma van 
ruijm drie honderdt caroli guldens is vercofft, versoekende de gesamentlijcke voogden over 
gemelde P.E. Sabé daartoe approbatie van haar Wel Edele Hoogh Achtbaare. 
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Was geapost:  Schepenen ende Raaden approbeeren naa rijpe examinaties als overmomberen, 
ten aensien van de pupille in desen gemeldt, de verkoopinge van deselffs sestiende part in het 
erve in de Cuinder geleegen. 
 
19. Den 2 Meij 1724, fol.6. 
Op den requeste van Henric van den Berg en Hermen Beerthuis voogden over de kinderen 
van Menso van der Heijden, remonstrerende hoe dat haar eene pupil Anna getrouwt zijnde, zij 
met de andere pupillen een magescheijt hadden opgerigt, verzoekende approbatie van dezelve. 
Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hooftluiden wort de gementioneerde 
magescheijd geapprobeert so als die legt. 
 
 
20. Den 8den Meij 1724, fol.6vo. 
Op de requeste van Anth: Cornelis Maurick J:U:Dr. versoekende alhier te moogen 
geadmitteerd werden om Parthijen Advocando te bedienen. 
Was geapost:  Schepenen ende Raaden accorderen aen den Remonstrant, om Parthijen voor 
deses Stadt ende Landt Gericht en Advocando te moogen bedienen. 
 
 
21. Den 23sten Meij 1724, fol.6vo. 
Op de Requeste van Jan Backer, meijer op de Kleijne Modder Kuijle, versoekende dat 
Schepenen ende Raaden desselffs achterstandt ter oorsaake van het versterff van vijff ende 
twintigh stucks van sijn rundt vhe aen de keuge, ende andere desastres meer, op de helffte 
gelieven te verminderen. 
Was geapost:  Schepenen ende Raaden, remitteeren aen den suppliant, om reedenen in den 
Requeste gemeldt op sijn achtersteedige pacht, twe honderdt caroli guldens eens, uijt des 
Stadts Caamer van den jaare 1722 te betaalen. 
 
 
22. Den 23sten Meij 1724, fol.7. 
Op de Requeste van de weduwe van Jan Stevensen Post, versoekende dat Schepenen ende 
Raaden ter oorsaacke van het versterff van het meeste gedeelte van het rundt vhe bij haar aen 
een sieckte verlooren, ter eenre; ende ten anderen dat het Erve bij haar wel dertigh jaaren 
bewoont bij de laaste verpachtinge sij ingehuijren voor vijff honderdt en vijff ende twintigh 
caroli guldens, mooge werden verminderdt op vier honderdt caroli guldens. 
Was geapost:  Schepenen ende Raaden, remitteeren aen de suppliante om reedenen in den 
Requeste gemeldt op haare achtersteedige pacht, twe honderdt caroli guldens eens, uijt der 
Stadts caamer van den jaare 1722 te betaalen. 
 
 
23. Den 9 Junij 1724, fol.7. 
Op den requeste van vrouw Anna Justina van der Elburg weduwe Hanius als grootmoeder en 
voogdes van haar kleijn dogter Anna Catharina Loman onmundige dogtertje van wijlen  
Dz. Burchard Joan. Loman bij Anna Maria Hanius in Ehe verwekt, en wijders Gerrit Valk als 
geauctoriseerde voogt over dezelve pupille, remonstrerende hoe dat sij op den 7 April 1722, 
met vrouw Anna Maria van Hattum weduwe Loman en Casp. Everh. Tabink als getrouwt aan 
Johanna Margarita Loman over de betalinge van een capitaal van vier duijsend caroli guldens 
aan voorschreven Dr. Burchard Joan Loman mede ten huwelijk gegeven, hebbende 
geconvenieert, daar van ten opzigte van het onmundige kind de approbatie wel hebben 
verzogt, dog dat Schepenen en Raaden vermits nog geen inventaris nog eenig ander blijk van 
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den staat van den nagelaten boedel van gedagte Dr. J. Loman was overgegeven de 
voorschreven conventie niet hebben gelieven te approberen; maar dat naderhand wanneer 
C.E. Tabink een opstel van den gemelte boedel had overgezonden en de Hooftluiden daarvan 
geinformeert, de gemelte conventie door Schepenen en Raaden is geratificeert dat 
ondertusschen de voorgemelte  
weduwe Loman en C.E. Tabink swarigheijt hebben gemaakt over het nakomen van 
voorschreven conventie, so verzoeken Supplianten, dat Schepenen en Raden tot wegneminge 
van alle scrupalen bij declaratie gelieven te verstaan dat Schepenen en Raaden, door de 
voorgedagte non approbatie van den 5 April 1723 sub B. niet voornemens sijn geweest de 
meergenoemde conventie voor altijt buijten approbatie te houden, gelijk door de opgevolgde 
approbatie van den 25 Maart 1724 sub B manifest is, meer alleenlijk de conventie als die bij 
manquement van genoegsame informatie met te ratificeren, en de approbatie van dien tot dat 
meer en beter van den staat des boedels van wijlen Ds. D.J. Loman souden geinformeert sijn 
te hebben willen reserveren. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden naar rijpe deliberatie verstaan, dat door de non 
approbatie van den 5 April 1723 met voornemens sijn geweest, de gementioneerde conventie 
voor altijt buiten approbatie te houden, maar alsdoe bij manquement van genougsame 
informatie dezelve bij provisie niet hebbende geratificeert maar de finale staat des boedels van 
Diederik Jan Loman souden zijn geinformeert, gelijk naderhand geschiet is, hebben 
gerezerveert, het zelve oversulx alsnog ratificerende mits dezen. 
 
 
24. Den 26 Junij 1724, fol.8. 
Op den requeste van Gerrit Fokkink en Grietje Fokkink weduwe van Frerik Scholte, 
remonstrerende dat sij met malcanderen een contract van koop en vercoop hebben gemaakt 
over drie agteparten en de helfte van de Beeme, sijnde een stuk hoijland van ongeveer twee 
entwintig gresen, gelegen in Oosterwolde bij de Gelderse Sluise voor een somma van drie 
hondert caroli guldens, en dewijl remonstrante bij haar man Frerik Scholte een kind heeft, 
ongeveer een jaar oud verzoekende derhalve approbatie van voorschreven koop en vercoop 
ten respecte van de onmundige. 
Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hooftluiden, wort de gemaakte koop en 
verkoop, in dezen vermelt ten respecte van de minderjarige geapprobeert. 
 
 
25. Den 24 Julij 1724, fol.8vo. 
Op den requeste van de gesamentlijke Erfgenamen van wijlen vrouw Margareta Sabé, 
weduwe R. Erkelens verzoekende approbatie van een accoort van egalizatie tusschen haar 
gezamentlijk gemaakt. 
Was geapost:  Het accoort in dezen vermelt wort geapprobeert pro ut jacet. 
 
 
26. Den 31 Julij 1724, fol.8vo. 
Op de requeste van Jan Bloemert verzoekende dat een kleijn out huisje staande tegen over sijn 
woninge bij de Kruit toorn agter de Nieuwe muur dat seer bouwvallig staat, en als zedert lang 
voor agterstallige thins (ter somma van twee en veertig stuivers s’jaars) is laten leggen, aan 
hem mag worden vergunt tot zijn dispositie, mits den gemelten uitgang daar van des jaarlijks 
voldoenende, van den aantast afgerekent, sullende het zelve alsdan repareren. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden accorderen aan den suppliant sijn verzoek in diervougen 
als het legt. 
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27. Den 16den Augusti 1724, fol.9. 
Op de Requeste van Claas Krijgsman versoekende dat meester Willem Schermer  mooge  
worden geordonneerdt ingevolge het gemaakte contract hem als leerkneght uijtte houden ende 
sulx voor de tijd van drie jaaren. 
Was geapost:  Schepenen ende Raaden verstaan naa verhoor van parthijen; dat meester 
Willem Schermer den suppliant sijne leer jaaren ingevolge het gemaakte accoordt sal moeten 
uijthouden. 
 
 
28. Den 2 Septemb(er) 1724, fol.9. 
Op den requeste van de erfgenamen van Daniel en Lambertus Oostendorp ter eenre, en de 
vader en bijgevoegde voogden van Anna Christina van der Werf dogter van Peter van der 
Werf en Magtelt Oostendorp ter anderen zijde, remonstrerende hoe dat sij tot wegneminge 
van alle, onmin, moeijte en verhoedinge van costen, over de pretensie van voorseijde Peter 
van der Werf als vader, en de voogden van Anna Christins van der Werf in haare qualiteijt op 
die nalatenschappen gedaan met malcanderen in der minne zijn geaccordeert, ende over 
eengecomen, so ende als in de bijgaande betekende acten te te erfenis, dog alles op approbatie 
en agreatie van de Schepenen en Raaden, verzoekende derhalven ten opzigte van de pupille 
Anna Christina van der Werf approbatie over gementioneerde accoort. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden de betekende acte van accoort in dezen requeste 
vermelt, rijpelijk hebbende gelezen ende geexamineert, approberen dezelve ten respecte van 
de onmundige so als die legt. 
 
 
29. Den 23 Septemb(er) 1724, fol.9vo. 
Op den requeste van Benjamin de Bruin en de weduwe van Peter van Amesfoort, welke eerste 
suppliants overledene huisvrouwe is geweest de suster van de man van de tweede suppliante 
in dezen, verzoekende approbatie van Schepenen en Raaden, om te samen te mogen trouwen. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden accorderen aan de supplianten in dezen omme met 
malkanderen te mogen trouwen. 
 
 
30. Den 23 Septemb(er) 1724, fol.10. 
Op den requeste van Henrick van den Berg en Hermen Beerthuis als voogden van Rutger van 
der Heijde, verzoekende approbatie van een coop en verkoop van een vierde part van een 
maatje haar pupil bij ouderlijke erffenisse te deele gevallen, leggende aan de Steendijk buiten 
de Veenepoorte naast het Willige wegje, waar van de helfte aan Willem Lensink, en het 
andere vierde part aan de Weezen is toebehoorende, welk vierde part door de supplianten met 
approbatie van Schepenen en Raaden aan Willem Lensink is vercoft. 
Was geapost:  Op het rapport van de Heren Hooftluiden, so wort de koop en verkoop in 
dezen vermelt geapprobeert. 
 
 
31. Den 9den October 1724, fol.10. 
Op de Requeste van Anna Justina van der Elburgh weduwe Hanius als grootmoeder ende 
wettige voogdesse van Anna Catharina Looman, versoekende dat haar Wel Edele Hoog 
Achtbaare mochten approbeeren de verkoopinge van een hoffjen onder Hattem bij 
Meulecaten gelegen, voor eenduijsendt vijf honderdt guldens verkofft aen J. Stegerreldt. 
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Was geapost: Schepenen ende Raaden inhaereerende op het versoek van de suppliante haare 
appostille van den 12den october 1722, accordeerende ten aensien van de pupille, als nog de 
verkoopinge van de Kaater steede in desen vermeldt. 
 
32. [In marge]: Den 27 Septemb(er) 1725, fol.10. 
Op den requeste van de weduwe Croese en haar soon Frederik Croese versoekende approbatie 
om een Loterijtje van silver en gout door hen geformeert te mogen laten trekken. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden accorderen aan de Supplianten omme de Loterije dezen 
requeste vermelt te mogen laten trekken mits daarvoor ten behoeve van dezes Stads Armen 
gevende de somma van drie hondert caroli guldens, en dat wijders suffisante cautie werde 
gesteld voor voor de penningen die zullen worden gecollecteerd en voor de restitutie van dien, 
indien deze lotereij niet mogte rensseren. 
 
 
33. Den 9 October 1724, fol.10vo. 
Op den requeste van Pieter Baijssalance, verzoekende den boedel van wijlen Do. Danoija 
onder beneficie van inventaris te mogen aanvaarden, en dat aan hem daar bij mogen gegeven 
worden twee van de voornaamste uithebberen, en geintresseerdens van dezen boedel, omme 
die naar ordre te expliceren. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden auctoriseren den Suppliant omme ten overstaan en met 
kennisse van de Heeren Wesenhagen en Brunier, en met assumptie van nog een der grootste 
uithebberen met namen Dr. Meijer namens de weduwe van Harmen van der Weert, den 
boedel provisioneel te redden, en het nodige daar omtrent te bezorgen. 
 
 
34. Den 14 October 1724, fol.11. 
Op den requeste van Pieter Baijsselance nevens de boedelredderen van den wijlen  
Do. G. Danoija verzoekende dat de respective ontfangeren mogen werden geordonneert 
omme het laaste vierendeel jaars tractement waar in de overledene getreden en gestorven is, 
aan den boedel te betalen. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden accorderen aan Supplianten haar verzoek, en 
ordonneren en verzoeken de Heeren ontfangers ten lasten van welkers comptoir het te goede 
zal wezen, omme aan de Supplianten tot reddinge van den boedel het laaste vierendeel jaars 
tractement, daar den overledene ingetreden en gestorven is, te betalen. 
 
 
35. Den 14 October 1724, fol.11. 
Op den requeste van Pieter Oedekerk en Gerrit Smit als voogden over de kinderen van Jan ten 
Hove en Catharina Palte, verzoekende twee hondert caroli guldens haar pupillen 
toebehoorende aan Jacobus du Pré te mogen geven en uitzetten tegens vier gelijke guldens in 
het jaar, en onder speciaal verband van zijn huis staande tegens over het Stadhuis. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden authoriseren de Supplianten qqa. omme de somma van 
twee hondert caroli guldens aan Jacobus du Pré tegens de rente jaarlijxs en onder speciaal 
verband zijn huis beijde in dezen requeste vermelt, te mogen uitzetten, ende daarop vestigen. 
 
 
36. Den 30 October 1724, fol.11vo. 
Op den requeste van Albert de Haan en Jan Cloecke in qualiteijt als Buijte Vaderen van het 
Arme Weeshuis dezer Stad verzoekende approbatie van een accoort en uitkoop tusschen 
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Remonstranten en Jan Willems over de twee kinderen van Swaantje Wolters ingegaan en 
gedaan. 
Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren, so word het verzoek in dezen 
vermelt geaccordeert. 
 
37. Den 3den November 1724, fol.11vo. 
Op de requeste van Peter van der Werff, ende Hester Heijdanus, sijne huijsvrouwe, voorts en 
die Edele Goswinus van der Linde ende Lambertus Aartsen als vooghden over Anna 
Catharina van der Werff, versoekende dat Scheepenen ende Raaden ten aansien van 
d’onmondige mochten approbeeren soodanigh accoordt, als tusschen supplianten op den 
11den October deses jaars 1724 is ingegaan en geslooten. 
Was geapost:  Schepenen ende Raaden approbeeren (naa rijpe examinatie) als 
overmomberen, het ingegaane accoordt den 11den October deses jaars 1724 in desen 
vermeldt. 
 
 
38. Den 6den November 1724, fol.12. 
Op de Requeste van Arent Herms, ende Henrick Hillebrandts als voogden over de twee 
kinderen van wijlen Gerbrandt Herms, wiens weduwe laast is hertrouwt geweest aan Jan 
Willems, versoekende dat Schepenen ende Raaden geliefden t’approberen de gedaane 
uijtcoop van haaren pupillen portie sijnde de helfte in de naalaatenschap, voor een somma van 
vijff ende seventigh caroli guldens te betaalen over een jaar, met d’interesse tegens vijff per 
cento. 
Was geapost:  Schepenen ende Raaden approbeeren na rijpe examinatie als overmomberen 
ten aansien van d’onmondigen d’uijtcoop in desen vermeldt. 
 
 
39. Den 9den November 1724, fol.12. 
Op de requeste van Jan Roskammer onder drie en twintigh jaaren, versoekende vermits sig 
voor chijrurghijn naa Oostindien heefft laaten aanneemen, veniam aetatis. 
Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aan den suppliant (naa rijpe examinatie). 
veniam aetatis. 
 
 
40. Den 27 November 1724, fol.12vo. 
Op den requeste van d’ Edele Theunis Visscher, Jan Middendorp en Jan Wijntjes als 
momberen over Gerhardus Middendorp nagelaten soon van de weduwe van Henrik 
Middendorp, verzoekende approbatie ten respecte van de onmundige, van een vercoft huis 
staande op de Oudestraat, so door wijlen voorschreven weduwe is bewoont geweest, met nog 
een huisje in de Hofstraat agter het eerste huis. 
Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hooftluiden wort het verzoek so als het legt, 
geaccordeert. 
 
 
41. Den 9 December 1724, fol.12vo. 
Op den requeste van Jan van Calker, verzoekende omme redenen breder bij zijne requeste 
gededuceert dat de Gildemeesters van het Cramersgilde, mag werden ontzegt haaren eijsch 
die zij tegens den Suppliant zijn hebbende, omme dezelve te noodsaken derselver gilde te 
winnen. 
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Was geapost:  Schepenen en Raaden verstaan dat den Suppliant in geen gilde zal cunnen 
aangenomen worden, voor en al eer denselve de eene of andere burgerschap gewonnen heeft; 
en sig alleen als Grossier zal hebben te gedragen. 
 
 
 
42. Den 16 December 1724, fol.13. 
Op den requeste van Jacob Dop verzoekende, dat tot voortzettinge en beneficeringe van de 
genever stokerei, aan hem Suppliant in gelijkheijt van die van Swol mag werden toegestaan, 
om van ieder mudde saad dat verstoken maar twee stuivers te betalen. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden accorderen aan den Suppliant zijn verzoek so als het 
legt tot wederzeggens toe, mits dat den Suppliant niet minder als met een half anker intzlaa. 
 
 
43. Den 2den Januar(ii) 1725. 
Op den requeste van Claas Croff als momber over de twee kinderen van sijn swaager Jan de 
Haan, versoekende om reedenen in de requeste vermeldt, in naame van sijne pupillen de 
boedel van haare oude moeije Jannichjen de Haan weduwe Denecamp privative te moogen 
aenveerden ende administreeren. 
Was geapost:  Scheepenen ende Raaden authoriseeren mits desen bij provisie desen 
Remonstrant, de schifftinge ende scheijdinge deser boedels, in naame van sijne pupillen te 
moogen bij woonen; ende sulx geschidt sijnde, sal dieselve sig naeder moeten addvisseeren, 
ten fine van onse nadere dispositie. 
 
 
44. Den 6 Januarij 1725, fol.13vo. 
Op den requeste van P. Velthuis, Sander Stavast, Joachim Walthers en Do. Romberg 
verzoekende den boedel van Jurrien Kremer onder beneficie van inventaris te moogen 
aanvaarden. 
Was geapost:  Supplianten wort geaccordeert den boedel onder beneficie van inventaris te 
mogen aanvaarden. 
 
 
45. Den 22 Januarii 1725, fol.13vo. 
Op de requeste van Christiaan Straatman, Jannes Kroese, ende Jan de Graaff momberen over 
Henrik Haagenhoff, soon van haar wijlen swaager Anthoni Haagenhoff, versoekende 
denselven reets vijfftien jaaren oudt sijnde buijten het Kinder Huijs te moogen groot maaken; 
ende haar supplianten als momberen daartoe t’ authoriseeren. 
Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren der supplianten versoek ten aansien van 
de gepraesenteerde alimentatie van het pupil, haar authoriseerende tot momberen over 
hetselve. 
 
 
46. Den 26 Januarij 1725, fol.14. 
Op den requeste van Henrik Elseneur verzoekende approbatie van setkoop van het halve huis 
door hem wordende bewoont, als mede van het accort daar over opgerigt; En dat wijders sijne 
goede mannen mogen werden geauthoriseert omme een halve mate die hij met Wilhelmus 
Leuse in het gemeen heeft voor f.465 - : - dat daar voor reets geboden is, of meerder so 
mogelijk te mogen vercopen. 
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Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hooftluiden wort de gedane setkoop en het 
opgerigte en getekende accoort geapprobeert, en worden wijders de goede mannen van den 
Suppliant geauthoriseert omme de halve mate in dezen vermelt voor de gementioneerde 
somma, en met minder dog so mogelijk meerder te cunnen vercopen. 
 
 
 
47. Den 2 Feb(ruarij) 1725, fol.14. 
Op de requeste van Jan Bakker en Henrik Smit remonstrerende hoe dat sij als goede mannen 
bij ontstentenisse van voogden over Gerrit Henriks en Willem Henriks minderjarige 
nagelatene kinderen van Henrik Willems geweseen Stads meijer, altijt het beste van de 
pupillen heben gezogt, en dat nu ook met Jan Lamberts van den Berg als getrouwt aan Gretje 
Henriks suster van de minderjarige, een uitkoop over de olderlijke goederen hebben gemaakt, 
versoekende approbatie van voorschreven uitkoop. 
Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hooftluiden wort de gemaakte uitkoop invougen 
als deze requeste vermelt, geapprobeert. 
 
 
48. Den 10 Feb(ruarij) 1725, fol.14vo. 
Op den requeste van Jan Bolte verzoekende met zijn volle nigte Elisabet Herms van 
Gelemuiden te mogen trouwen. 
Was geapost:  Het verzoek in dezen vermelt wort geaccordeert. 
 
 
49. Eodem die [10 Februarij 1725], fol.14vo. 
Op de requeste van Pieter Oedekerk en Gerrit Smit als aangestelde momberen over de 
kinderen van Jan ten Hove en Catharina Palte, in opsigte van het legaat ad f.2000 - : - bij 
testamente van haar oom Willem Palte aan haar gemaakt, dat sij deze penningen op rente 
hebben belegt uitgesondert alleen f.104 - : - onder de remonstranten nog sijnde, en, dewijl de 
vader van haar pupillen zedert ongeveer een half jaar bedlegerig en krank is, versoekende dat 
sij mogen werden geauthoriseert om uit voorschreven f.104 - : - wekelijks twee gulden aan de 
vader ende moeder harer pupillen te mogen uitreijken, en ook in val van nood de rest te 
gebruiken. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden accorderen aan de Supplianten het verzoek so als het 
legt. 
 
 
50. Den 20sten Febr(uarii) 1725, fol.15. 
Op de requeste van Henr. Claassen van Vollenhoo, versoekende dat hem in eijgendom mooge 
werden gegeven seker oudt huijs staande bij de Haagen Poorte soo wijlen Jannes van Dijck 
ende naaderhandt sijne dochters in eijgendom heefft toebehoort, om door den suppliant 
gerepareert ende bewoont te worden vrij van belastinge. 
Was geapost:  Schepenen ende Raaden accorderen van Stadts wegen, aan den suppliant sijn 
versoeck bij desen gedaan; Ende sijn de Heeren Caameners ende Rentmeesters 
geauthoriseerdt op dese reparatie het ooge te houden. 
 
 
51. Eodem die [20 Februarii 1725], fol.15vo. 
Op de Requeste van Luloff van Santen ende Henricus van Bercum, als momberen over de 
kinderen van wijlen Luloff van Santen; versoekende dat Schepenen ende Raaden mochten 
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approbeeren de vercoopinge van een obligatie groot f.267 – 8 – verkofft aen Richardt Ketel; 
om die penningen te gebruicken tot opvoedinge van haare pupillen. 
Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accordeeren als overmomberen op het rapport van de 
Heeren Hooffdtluiden, der supplianten versoeck. 
 
 
 
52. Eodem die [20 Februarii 1725], fol.16. 
Op de requeste van Evert Lodewijck Caamerlinck, ende Arent van Groenouwe vooghden over 
Berent Gijsbertsen Kaa, versoekende uijt haare pupillaire penningen  aen Berent Arentsen hij 
verhoedt te moogen verstrecken drie honderdt vijff ende twintigh caroli guldens, onder 
gerichtelijck verbandt van sijn hoff in de Groene straate. 
Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren als overmomberen der supplianten 
versoeck. 
 
 
53. Den 24 Feb(ruarij) 1725, fol.16. 
Op den requeste van Christina Schagen verzoekende venia aetatis. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden accorderen aan Suppliante de verzogte venia aetatis. 
 
 
54. Den 26 Feb(ruarij) 1725, fol.16. 
Op den requeste van Elisabeth Brouwer weduwe wijlen Burgermeester Joan Coops 
verzoekende, dat tot becominge van het geene haar nog per resto competeert wegens de halve 
runmoole aan de Scholtes W. Valensijn vercoft, en waer van door geene middelen betalinge 
can erlangen, dat de voorschreven run moole tegens sekeren peremptoire dog mag werden 
aangezlagen, om publijcq vercoft te worden, of dat de beclaagde Scholtes W. Valencijn 
dadelijk reelijk in zijne goederen mag werden geexecuteert. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden rijpelijk geexamineert hebbende haare vorige decreten 
en appoinctementen dezen aangaande afgegeven, en wijders geconsidereert de vrijwillige 
submissie door de Scholtes Valensijn selvs gedaan, verstaan dat de runmoole op dingsdag 
over drie weeken zijnde den 20 Meert dezes jaars publijcq ten overstaan van de Heeren 
Hooftluiden van het Buiten Quartier zal moeten werden vercoft, staande het de Scholtes  
W. Valensijn vrij om de vrouw weduwe Coops gelast dezen aan de Scholtes W. Valensijn 
behoorlijk te doen insinueren. 
 
 
55. Den 26 Feb(ruarij) 1725, fol.16vo. 
Op de requeste van de vrouw Douariere toe Boecop als voorstandersse van de so genaamde 
Uiterwijks vergaderinge, verzoekende dat aan haar mag werden gepermitteert om eenige 
materialen uit het huisje staande in de Karper steege voorschreven vergaderinge 
toebehorende, en nu ingevallen, te mogen weghaalen. 
Was geapost:  Suppliante wort haar verzoeck geaccordeert, mits dat dezelve bezorge, dat een 
behoorlijke vreedemuur ten minsten van agt voeten hoog aan straate werden gemaakt, en 
wijders bezorgt, dat door het weghaalen van de materialen geen ongemak of overlast aan de 
nabuuren werde toegebragt. 
 
[In marge]: Den 6 Meert 1725 Is bij nadere apostille hetzelve aan Jan Pastoor en sijn vrouw weder overgedaan en 
geaccordeert op deselve conditien als in nevenstaande apostille vermelt staat. 
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56. Den 5 Meert 1725, fol.17. 
Op den requeste van Daniel Vaque met attestatie vertonende te zijn een germain neef van 
wijlen Do. Gabriel Darroija, verzoekende derhalven dat wanneer den boedel van de schulden, 
door de tegenwoordige Curateuren sullen gereddet sij, en ter sijne tijt geen meerder 
erfgenamen mogten opstaan deze erffenis sub beneficio legis te mogen genieten. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden accorderen aan den Suppliant om den boedel onder 
beneficie van inventaris te mogen aanvaarden. Ordonnerende inmiddels de Curateuren van 
den boedel, om ten eersten in de couranten te laten setten en bekent maken, dat indien iemant 
buiten die sig reets heeft aangegeven zijnde een germain neef van de overledene vermeijnt tot 
de nalatenschap beregtigt te zijn, of iets opden boedel te pretenderen heeft, sig binnen de tijt 
van drie maanden zal of zullen moeten addresseren aan de Curateuren van den boedel. 
 
 
57. Den 5 Meert 1725, fol.17vo. 
Op den requeste van Hermannus Nunnink verzoekende een oude smits wheere, staande agter 
de Nieuwe Muure wel eer Henrik Mettink hebbende toebehoort en aan den Suppliant gegeven 
met de behuisinge van Jan van ’t Oever en Guilliam Brunier lijnregt op te metselen. 
Was geapost:  Suppliant wort zijn verzoek geaccordeert, mits dat hij in het opbouwen de 
linde regt trekke van de stal van Jan van ’t Oever tot aan de noorderhoeck van ’t Vredenburg. 
 
 
58. Den 12den Meert 1725, fol.17vo. 
Op de requeste van de vooghden over Pieter Everhardt Sabé, versoekende van Henrick 
Elseneur te moogen aenkoopen een obligatie van acht honderdt caroli guldens staande op het 
comptoir van Vollenhoo. 
Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren naa rijpe examinatie ende deliberatie der 
Remonstranten versoeck soo als het leght. 
 
 
59. Den 26sten Meert 1725, fol.18. 
Op de Requeste van Pieter van Toll versoekende mits de vacante voorsangers ende 
schoolmeesters plaatse desr Stadt begunstight te moogen werden. 
Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accorderen aan den suppliant, om in sijn schooldienst 
tot michieli deses jaars te moogen continueeren; ende sulx op het tractement, bij wijlen  
Mr. Valckenburgh genooten. 
 
 
60. Den 30 Meert 1725, fol.18. 
Op de requeste van Jan Janssen Dekker en Jurrien Henriksen van der Vest als mombers over 
de vijf kinderen van Arent Gerritsen en Claasje Jans, verzoekende een agste partje in een 
gedeelte lands op Staphorst gelegen, en aan hare pupillen van bestevader van ’s moeders zijde 
aangeerft te mogen verkopen, en transporteren. 
Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hooftluiden wort aan de momberen 
geaccordeert, en geauthoriseert tot de verzogte verkopinge, en transport mits dat bezorgen, dat 
de penningen, met kennisse van van de regeringe wederom ten nutte en dienste van de 
pupillen werden geemploijeert. 
 
 
61. Den 30 Meert 1725, fol.18vo. 
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Op de requeste van de Gildemeesteren van het Kleermakers gilde remonstrerende dat sij door 
weduwen van haare Gildebroederen zijn verzogt om aan haar te accorderen; dat sij weduwen 
en persoonen voor sig selvs, om met meer fatsoen en minder last van anderen te kunnen aan 
de kost komen, het ambagt mogten oefenen sonder iemant anders te leeren of tot haar hulpe te 
roepen of gebruiken; dat sulxs door het gilde eenparig voor dezelve het haar aangaat is 
geaccordeert, versoekende dieshalven de approbatie van Schepenen en Raaden, en dat door 
een Secretaris sulxs in haar gildeboeck mag worden geinsereert, in die verwagtinge en dat 
verstant nogtans dat de verdere wetten op het gilde de weduwen rakende in haar geheel 
mogen blijven. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden accorderen Supplianten haar verzoek, dog sonder 
beswaar. 
 
 
62. Den 5den April 1725, fol.19. 
Op de requeste van Gerrit Schimmelpenninck, versoekende uijt de penningen geprovenieert 
van den boedel van Dirck Albertsen van Haarst, te moogen lichten twe honderdt ende vijfftigh 
caroli guldens met drie jaaren interesse hem volgens gerichtelijcke bestentenisse 
competerende; Ende sulx onder suffisante cautie. 
Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aan de suppliant dit capitaal van 
twehonderdt ende vijfftigh caroli guldens, uijt de boedel penningen van wijlen Dirck van 
Haarst, onder suffisante cautie te moogen lichten; Dog ten aansien van d’ interesse te sullen 
moeten stille staan, tot ter tijdt over de presentie van desen boedel sal wesen gedecideert. 
 
 
63. Den 9 April 1725, fol.19. 
Op den requeste van Govert Bosman en Jurriaan Henriksen van der Vest in qualiteijt als 
momberen over Jannes Smit een der nagelatene kinderen van Dirrik Henriksen Smit en 
Femmigje Everts in leven Ehelieden remonstrerende hoe dat genootsaakt zijn geweest, om 
met de drie reets mundige kinderen te moeten verkopen een huisje en hofje gelegen op de 
Calverhekken weg voor een somma van een hondert caroli guldens, verzoekende ten respecte 
van haare pupillen de approbatie van Schepenen en Raaden, alsmede authorisatie om voor 
derselver pupil aanpart cessie en transport te mogen doen, om die penningen pro quota tot des 
pupils beste wederom te cunnen beleggen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hooftluiden wort de ingegaane coop en verkoop 
geapprobeert, en de Supplianten in haare qualiteijt geauthoriseert, omme ingevolge van dien 
mede behoorlijke cessie en transport te mogen doen. 
 
 
64. Den 9 April 1725, fol.19vo. 
Op den requeste van de Lieutenant Jacob Balbian verzoekende den boedel van zijn overledene 
vrouw moeder Geertruid Steenbergen weduwe wijlen Capteijn Abraham Balbian, omme 
geallegueerde redenen, onder beneficie van de wet, en inventaris te moogen aanvaarden. 
Was geapost:  Suppliant wort geaccordeert, om den boedel van desselfs moeder onder 
beneficie van inventaris te moogen aanvaarden. 
 
 
65. Den 9 April 1725, fol.20. 
Op den requeste van Elisabeth de Courage weduwe wijlen de Lieutenant de la Fond, 
versoekende voor haar leven lang begunstigt te mogen worden met de wooninge staande 
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alhier op de Vloedijk, de Geestelijkheijt dezer Stad toebehorende, en so nu door de dood van 
de vrouw weduwe Balbian is ledig geworden. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden begunstigen Suppliante met de verzogte wooninge dog 
sulxs bij provisie en tot nader opzage toe. 
 
 
66. Den 10den April 1725, fol.20. 
Op de requeste van Hermannus Scheeper, versoekende een van sijne Raamen buiten de  
Cellebroeder poort te moogen opbreeken, vermits de seer slegte ende nerighloose tijden, 
aanneemende bij tijden van meerder neeringe dieselve weder te herstellen. 
Was geapost:  Schepenen ende Raaden gehoort hebbende het rapport van de Heeren 
Caameners, accordeeren des suppliants versoeck, voor de tijdt van twintigh jaaren mits jaarlix 
aan deses Stadts Geestelijkheijt betaalende twe goltguldens, ingaande met Paasschen deses 
jaars 1725. 
 
 
67. Den 25 April 1725, fol.20vo. 
Op den requeste van Teunis Roelofs in qualiteijt als momber over de kinderen bij Arent en 
Albertje Roelofs in echte verwekt verzoekende een aanpart dar desselvs pupillen met 
derselver halve suster en broer so tegenswoordig in het Arme Weeshuis dezer Stad worden 
verpleegt, in een huis tot Brunnepe staande gemeen zijn hebbende, neffens de Buitevaders van 
het Arme Weeshuis dezer Stad te mogen vercopen. 
Was geapost: Suppliant qqa. wort geauthoriseert  om met ende beneffens de Buitevaders van 
het Arme Weeshuis dezer Stad sijn aanpart in het huisje in dezen vermelt te moogen vercopen 
ten meesten profijte, en dien ten gevolge mede te moogen cederen en overdragen. 
 
 
68. Den 8 Meij 1725, fol.20vo. 
Op de requeste van Frerik Claassen Schierholt, remonstrerende dat bij gedane gerigtelijke 
bekentenisse de dato den 7 november 1720 hebbe verklaart ten profijte van sijn minderjarige 
dogtertje Heijltje Freriks Schierholt, bij Femmigje Jacobs in ehe verwekt, wanneer de pupillen 
beste moeder mogte komen te overlijden, dat de opkomste der aangestorvene goederen aan 
zijde van de minderjarige soude geprofiteert worden, en gemerkt dat den Suppliant dit zijn 
minderjarig kind vredende, ook na de wet de opkomsten daar tegen kan profiteren so waren 
der pupillen voogden wel gewillig den Suppliant de halve opkomsten of interessen te laaten 
genieten, so Schepenen en Raaden sulxs gelieven te accorderen, verzoekende deshalven hier 
toe approbatie. 
Was geapost:  Het verzoek so als het legt wort geaccordeert. 
 
 
69. Eodem [8 Meij 1725], fol.21. 
Op den requeste van Teunis Jacobs Schierholt, en Berent Thijssen Hengevelt als voogden 
over Heijltje Freriks Schierholt, remonstrerende hoe dat voor haar pupil van desselvs vader 
Frerik Claassen Schierholt hebben geerft een geregte halfscheijt in een camp lands groot vier 
morgen, gelegen tot Veessen in het Scholtampt Heerden voor een somma van f.1150 - : - 
caroli guldens verzoekende daar toe de approbatie van Schepenen en Raaden. 
Was geapost:  De gedane koop wort pro ut jacet geapprobeert. 
 
 
70. Den 14 Meij 1725, fol.21vo. 
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Op den requeste van Dr. Rogier Erkelens remonstrerende dat bij testamente van zijn moeder 
zelvs Margareta Sabé weduwe R. Erkelens in dato den 8 December 1711 voor Schepenen 
alhier gepasseert, tot erffgenaam so in zijn eijgen, als in de portie van zijn vaader Jacob 
Erkelens uit hoofde dat de remonstrant als borge voor hem over de negen duisend caroli 
guldens aan het comtoir van Zalland hadde betaalt dat bij voorschreven testamente de 
Burgermeester R, Sabé tot medemomber over de kinderen van J. Erkelens welke bij de 
verdeelinge van de voorschreven meubilen de portie van J. Erkelens heeft naarsig genomen, 
versoekende de Burgermeester Sabé en zijne qualiteijt gelieven te ordonneren, om die onder 
hem berustende goederen ter taxatie van twee onpartijdige aan remonstrant in minderinge en 
vergoederinge van zijne alreets verschotene en nog meest aan den boedel verschulde 
penningen over te geven. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden verstaan, dat de goederen in dezen requeste vermelt 
door onpartijdige en des sig verstaande persoonen eerst zullen moeten werden getaxeert, en 
wort alsdan de Burgermeester Sabé gepermitteert en geauthoriseert omme voorschreven 
goederen nevens nog eenig gelt onder sijn Weledele berustende zijnde, aan den Suppliant 
overgegeven mits dat een behoorlijke inventaris van de goederen met de taxatie daar nevens  
alhier ter Secretarie werde gebragt omme aldaar bewaart te worden. 
 
 
71. Den 14 Meij 1725, fol.22. 
Op den requeste van Willem Annink en Simon Snel als voogden over het onmundige kind van 
Henrik Henriks ter Berg verzoekende een somma van eenhonderdt caroli guldens tegens vier 
en een half van ’t hondert te mogen geven aan de weduwe van Willem van de Weteringe, 
gevestigt op haar huis staande in de Buiten Hofstraat bij de Schapen steege, zijnde vrij en 
onbeswaart. 
Was geapost:  Het verzoek in dezen vermelt wort geaccordeert. 
 
 
72. Den 17 Meij 1725, fol.22. 
Op den requeste van Maria van ’t Gaan remonstrerende hoe dat eenige tijt alhier onder 
gebooden heeft gestaan met Jan François en alzo dezelve eenige tijt is weggeweest, en de 
gebooden geen voortgang hebbe cunnen hebben uit oorsake dat sijn officier hem niet wilde 
permitteren om te trouwen, dog nu zijn paspoort verkregen hebbende, weshalven verzogt dat 
aanstaande sondag twee proclamatien mogten gaan. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden accorderen aan Suppliante dat de tweede proclamatie 
zal gaan aanstaande sondag en de derde proclamatie daags daar aan volgende. 
 
 
73. Den 17 Meij 1725, fol.22vo. 
Op de requeste van Elsje Hansen weduwe van Laurens Hanssens stratemaker verzoekende dat 
in plaatse van met een proeve in eene dezer Stads Gasthuisen met de continuatie van het 
stratemakers tractement ter somma van veertien caroli guldens jaarlijxs mag worden 
begunstigt. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden begunstigen Suppliante met een jaarlijxs tractement van 
veertien caroli guldens haar leven lang uit dezes Stads Camers successive te betalen. 
 
 
74. Den 17 Meij 1725, fol.22vo. 
Op de requeste van de momberen van het onmundige kint van Henrik van der Maten 
verzoekende authorisatie omme twee hondert caroli guldens voor haar pupil weder te mogen 
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beleggen op het huis van Dirk Sterker staande alhier op de Oude straat naast het huis van de 
kinderen van Henr. van Broekhuisen, op de hoeck van de Lampet steege, zijnde beswaart met 
een jaarlijxe uitgang van drie guldens twaalff stuivers ten profijte van het Boven Gasthuis. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden accorderen aan Supplianten haar versoek so als in dezen 
vermelt. 
 
 
 
75. Den 28 Meij 1725, fol.23. 
Op de requeste van de Edele Clamor Vriese en Peter Eckelboom, als Kerkmeesters van het 
Heilige Geesten Gasthuis remonstrerende hoe dat Evert de Wilde en zijn vrouw in het 
voorschreven Gasthuis zijnde gecomen, hebben aangebragt een vervalle huis met een stal 
staande in de Buiten Nieuwstraat, en nu door de Remonstranten aan de Edele Rijk van 
Wijnvoorden is vercoft voor sestig caroli guldens, verzoekende approbatie van Schepenen en 
Raaden. 
Was geapost:  De verkoop wort geapprobeert invougen als in dezen vermelt. 
 
 
76. Den 14den Junij 1725, fol.23. 
Op de requeste van Sander Stavast versoekende met sekere bouwvallige tooren, staande 
achter de hoff off uijtganck van de heer Borgermeester Eckelboom bij de Kruijdt Tooren 
begunstight te moogen werden. 
Was geapost:  Schepenen ende Raaden begunstigen de suppliant dat hij de Tooren in desen 
vermeldt tot sijn gebruijck sal moogen approprieren; Edog tot revolutie. 
 
 
77. Den 7den Julij 1725, fol.23vo. 
Op de requeste van de momberen van de onmondige kinderen van wijlen Geertruidt Gijsius, 
versoekende dat Schepenen  ende Raaden als overmomberen, ten aansien van de minderjaare 
d’ uijtcoop tusschen de supplianten qqa., ende Jan Ridder, als getrouwt geweest aan Adriaena 
Gijsius over haare naalaatenschap, den 1 sten Julij deses jaars getroffen, gelieven  
t’ approbeeren. 
Was geapost:  Schepenen ende Raaden gehoort hebbende het rapport van de Heeren 
Hooffdtluiden Booven, approbeeren als overmomberen ten aansien van de minderjaarigen  
d’ uijtcoop in desen vermeldt. 
 
 
78. Den 20sten Augusti 1725, fol.23vo. 
Op de requeste van Gerrit Smitt ende Jan Franssen van Lingen, momberen over d’ kinderen 
van wijlen Frerick Robbe, versoekende te moogen werden geauthoriseert tot het verkoopen 
van seker huijsjen, staande in de Booven Nieuw straate naast de stal van Emanuel de Grunde. 
Was geapost:  Schepenen ende Raaden gehoort hebbende de consideratien van de Heeren 
Hooffdtluiden authoriseeren de supplianten in haare qualiteijt de coop van het huijs in desen 
gemeldt te moogen voltrecken.  . 
 
 
79. Den 30sten Augusti 1725, fol.24. 
Op de requeste van Jan Roloff van Dompselaar, versoekende den boedel van wijlen sijn 
moeder Lummina van Hooghstraaten onder beneficie van in ventaris te moogen aenveerden. 
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Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aan den remonstranten sijns s’ moeders 
boedel onder beneficie van inventaris te moogen aenveerden. 
 
 
80. Den 10 September 1725, fol.24. 
Op den requeste van Catharina de Wit huisvrouwe van Christoffer Wels verzoekende met de 
Vroedvrouwe plaatse tot Brunnepe in plaatse van Jannegje Moer begunstigt te mogen worden. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden begunstigen Suppliante met de verzogte Vroedvrouwe 
plaats tot Brunnepe tot weder opzeggens toe; en sulxs op het jaarlijxse tractement van twee en 
veertig caroli guldens in te gaan met Michaeli 1725, dog zal het tractement niet beginnen te 
loopen, nog getrokken worden, voor en al eer dat geblijke dat Suppliante sig werkelijk metter 
woon tot Brunnepe zal hebben ter neder gezet, en aldaar verblijve. 
 
 
81. Den 1sten October 1725, fol.24vo. 
Op de requeste van Lucretia van Druiff, versoekende den boedel van wijlen haar suster 
Helena van Druiff onder beneficie van inventaris te moogen aenveerden. 
Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen de suppliante desen boedel onder  
beneficie van inventaris te moogen aenveerden; Ende sulx met adsumptie van twe den  
voornaamste boedels crediteuren. 
 
 
82. Den 6den October 1725, fol.24vo. 
Op de requeste van Roeloff Nessinck aengestelde Boeckhouder van het Bestiaal, versoekende 
te moogen weten off de Remonstrant gerust kan weesen dat in vall de Schultis ter Welbergh 
van wien volgens convernant, tuschen gemelde Schultis ter Welbergh, ende des remonstant 
voorschreven sculte opgericht soo geseijht wort dit jaar de tourbeurte om het boeck waar te 
neemen soude staan qwam t’ overlijden off sijn ampt te verlaaten; Dat dan even wel in 
verhaalde manieren de tourbeurte om het boeck waar te neemen alleen soude staan aen den 
remonstrant, ende ten tweeden, off in soo elk gevalh, de eene boeckhouder voor de mainiance 
ende administratie van de andere boeckhouder responzsabel ende aenspraakelijck soude sijn. 
Was geapost:  Schepenen ende Raaden verstaan; dat het boeckhouderschap van het bestiaal, 
sal roeleeren van jaar tot jaar; dat oock het voordeel ende schaade daarvan alleen sal koomen 
aen desen administreerenden boeckhouder, ten waare onder de boeckhouders anders wierde 
geconvenieert, ende sal den remonstrant voor sijne administratie ten eersten twe goede borgen 
moeten stellen. 
 
 
83. Den 24 October 1725, fol.25. 
Op de requeste van Hermannus Munnink versoekende om dat het huisje staande alhier agter 
de Nieuwe Muur naast de vervallene smits wheere en beswaart met drie of drie en een halve 
goudgulden jaarlijxs, te gelijk met de smits wheere mag opbouwen, mits dat dat die uitgang 
daar van werde vermindert op eene goudgulden jaarlijxs. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden accorderen aan Suppliant zijn verzoek. 
 
 
84. Den 15 Novemb(er) 1725, fol.25. 
Op de requeste van Dr. Rogier Erkelens verzoekende dat aan hem mag gepermitteert worden 
om de penningen bij nadere verdelinge van den boedel  van wijlen sijn moeder voor reekening 
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van zijn broeder J.R. Erkelens door de Burgermeester R. Sabé ontfanger, te mogen ontfangen, 
en de Burgermeester R. Sabé daar toe werden geauthoriseert. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden accorderen aan Suppliant omme onder personeele of 
reele borgstellinge dog sulxs niet kunnende doen, onder juratoire cautie de restituendo de 
penningen onder d’ Heer Burgermeester Sabé berustende bij provisie te moogen ontfangen, en 
wordt mits dien d’ Heer Burgermeester Sabé verzogt en geauthoriseert de voorschreven 
penningen aan den Suppliant uit te tellen. 
 
 
 
85. Den 26sten November 1725, fol.25vo. 
Op de requeste van Lambertus Aartsen nomine uxoris, ende gevolmachtighde hun d’overige  
kinderen van wijlen Henrick  Luxon ende Elisabeth Herweijer in leven Eheluiden; 
versoekende in sijne qualiteijhte moogen worden geauthoriseerdt om de interessen van 
d’obligatien, staande op de comptoiren van Sallandt ende Vollenhoo door de Secretaris 
Herweijer belecht ter somma van ses duisendt ses honderdt caroli guldens, ende haar 
Remonstranten toebehoorende, soo verscheenen sijn off te nog verschijnen sullen op de 
respecte comptoiren te moogen ontfangen, ende dat de gemelde Secretaris Herweijer magh 
worden gelast, om aen haar t’overhandigen soodaane interessen als op die obligatien moghte 
hebben ontfangen. 
Was geapost:  Schepenen ende Raaden hierover gehoort hebbende de Secretaris Herweijer, 
naamens deselffs broeder d’Advocaat Gerhardt Herweijer, hebben aan examinatie 
d’authoriseerd gelijck authoriseeren bij desen den Suppliant en de verdere kinderen, ende den 
descendentenvan Henr. Luxon ende Elisabeth Herweijer, om de interessen van de seven 
obligatien in desen vermeld, reets verscheenen ende nog te verschijnen van de respective 
comptoiren te moogen ontfangen. 
 
 
86. Den 20 Febr(uarij0 1726, fol.26. 
Op den requeste van Mr. Gerrit Ovink tot Zwoll, versoekende, dat Berend Hartman, in 
qualiteit als Curator over den boedel van Derk Albertsen van Haarst en sijn vrouw Marrigjen 
Evers, mogte worden gelast, om aen Suppliant uit de penningen van gemelte boedel onder 
hem berustende te betalen sodane vier honderd guldens met een jare interesse, als wijlen 
Suppliants vader Mr. Jacob Ovink an voorschreven Derk Albertsen van Haarst en sijn vrouw 
Marrigjen Everts verstrekt hadde. 
Was geapost:  Gehoord het rapport van de Heren Hoofdlieden van ‘t Boven Quartier, en het 
berigt van de Curateuren over den boedel, in den requeste vermeld, word Berend Hartman in 
sijn qualiteit geauctoriseerd ende gelast, an den Suppliant in desen het gelibelleerde capitaal 
met een jaar interesse uit te keren en te betalen. 
 
 
87. Den 5 Meert 1726, fol.26vo. 
Op den requeste van Harmen Nuis, soon van Otto Nuis en Rebecca de Graaf, versoekende dat 
haar Weledele Hoog Achtbare an hem veniam aetatis bij appoinctement geliefden te verlenen, 
en an sijne voogden te ordonneren, om hem rekeninge, bewijs en reliqua van hare 
administratie te doen. 
Was geapost:  Schepenen  ende Raden accorderen de Suppliant de versogte veniam aetatis; 
mids de momberen bevorens ten overstaan van de Heren Hoofdlieden rekeninge hebben 
gedaan; En worden de momberen gelast, sulx ten langsten binnen ses weken na dato deses te 
doen. 
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88. Den 5 Meert 1726, fol.26vo. 
Op de requeste van L. Bols, versoekende, dat met een ledige plaatse tusschen het huis van de 
erfgenamen Romunde, en des Suppliant stal, mogte worden begunstigd, en deselve an sijn 
stall te trecken, en daar van een gebouw te maken. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden begunstigen den Suppliant met de ledige plaats in den 
requeste vermeld; mids de betimmeringe daar van geschiede ten overstaan van den Heren 
Camenaars. 
 
89. Den 10 Meert 1726, fol.27. 
Op den requeste van Claas van Dijck en Albert Bartels, Scheepstimmermans basen alhier, 
versoekende, dat haar een toorntjen, staande van binnen de Stad, tegen over het agterhuis van 
de Heer Bols, en van buiten op den timmerwerf van de Supplianten, tot haar seer nodig 
gebruick mogte worden verleend, en haar geaccordeerd, op hare kosten de openinge van 
binnen de Stad te laten toemetselen, en tot haar gerijf op dese hare hellinge een ingang te 
maken, so, en in dier voegen als haar Weledele Hoog Achtbare souden oordelen te kunnen 
bestaan. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden begunstigen de Supplianten met het toorntjen, ten fine,  
als in den requeste vermeld; mids dat de veranderinge door metselen en timmeren daarin 
worde gemaakt ten overstaan van de Heren Camenaars. 
 
 
90. Den 27 Meert 1726, fol.27. 
Op den requeste van Juffrouw Ripperda wonende tot Deventer verzoekende als een van de 
grootste Creditrice van den boedel van wijlen de Scholtes W. Valensijn, tot de curatele over 
deselve mede te mogen werden geadmitteerd mits iemant alhier daar toe alsdan substituerende 
in haar plaatse. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden authoriseren de Remonstrante tot de curatele over den 
boedel van wijlen de Scholtes W. Valensijn, mits alhier ter plaatse een bequaam persoon 
harent weegs substituerende, welke door de Remonstrante genomineert, en door Schepenen en 
Raaden geapprobeert zijnde, neffens sodanige andere curateuren als door Schepenen en 
Raaden nader sullen worden aangestelt, met de provisioneele voogden, de curatele zal mogen  
exerceren; dog dit alles buiten kosten van den boedel. 
 
 
91. Dito [27 Meert 1726], fol.27vo. 
Op de requeste van Joannes Violet en Francis van Aartrijk, curateuren in den boedel van 
Theod. van der Ketten, verzoekende tot betalinge der verpondinge, schoorsteengelden, 
uitgangen, doodskosten, en andere dringende schulden van den boedel, waar toe seer geperst 
worden (sondert dat eenig gelt daar toe hebben) en om zo veel mogelijk de landen in 
Oosterwolde nog te conserveren, permissie om de twee huisen binnen deze Stad, ’t eene in de 
Geerstrate en ’t andere op de Vloedijk, het zij  publijk het zij uit de hand op de minste kosten 
te mogen vercoopen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hooftluiden wort de vercopinge in dezen 
vermelt geaccordeert, dog ter praesentie, en met communicatie van d’ Heer Guiliam Brunier. 
 
 
92. Den 27 Meert 1726, fol.28. 
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Op de requeste van de Edele Jan Pannebakker en David Frankendaal remonstrerende hoe dat 
sij Supplianten seer in haar veer met de trekschuit van hier op Swol worden benadeelt door 
particulieren welke haar werk maken een of twee maal des weeks van hier op Swol te gaan, 
en van daar brieven, pakken, gelt etc. af te haalen, alsmede door de Voerluiden na Swol, 
Deventer, of elders afgehuurt zijnde, of particulier heen en weerom varende, de passagiers 
weten te diverteren, en van plaatse van met de schuit te varen, opnemen, strekkende alles tot 
ruïne van haar veer dieshalven verzoekende, dat de Voerluiden mogen werden geordonneert 
(indien met zijn afgehuurt ten tijde dat de trekschuiten varen) geen menschen of goederen te 
mogen opnemen om deselve van hier op Swol of van Swol op Campen over te brengen, ten 
zij daar van de vragt aan de Supplianten wort betaalt, en dat ook particulieren die brieven, 
pakken etc. afhaalen, sulxs  bij een boete mag werden verbooden. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden verstaan en ordonneren mits dezen, dat van nu af aan 
geen wagens van hier op Swol, of van daar weder te rugge naar Campen varende (particulier 
niet zijnde afgehuurt) op de tijt en uur dat de ordineris trekschuit van hier en Swol afvaart, 
menschen of goederen sullen mogen opnemen tot praejudicie van de trekschuit, dog wel een 
uur voor of na het afvaaren van de trekschuit, bij poene dat sulxs overtredende de volle vragt 
so van menschen als goederen aan de schipperen van de trekschuite sullen moeten betaalen; 
en worden de Supplianten gerecommandeert om te bezorgen dat de schuiten op haar gestelde 
uur ordentelijk afvaaren. 
 
 
93. Den 1 April 1726, fol.28vo. 
Op de requeste van Clamor Vriese en Peter Eckelboom, Buitevaders van het Geesten 
Gasthuis, verzoekende voor de somma van agthondert caroli guldens door hem wegens coop 
penningen van het erve te Lemele door Do. ten Oever aangecoft, reets ontfangen, en die daar 
nog verder van staan te ontfangen, te meesten voordeele van het Gasthuis, het zijn landerijen 
of obligatien te mogen aancopen, en die daar toe besteden. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden authoriseren de Supplianten omme tot bestedinge van 
het gelt te mogen aankopen landereijen of Lands obligatien, so als met concurrentie en 
overleg van de respective Heeren Hooftluiden van het Heijlige Geesten Gasthuis ten meesten 
dienste van voorschreven Gasthuis zal worden geoordeelt te kunnen strekken en wezen. 
 
[In marge]: Inseratur suo loco. 
 
 
94. Den 5 Meert 1726, fol.28vo. 
Op de requeste van Wilhelmus van Leussen, versoekende begunstigt te worden met een 
vervallen stalligjen, leggende agter de Nieuwe mure, naast de weduwe Hogekamps. 
Was geapost:  De Suppliant word sijn versoek geaccordeerd, mids tot thins ten voordele van 
de Stad daar ’s jaarlijx voor betalende veertien stuivers; beginnende met anstaande Paasschen 
1726. 
 
 
95. Den 29 April 1726, fol.29. 
Op de requeste van Pieter Oudekerk, versoekende, dat voornemens sijnde alhier tot gerijf van 
de monopolist en andere waarden deser Stad op te rigten een branderije, als hij konde 
verzekerd sijn, dat het monopolie na verloop van drie jaren soude continueren, hij als dan in 
gelijkheid als de andere grote en voorname branders in de steden Deventer en Zwoll mogte 
worden geprivilegeerd en gemainteneerd of in val het monopolie na verloop van drie jaren 
niet mogte continueren, hem Suppliant wierde gepermitteerd, om als dan voor de tijd van 
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negen agter een volgende jaren met het stoken van gebrande wateren en andere liqueurs alhier 
met uitsluitinge van anderen te mogen continueren. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen den Suppliant alhier een branderije op te 
rogten, en sal Suppliant na verloop van drie jaren in gevolge de andere grote branders in de 
steden Deventer en Zwoll worden gepriviligeerd en gemainteneerd, dog word verders ten 
opsigte van des Suppliants laatste versoek voor als nog niet gedisponeerd. 
 
 
96. Den 15 Maj 1726, fol.29vo. 
Op den requeste van Pieter Oudekerk, versoekende voor een sekere jaarlijxe canon in erfpagt 
te mogen nemen sekere behuisinge, erven en wheren, staende in de Buiten Nieuwstrate, bij 
langes de Schapen Stege, so enen Grutter Haltman, tegenswoordig voor een gedeelte nog 
bewoond, om deselve behuisinge tot een bekwame branderije te approprieren. 
Was geapost:  Schepenen en Raden het rapport van de Heren Gecommitteerde tot de 
administratie der Ecclesiastique goederen, nevens de Heer Ontfanger van de Weteringe, 
hebbende gehoord, accorderen an den Suppliant de behuisingen, erven ende wheren, in den 
requeste vermeld, staende in de Nieuwstrate, streckende van de Schapen Stege; tot an het huis 
de Wendeltrappe, om deselve tot een branderije te approprieren; mids betalende daar voor een 
jaarlixr rente ad dartig caroli guldens, waar uit de Buiten Kerke sal continueren te trecken 
haar uitganck ad vier guldens, vier stuivers; En sullen de overige 25 guldens 16 stuivers 
komen ten profijte van de Geestelijkheid deser Stad. 
 
 
97. Den 18 Maj 1726, fol.30. 
Op den requeste van Saertjen Langenburg, versoekende enige nodige bijstand in haar seer 
drukkende armoede. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden begunstigen de Suppliante met een summa van vijf en 
twintig caroli guldens tot haar nodig onderhoud, en word de Ontfanger deses Stads Domeinen 
gelast ende geauctoriseerd, gemelte 25 caroli guldens an de Suppliante te betalen. 
 
 
98. Eodem [18 Maj 1726], fol.30. 
Op den requeste van Eduard van Slangenburg, versoekende, dat sijn vrouwen oom Henrick 
Jansen Kelder uit het Buiten in het Boven Gasthuis mogte worden verplaatst. 
Was geapost:  De versogte verplaatsinge van Henrick Jansen Kelder uit het Buiten Gasthuis 
in het Boven Gasthuis word geaccordeerd. 
 
 
99. Den 25 Maj 1726, fol.30. 
Op den requeste van de Heer Burgermeester H. Eekhout, versoekende, dat haar Wel Edele 
Hoog Achtbare wilden approberen ende aggrëeren sodane scheidinge en deilinge als sijn 
weledele gestrenge als naaste vriend gemaakt hadde tusschen Johanna Aletta Hoevenaar, 
weduwe van  van de vaendrick van Wieringen, in desen geadsisteerd met Dr. Chr. Nessinck, 
en desselfs enige kind. 
Was geapost:  De gedane scheidinge en deilinge, in den requeste vermeld, word door 
Schepenen en Raden ten opsigte van het onmundige kind geapprobeerd. 
 
 
100. Den 27 Maj 1726, fol.30vo. 
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Op den requeste van Cornelis Spekelier en Jan Crouse, als momberen over Gerrit Petersen 
Schaap, versoekende, dat deselve in het Kinderhuis mogte worden verpleegd. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen, dat Gerrit Petersen Schaap, in den requeste 
vermeld, in het Kinderhuis worde geadmitteerd, om aldaar te worden verpleegd. 
 
 
101. Eodem [27 Maj 1726], fol.30vo. 
Op den requeste van Jannes Leenders Wesselsen, versoekende in het Boven Gasthuis mogte 
worden verpleegd, om in de keuken an de taeffel te gaen eten, en zien het werk ten dienste 
van het huis te wesen geëxcuseerd, praesenterende hij suppliant daar tegens in vollen 
eigendom ten profite van gemelte huis af te staen sodane huis, ende hoff, met een redelijken 
inboedel, als hij in eigendom nog was besittende, staende hetselve huis alhier in de 
Graefschap, tegens over Gerrit Focking. 
Was geapost:  Den suppliant word sijn versoek op conditien, in den requeste vermeld 
geaccordeerd; dog sal in plaatse van des middags in de keuken te gaan eten, sijn portie daar 
uit moeten en mogen halen. 
 
 
102. Den 17 Junii 1726, fol.31. 
Op den requeste van Maria Sluiter, weduwe van den Helm, versoekende surcheance van 
executie voor de tijd van ses weken op sodanige drie huisjes, als de Heer Burgermeester 
Foccoma, als gewesene ontfanger van het vuirstede geld hadde laten affigeren, om deselve 
den 18 deses te doen verkopen voor agterstedig vuirstede geld staende deselve huisen alhier 
op de Burgwall, in het Boven Quartier. 
Was geapost:  De versogte surceance van executie in den requeste vermeld, word door 
Schepenen en Raden geaccordeerd, dog buiten praejudicie van partijen. 
 
 
103. Eodem [17 Junii 1726], fol.31vo. 
Op den requestevan Dr. Gerhard Meijer, versoekende in qualiteit als Schultus van 
Campervene, dat hem in dese Stad mogte worden geaccordeerd ende toegestaen, vergunder 
aerde, om casu quo acten voorschreven Schoutampte betreffende, te mogen passeren. 
Was geapost:  De versogte vergunde aerde word door Schepenen en Raden geaccordeerd, ten 
fine als in de requeste vermeld; Dog sonder praejudicie van de Secretarije deser Stad. 
 
 
104. Eodem [17 Junii 1726], fol.31vo. 
Op de requeste van Jan Pannebacker in qualiteit als regerend Buiten vader van het Weeshuis 
van dese Stad, versoekende, dat in minderinge van sijne reeds opgeschotene summen ten 
voordele van opgemelte huis de ontfanger deses Stads domeinen mogte worden gelast, drie 
honderd rijxdalers an hem Suppliant te betalen in minderinge van hun agterwesen. 
Was geapost:  De vrouw weduwe van wijlen de ontfanger Lemker word geauctoriseerd, om 
an de Edele Jan Pannebacker, in qualiteit als Buiten vader van het Weeshuis deser Stad, te 
betalen een summa van drie honderd caroli guldens welke sullenstrekken in minderinge van 
de renten, de wesen ten voornoemden comptoire nog competerende. 
 
 
105. Den 20 Junii 1726, fol.32. 
Op den requeste van Harmen Jan Avink, Berend Avink, en Peter Willemsen, als momberen 
over de twee nagelatene kinderen van wijlen Gerrit Vos en Angin Avink, Ehelieden, 
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versoekende dat uit haar pupillen penningen mogten tellen een honderd caroli guldens an 
Arend Gerrits Kapper, mids daar voor tot onderpand stellende haar personen en goederen, en 
wel speciaal sijn turfdragers plaatse, sullende gemelte capitaal jaarlijx verrenten met vijf van 
’t honderd. 
Was geapost:  Hermen Jan Avink, Berend Avink, en Peter Willemsen, in qualiteit als in den 
requeste vermeld, worden geauctoriseerd, om de gelibelleerde honderd caroli guldens an 
Arend Gerrits Kapper uit te tellen op conditien, als in den requeste staan uitgedrukt. 
 
 
106. Den 24 Junii 1726, fol.32vo. 
Op den requeste van Margareta van der Meulen, versoekende, dat haren oudsten broeder in  
het Arme, en haren jongste broeder in het Burgersweeshuis mogte worden gealimenteerd. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen de Suppliante dat hare twee broeders, in den 
requeste vermeld, beide worden geadmitteerd in het Arme Weeshuis, ten einde om aldaer 
verpleegd te worden. 
 
 
107. Eodem [24 Junii 1726], fol.32vo. 
Op den requeste van H. Schepers, versoekende, dat, hebbende een huisjen staan op de Celle 
broersweg, waar an vast is, en gemeen spoorwerk heeft een huisjen toe behorende de weduwe 
Burgermeester Koops, welke hetselve sodanig liet vervallen dat haar suppliantes klein 
onderpand daar door geheel mede soude moeten vervallen, derhalven de weduwe Koops 
wierde geordonneerd, om het hare ten spoedigsten te laten repareren, of hetselve te 
abandonneren; in welke val remonstrante hetseve wederom wilde opbouwen; mids dat 
hetselve dan van alle lasten, uitgangen, en schoorsteen geld mogte vrij sijn. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen de suppliante het huisjen in den requeste 
vermeld, ten einde hetselve wederom op te bouwen; en kan de suppliante ten opsigte van het 
schoorsteen geld haar addresseren an de tafel van haar Edele Mogendheid de ordinaris Heren 
Gedepputeerden deser provincie. 
 
 
108. Eodem [24 Junii 1726], fol.33. 
Op den requeste van Jan Kressel, voor een twaalfde part mede erfgenaam, van zaliger Henrick 
Kraal, voor hem selfs, en last hebbende van de andere verdere erfgenamen, voordraagende, 
hoe dat zij in den boedel bevonden hadden een huis staende in de Nieuwstrate, op de hoek van 
de Marktstege, beswaard met een en twintig guldens jaarlijx uitgaende an ’t Heilige Geesten 
Gasthuis, volgens originelen koopbrief en nader contract; En dewijl hetselve souden verrenten 
tegens 5 per cento, so waren zij erfgenamen te rade geworden, het voorschreven capitaal an  
’t Geesten Gasthuis op te seggen, om tegens 5 ten honderd capitaal an nemen, of ’t voorseide 
huis t’ enemaal te accepteren; versoekende derhalven, dat de Kerkmeesteren van  
’t voornoemde Gasthuis wierden geauctoriseerd, om voorseide capitaal, of het huis selve over 
te nemen; sullende de remonstrant bij anneming van ’t capitaal de interesse tot de dag van 
betalinge voldoen. 
Was geapost:  De suppliant word geaccordeerd, om de gelibelleerde jaarlijx rente van 21 
guldens af te lossen met een capitaal van drie honderd goudguldens, en met de verlopene 
renten, en nog een half jaar van het lopende, en worden de respective Kerkmeesteren 
geauctoriseerd, hetselve te ontfangen. 
 
 
109. Den 1 Julii 1726, fol.34. 

Pagina 28 van 190 



Op den requeste van Harmen van Zuidloo, te kennen gevende dat dewijl de voogden van de 
kinderen van wijlen de Scholtus Valencijn hadden doen publiceren, om op morgen te 
verkopen een seker huisjen staende alhier in de Hoffstrate, hetwelke egter door Suppliant op 
den 25 november 1725 all was angekoft, ende betaeld, derhalven versoekende, dat gemelte 
voogden wierden geordonneerd die verkopinge niet te doen, maar hem Suppliant dat huisjen 
als eigenaar mogten laten geworden. 
Was geapost:  De verkopinge van het huisjen, in den requeste vermeld, word om redenen bij 
provisie gesurcheerd ende opgeschort. 
 
 
 
110. Den 8 Julii 1726, fol.34. 
Op den requeste van Jacob Lijndraeijer, versoekende dat dewijl mede ene van de voornaemste  
uithebberen was, mede mogte geauctoriseerd ende angesteld worden tot Curator over den 
boedel van wijlen de Scholtes W. Valencijn. 
Was geapost:  De Suppliant word geauctoriseerd ende angesteld als mede Curator over den 
boedel, in den requeste vermeld; dog buiten laste en onkosten van voorschreven boedel. 
 
 
111. Eodem [8 Julii 1726], fol.34vo. 
Op den requeste van Abraham de Haan, voordragende, hoe dat met de mede erfgenamen van 
wijlen sijn suster, in leven huisvrouw van wijlen Harmen Denekamps nog niet hadde kunnen 
komen tot scheidinge van dien boedel; derhalven versogte, dat tot rekeninge, schiftinge, en 
scheidinge van dien boedel wierden genomineerd de Heren Hoofdlieden van het 
Cellebroederes Quartier om daer an over te geven sodane papieren, als daer toe waren  
behorende. 
Was geapost:  De Heren Hoofdlieden van het Buiten Quartier, als in welk quartier het 
sterfhuis is gevallen, worden geauctoriseerd, ten fine als in den requeste vermeld. 
 
 
112. Den 10 Julii 1726, fol.34vo. 
Op den requeste van Reinder Bornman, versoekende als Marktmeester mede begunstigd te 
mogen worden met de vacante plaats van het loten, ofte setten der kramen. 
Was geapost:  Den Suppliant word door Schepenen en Raden met het loten, of setten der 
kramen begunstigd. 
 
 
113. Den 11 Julij 1726, fol.35. 
Op de requeste van Antonij Steenbergen verzoekende de nalatenschap van zijn schoonvader 
Rutger van Wieringen onder beneficie van inventaris te mogen aanvaarden. 
Was geapost:  Bij nadere resumtie dezes requestes accorderen Schepenen en Raden aan den 
suppliant het beneficie van inventaris over de nalatenschap in dezen vermeld. 
 
 
114. Den 13 Julij 1726, fol.35. 
Op de requeste van Margareta van der Meulen verzoekende om de meubilen van wijlen haar 
moeder nu voor vier weken overleden, ten spoedigste te mogen vercopen, omme daarmede de 
doodschulden te betalen. 
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Was geapost:  De Buitevader van het Arme Weeshuis wort geordonneert en geauthoriseert 
om nevens de requestrante de meubilen ten gemenen profijte te vercopen, omme de 
doodschulden te betalen. 
 
 
115. Den 29 Julii 1726, fol.35vo. 
Op den requeste van Hendrick Nijenburg, en Gerrit Stockman, als momberen over Engeltjen 
Stockmans, versoekende, dat geauctoriseerd wierden te ontfangen een jaar interesse van een 
capitaal ad 1500 caroli guldens, haar pupille toebehorende, verschenen in den jare 1725. 
Was geapost:  De interessen van het capitaal, in desen vermeld, verschenen en verlopen in 
het jaar 1725 sullen voor de ene helfte bij de vader van Engeltjen Stockmans, en voor de 
andere helfte, bij deselfs momberen getrocken ende genoten worden; En sal verders de te 
verschijnene interessen bij de momberen alleen tot subsistentie van haar pupille getrocken 
worden. Actum in senatu den 29 julli 1726. 
 
 
116. Den 5 Aug(usti) 1726, fol.35vo. 
Op den requeste van Jacob Lijndraijer en Dirk Bosch in qualiteijt als momberen over Harmen 
Bosch soon van Abraham Bosch en Johanna van Wieringen, verzoekende approbatie van 
sodane scheijdinge en acte van uitkoop als hebben ingegaan en gemaakt met haar pupils 
stiefvader Anthonij Steenbergen. 
Was geapost:  De scheijdinge en contract van uitkoop in dezen vermelt, wort geapprobeert, 
so als die legt. 
 
 
117. Den 9 Septemb(er) 1726, fol.36. 
Op de requeste van de momberen van de onmundige kinderen van Jan Tangena versoekende  
approbatie van een remissie ter summa van tagtig caroli guldens door dezelve aan Dirk 
Eimbers pupillen Meijer op een restant van drie hondert vijf en seventig caroli guldens 
verleent, mits prompte betaling van het overige. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden approberen de remissie tot tagtig caroli guldens, en op 
conditien als in deze requeste is vermelt. 
 
 
118. Den 14 Septemb(er) 1726, fol.36. 
Op den requeste van Lubbert Louws, voornemens sijnde sig in den huwelijken staat te 
begeven met Berentjen Swiers, sijnde te samen halve broeders kinderen, versoekende, daar 
toe approbatie van haar Wel Edele Hoog Achtbare. 
Was geapost:  Het versoek, in den requeste vermeld word dor Schepenen en Raden 
geaccordeerd. 
 
 
119. Den 16 Septemb(er) 1726, fol.36vo. 
Op den requeste van Claas van Dijk, Scheepstimmermans Baas alhier, vertonende, dat in de 
Koornmarkts poort een kelder is, alwaar vele vuiligheden wierden ingebragt tot groot 
ongemack van den remonstrant, derhalven versoekende, dat Haar Wel Edele Hoog Achtbare 
hem dese kelder tot opseggens toe accordeerde, om deselve te mogen opmaken en te 
gebruiken. 
Was geapost:  Het versoek, in den requeste vermeld, word geaccordeerd. 
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120. Den 18 Septemb(er) 1726, fol.36vo. 
Op den requeste van Harmen Hulleman, te kennen gevende, dat in de Heren Smits Stege een 
huis geheel was ingevallen, met sig slepende Remonstrants huis en schuire bij ’t kleine 
poortjen, en indien Remonstrant niet weder herboude, die gehele hoek belmundig soude 
blijven leggen; praesenterende hij Remonstrant gemelte weere wederom te betimmeren en tot 
een woonhuis op te bouwen indien hem deselve in eigendom wierde gegeven vrij van enige 
uitgangen. 
Was geapost:  Het versoek, in den requeste vermeld, word geaccordeerd, mids dat de 
Remonstrant de gelibelleerde weerde ten eersten weder herstelle, en betimmere. 
 
 
121. Den 23 September 1726, fol.37. 
Op de requeste van Jan van Kalkar verzoekende als een burger en gildebroer van het 
Craamers gilde, geexemeert en bevrijt te zijn van den impost op het peerdegelt te betalen in 
gelijkheijt van andere burgeren dezer Stad. 
Was geapost:  Dewijle den Suppliant in de Stad niet woonagtig is so wort denselven 
geordonneert te betaalen. 
 
 
122. Den 24 Septemb(er) 1726, fol.37. 
Op de requeste van Peter van Dijk remonstrerende dat een behuisinge hebbe staan in de 
Schaapen steege waar aan Albert Reggerink mede een behuisinge heeft, welke behuisinge ten 
enemaal gespolieert zijnde en in sodanige staat dat dagelijxs staat in te storten, en dewijle 
voorschreven Albert Reggerink meermalen in der minne heeft verzogt dit huis af te breken, of 
sodanig te bevredigen dat nog de Suppliant nog iemant anders daar door mogte worden 
benaadeelt, dog dezelve nog tot eene of andere hebbende kunnen resolveren, so versoekt den  
Suppliant, dat Albert Reggerink strictelijk mag werden gelast dit huis te bevredigen en voor 
het gevaar van instorten of andere gevallen te voorsien, of af te breken. 
Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hooftluiden zijnde gebleken, dat den regten 
eijgenaar van het huis van zijn eijgendom afstant heeft gedaan en het zelve geabandonneert, 
so wort het voorseijde huis aan den Suppliant overgegeven gecedeert omme weder op te 
timmeren. 
 
 
123. Den 30 Septemb(er) 1726, fol.37vo. 
Op den requeste van Wolter Engelblick, versoekende dat van des Stadskruiersplaatse mogte 
worden ontheft, en hetselve mogte nederleggen. 
Was geapost:  Den Suppliant word sijn versoek geaccordeerd. 
 
 
124. Den 10 Octob(er) 1726, fol.37vo. 
Op den requeste van de gezamentlijke piloten, te kennen gevende, dat zij met dese slegte 
tijden en dagelijxe stormen gedurig vele schade lijden an hare drie vaartuigen, derhalven 
versoekende, dat wierden ontlast van de timmerage, of van de zeillage der drie schepen. 
Was geapost:  De Supplianten word toegelegd tot het maken van een nieuw zeil de summa 
van tien silvere ducatons, eens, door de Zeilmaker uit des Stads Kamer te ontfangen. 
 
 
125. Den 11 Octob(er) 1726, fol.38. 
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Op den requeste van Jacobus Bos, voordragende, dat van voornemens was alhier op te regten 
het maken van fluwelen; versoekende, dat met het grote burger recht deser Stad gratis mogte 
worden begunstigd. 
Was geapost:  Jn val den Suppliant sig alhier tegens maj 1727 met erwoon neder sette, en 
sodane fabrique; als in den requeste is vermeld, oprigte, sullen Schepenen en Raden hem als 
dan begunstigen met het kleine burgerrecht deser Stad, sulx doende in val voorschreven mids 
desen, mids praesterende den eed, daar toe staande; En sullen haar Wel Edele Hoog Achtbare 
voorts den Requestrant tot het voortsetten van sijn fabrijcq in alles de behulpsame hand 
bieden. 
 
 
 
126. Den 21 Octob(er) 1726, fol.38vo. 
Op den Requeste van Lambert van der Straten, versoekende met deses Stads Kruiers plaatse te 
mogen worden begunstigd. 
Was geapost:  Den Suppliant Lambert van der Straten word door Schepenen en Raden met de 
Kruiers plaatse deser Stad begunstigd, mids dat hij Suppliant deselve selfs waarneme ende 
bediene, bij de justitie adsistere, en vorders doet hetgene sijn pligt als Stadskruier mede 
brengt. 
 
 
127. Eodem [21 October 1726], fol.38vo. 
Op den Requeste van Louise Fontaine, versoekende, dat moge worden begunstigd met een 
summa van vijff en twintig caroli guldens. 
Was geapost:  De Suppliantinne word voor dese keer nog eens, dog sonder consequentie, 
begunstigd met een summa van vijf en twintig guldens, te betalen door den ontfanger deses 
Stads domeinen. 
 
 
128. Den 26 Octob(er) 1726, fol.39. 
Op den Requeste van Jan Hendriks, Stadsmeijer, wonende op de Pijper, vertonende, dat nog 
an vrouw weduwe Lemker te kwade was het jaar pacht van 1722, en an de Heer Roelink de 
jare 1724 en 1725 en dewijl Suppliant niet in staat is so spoedig te kunnen voldoen, maar daar 
en tegen anneemd, het jaar 1722 an mevrouw Lemker tegens anstaande Maj 1727 promptelijk 
te voldoen, en de ontfanger Roelink een vierde deel jaars daar na wederom het jaar van 1724 
te suiveren en betalen, en daar en boven nog anneemt, om binnen de tijd van 14 dagen, nadat 
sijn varkens en vetvee te gelde hebbe gemaakt, te betalen het zij an mevrouw Lemkers, of an 
de ontfanger Roelink de summa van sestig caroli guldens in minderinge van sijne pagten; 
Derhalven versoekende, dat hem dese termijnen van betalinge, in voegen boven beloofd 
gunstelijk mogen worden geaccordeerd en hij van de executie bevrijd. 
Was geapost:  Den Suppliant word de termijnen van betalinge, in voegen, en manieren, als in 
den requeste vermeld geaccordeerd, en de executie gesurcheerd, dog sonder verder 
consequentie. 
 
 
129. Den 10 November 1726, fol.39vo. 
Op den requeste van Peter Janszen van de Weert, verzoekende interpretatie en decisie 
hoedanig het bewijs door wijlen desselfs vrouw Jannegje Gerrits weduwe van Willem 
Wolters, bij haar trouwen met den Suppliant heeft gedaan aan haren dogter Anna Willems tot 
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f.2200 - : - beneffens een koe of daar voor f.50 - : - caroli guldens uit de wederzijts goederen 
zal moeten werden gereguleert en genomen. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden verstaan dat het bewesene kindergoet ter summa van 
twee duisend twee hondert en vijftig caroli guldens, zal moeten werden gereguleert en 
genomen, voor twee derde uit de vaste, en voor een derde uit de roerende goederen. 
 
 
130. Den 9 November 1726, fol.39vo. 
Op het versoek van Hendrina Groenenberg weduwe Willem van der Weert en Jan Voerman in 
qualiteijt als voogt over de kinderen versoekende en approbatie over het vercofte huis den 
Ceulsen dom. 
Was geapost:  Het verzoek en de coop in dezen vermelt wort geaccordeert pro ut jacet. 
 
131. Den 18 Nov(ember) 1726, fol.40. 
Op den requeste van Hendr. Aloïsius Bruins, als voogd over het onmundige soontjen van 
wijlen Simon ter Bussche; en Arend van Groenouw, als gevolmagtigde van Hendr. 
Westerhuis, koopman in zijden tot Amsterdam, te kennen gevende, dat dewijl de goederen 
van Antonij van Huisen sijn geinventariseerd en uit alle circumstantien niet anders te 
praesumeren is, of hij van Huisen soude tot nadeel sijner crediteuren wesen weggegaan, en 
also den boedel verlaten was, versogten zij Remonstranten als de grootste geinteresseerdens 
dat tot curateuren over gemelte boedel mogten worden genomineerd; mids doende van hare 
administratie behoorlijke rekeninge etc. 
Was geapost:  Hendr. Aloïsius Bruins, en Arend van Groenouw, beide in qualiteit, als in den 
requeste gespecificeerd, worden geauctoriseerd ten fine, ende onder verband, als in den 
requeste staat vermeld. 
 
 
132. Den 22 Nov(ember) 1726, fol.40vo. 
Op den requeste van Arend Louwsen, Jan Gerrits, en Marrigjen Wolters, als voogd, oom, en 
moeij van Jannigjen Willems, minderjarige dogter van Willem Captein, en Jannigjen Gerrits 
te kennen gevende, dat zij door tusschen komen van twee onpartijdige mannen hadden 
gemaekt een contract of afkoop met Peter Jansen, nagebleven weduwenaar en boedelhouder 
van Jannigjen Gerrits, en welk contract bij den requeste annex was; versoekende daar op de 
approbatie van Schepenen en Raden. 
Was geapost:  Het contract, of afkoop, in den requeste vermeld, word, so als het legd door 
Schepenen en Raden geapprobeerd. 
 
 
133. Den 21 Januarii 1727, fol.40vo. 
Op den requeste van Anna Maria Spreij, versoekende dat Haar Wel Edele Hoog Achtbare 
haar Suppliante iets mogten toeleggen tot haar nodige alimentatie en subsistentie. 
Was geapost:  De Suppliante word begunstigd met een summa van tien caroli guldens, 
successivelijk te ontfangen uit handen van de Heren Camenaers en Rentemeesters. 
 
 
134. Den 25 Januarii 1727, fol.41. 
Op den requeste van de voogden over het kind van wijlen Capitain van Jngen, versoekende 
dat het goud en silver, in den boedel wordende bevonden, onder haar ten prijse, waar op het 
was gewaardeerd, mogte worden verkoft. 
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Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen de Supplianten het goud en silver in den 
requeste vermeld, ten hoogsten prijse onder haar te verkopen; dog voor geen minder prijs, als 
waar op hetselve geaestimeerd, en gewaardeerd is. 
 
 
135. Den 1 Febr(uarii) 1727, fol.41. 
Op den requeste van Jan Henrick Varenholt, Conrector der triviale scholen deser Stad, 
versoekende, dat de Heer Burgermeester van de Weteringe, in qualiteit als Rentmeester der 
Geestelijkheid, mogen worden geauctoriseerd, om an hem te betalen het tractement ten tijde 
van het beroep lopende quartaal, en hem de kosten, ter occasie van het beroep angewend te 
voldoen. 
Was geapost:  Jn voldoeninge van de beide versoeken, in den requeste vermeld, word de 
Suppliant toegelegd een summa van honderd caroli guldens, en word de Heer Burgermeester 
qqa. geauctoriseerd, gemelde summa an den Requestrant te voldoen. 
136. Den 18 Febr(uarii) 1727, fol.41vo. 
Op den requeste van Bastiaan Vlek, onderscholtes, versoekende, dat desselfs tractement moge  
werden verhoogd met so vele, als de mede onderscholtus heeft, en geniet. 
Was geapost:  Het versoek, in den requeste vermeld, word geaccordeerd, en sal beginnen met 
Petri anstaande. 
 
 
137. Eodem [18 Februarii 1727], fol.41vo. 
Op den requeste van Abraham en Jan Wesenhagen, in qualiteit als voogden over Jan Raterink, 
versoekende dat haar pupille ter afdoeninge van nog onvereffende saken, en bekominge van 
goederen, bij des pupils overledene grootvader maternel in Vrankrijk agter gelaten, mogte 
worden verleend de gewone brieven van venia aetatis. 
Was geapost:  Ten opsigte van de administratie der goederen, in Vrankrijk gelegen of daartoe 
relatie mogten hebben, word an den Remonstranten pupille Jan Raterink geaccordeerd de 
versogte venia aetatis, met magt, aan deselve te mogen administreren, dirigeren, en alieneren, 
na sijnen goeden rade. 
 
 
138. Den 19 Febr(uarii) 1727, fol.42. 
Op den requeste van de voogden over P.E. Sabeé, minderjarige soon van wijlen de Major 
Sabeé, versoekende approbatie tot het verkopen van enige huisen, en tien morgen landt, in 
Mastebroek gelegen. 
Was geapost:  Het versoek in desen word geaccordeerd, pro ut jacet. 
 
 
139. Den 20 Febr(uarii) 1727, fol.42. 
Op den requeste van Evert Jans, meijer op het erve an het Tolhek, versoekende approbatie van 
de gedane verkoop an Jan Dril van sijn huis, berg en schuire, staande op voorschreven erve, 
en dat gemelte Jan Dril als eigenaar van den opstal en als ankomstige meijer van het erve op 
conditien, als sijn praedecesseur mag werden overgeschreven. 
Was geapost:  De verkoop van het huis, in den requeste vermeld, word door Schepenen en 
Raden geapprobeerd, en sal de versogte overschrijvinge werden gedaan, wanneer sal sijn 
gebleken, dat den koper voor de beloofde kooppenningen sal hebben gesteld twe sufficiente 
borgen, en daar door de verkoper uit voorschreven kooppenningen so vele geassigneerd als 
dese Stad geestelijkheid, armen, en Secretaris Herweijer bij slot van rekeninge sullen 
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bevonden worden te competeren: En word in sulk een val het gedane arrest en beslach 
opgeheven. 
 
 
140. Den 3 Meert 1727, fol.42vo. 
Op de requeste van Timentje Vriese weduwe van Jacob van der Haer versoekende om veele 
geallegueerde redenen, dat Schepenen en Raaden gelieven goed te vinden, en te accorderen 
dat sij en het genieten van de vorige gunsten gratuiteijt van de weekelijkse twee gulden nog 
alleen voor een jaar moge continueren. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden accorderen aan Suppliate haar versoeck voor een jaar te 
beginnen met Petri 1727 en te eijndigen met Petri 1728, en zal de Suppliante Schepenen en 
Raaden daar naa nooijt verder met sodanig versoeck mogen lastig vallen. 
 
 
 
141. Den 6 Meert 1727, fol.43. 
Op het versoek van de voogden van Pieter Everhard Sabeé, gedaen ten fine van approbatie 
van een gedane verkoop van twee huisjes, staande alhier agter de Kaak. 
Was geapost:  Schepenen en Raden approberen de gedane verkoop van de twee huisjes, 
staende no.5 hier voren gemeld. 
 
 
142. Den 11 Meert 1727, fol.43. 
Op den requeste van Christina, en Johanna Jsendijck, nagelaten kinderen van Cornelis 
Jsendijck en wijlen Dirkjen Jans van Toever, versoekende het lijk van haae moeder 
voornoemd op haar eigene kosten ter aarden te mogen besteden, mids hetselve haar tot gene 
nadeel ofte praejudicie mogte strekken; Ende ten tweden dat an haar, sijnde de jongste suster 
nog minderjarig, mogte worden verleend beneficie van inventaris. 
Was geapost:  De Supplianten word geaccordeerd het lijck van haar moeder op haar eigene 
kosten ter aarden te bestellen, sullende sulx haar tot gene praejudicie omtrend enige saken 
strecken; Ende word haar voorts de versogte beneficie van inventaris toegestaan ende 
vergund, mids haar jongste suster nog minderjarig sijnde, behoorlijk met haar voogd zij 
geadsisteerd. 
 
 
143. Den 11 Meert 1727, fol.43vo. 
Op den requeste van Burgermeester Q. Eckelboom en Dr. C. Nessink, voogden over 
Margareta Elisabeth Eckelboom, en de cornet R. van der Grunden, als vader en voogd over 
sijne drie onmundige kinderen, bij wijlen sijn Ehevrouw Johanna van der Gronden in egte 
verwekt, versoekende de gemene vaste goederen, als een parceel lands in den Beemster in 
Noord Holland, en een huis alhier in de Boven Hoffstrate, te mogen verkopen. 
Was geapost:  Het versoek, in den Requeste vermeld, word geaccordeerd. 
 
 
144. Den 16 Meert 1727, fol.43vo. 
Op den requeste van de Constapels alhier in guarnisoen leggende, versoekende onderhoud 
voor een dogter, oud dartien jaren, nagelaten door wijlen Jacob van Leest, in leven Constapel, 
en hier guarnisoen houdende. 
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Was geapost:  De Buiten Vaderen van het Kinderhuis worden geauctoriseerd, het dogtertjen 
in den requeste vermeld, in voornoemde huis te ontfangen, ten einde hetselve aldaar verpleegd 
worde. 
 
 
145. Den 18 Meert 1727, fol.44. 
Op den requeste van Gerrit Smit, versoekende te mogen worden begunstigd met den ontfangst 
en bewaren der vellen van verstorvene beesten op de Stads weiden, vacant geworden door het 
overlijden van Jan Pannebacker. 
Was geapost:  Den Suppliant word met het officie, in den requeste vermeld, begunstigd. 
 
 
146. Eodem [18 Meert 1727], fol.44. 
Op de requeste van Do. Joann Struis luidende als volgt: 
Mijn versoeck is dat ik een kerkelijke afscheits rede tot stigtinge voor deze gemeente, doe 
voor mijn vertrek volgens mijn verpligtinge en gestaeft gebruik, en dat wel op Uw Wel Edele 
Hoog Agtbaare gezag, alzo mij anders geen weg tot de predikstoel open schijnt. 
Dan nog was mijn oodmoedig verzoek Uw Wel Edele Hoog Agtbaare geliefden wegens drie 
beurten, die ik waargenomen hebbe na het laast verschenen quartaal tractement te ordonneren, 
aan den Edele Heer Ontfanger Roelink, wat mij daar voor betaelt sal worden. 
Was geapost:  Omtrent het eerste verzoek wort den Suppliant gerenvoijeert naar de 
Eerwaarde Kerkenraad. En wat het twede verzoek aangaat, so zal het geene aan den Suppliant 
bevonden zal worden toe te comen, betaalt en voldaan worden. 
 
 
147. Den 24 Meert 1727, fol.44vo. 
Op de requeste van Henrik de Munnik en Gerrit Bijsterbosch voogden over de onmundige 
kinderen van wijlen Jannes Peffer versoekende approbatie over den uitkoop van erffenisse als 
sij met Maria Slagmans gewesene huisvrouwe van Jannes Peffer tot f.200 - : - caroli guldens 
eens hebben gemaakt. 
Was geapost:  Het gemaakte accoort van uitkoop in dezen vermelt word voor so verre de 
pupillen aangaat, geapprobeert. 
 
 
148. Den 26 Meert 1727, fol.44vo. 
Op den requeste van de administrerende voogden over de soon van wijlen de Heer Johan Otto 
van Jngen, en medee gauctoriseerd tot de administratie der goederen van juffer Willemina 
Judith van Leeuwerden, versoekende enige huisen staande alhier en voornoemde pupillen toe 
behorende, het zij publijcq of uit der hand ten meesten voordele harer pupillen te mogen 
verkopen. 
Was geapost: De Remonstranten word geaccordeerd de vijf gespecificeerde kleine huisen, en 
het agtiende part in den boomgard, als mede die van juffer van Leeuwerden ten meesten 
voordele der pupillen publijcq, of uit de hand, op nadere approbatie in het laatste geval, te 
mogen verkopen: Blijvende het grote woonhuis, met het poorthuisjen daar annex, buiten 
dispositie: Kunnende de geïnteresseerde sig daar over in der minne vinden, of nader an 
Schepenen en Raden addresseren. 
 
 
149. Den 9 April 1727, fol.45. 
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Op den requeste van de voogden, over de kinderen bij Willem van der Weert en Hendrina 
Groenenberg, in echte verwekt, versoekende approbatie van een ingegaan accoord, met Evert 
Willem de Meijer. 
Was geapost:  Het accoord, in desen vermeld, word geaccordeerd. 
 
 
150. Den 22 April 1727, fol.45vo. 
Op het request van jonker Henricus Aloïsius Bruins, en jonker Hend. Arent ten Bussche, in 
qualiteit als voogden over Egbert Antonij ten Bussche, minderjarige soon van jonker Simon 
Jacobus ten Bussche; versoekende approbatie van een gedane verkoop van tien gresen lands, 
onder de jurisdictie van Elburg gelegen, en haar voorschreven pupille toebehorende, als mede 
te mogen worden geauctoriseerd, om voor de daar uit provenierende kooppenningen wederom 
te mogen ankopen een vierde part in een erve tot Heerde, waar inne der Remonstranten 
pupille reeds drie parten eigendom was hebbende. 
Was geapost:  Het versoek, in den requeste vermeld, word geaccordeerd. 
 
 
 
151. Den 29 April 1727, fol.45vo. 
Op den requeste van Willem van Romonde, voor hem selfs en als voogd over desselfs 
onmundige broeder Mattijs van Romonde, erfgenamen van  Catarina van Romonde, in leven 
testamentaire erfgenamen van Peter Velthuis, versoekende dat Frerick Croese en Jan Meij 
mogten worden geauctoriseerd, om uit hare Supplianten handen tegens behoorlijke quitancie 
te ontfangen voor en uit name van Cornelia Velthuis weduwe Volkers een summa van twee 
honderd caroli guldens, in voldoeninge van een legaat, haar bij testamente van wijlen Peter 
Velthuis besproken. 
Was geapost:  Frerick Croese en Jan Meij worden geauctoriseerd, ten fine als in den requeste 
vermeld, voorbehoudens en onverminderd te ieder sijn recht. 
 
 
152. Eodem [29 April 1727], fol.46. 
Op den requeste van Anna Theodora Arentzen, weduwe van de Secretaris J. Eekhout, 
versoekende, dat haar jaarlijks moge worden toegelegd een pennigjen tot haar nodige 
subsistentie. 
Was geapost: Schepenen en Raden begunstigen de Suppliante met een jaarlijks pensioen van 
vijf en seventig caroli guldens, alle halve jaren uit des Stads Camer te betalen. 
 
 
153. Eodem [29 April 1727], fol.46. 
Op den requeste van Saertjen Langenburg, versoekende iets te mogen hebben tot haar nodig 
onderhoud. 
Was geapost:  Schepenen en Raden begunstigen de Suppliante met een summa van vijf en 
twintig caroli guldens eens. En word de ontfanger deses Stads domeinen geauctoriseerd, 
gemelte summa an haar uit te keren; Sullende deselve verrekenen in de Camer 1727. 
 
 
154. Den 29 April 1727, fol.46vo. 
Op de requeste van Hendrina Groenenberg, weduwe van Willem van der Weerd, versoekende 
te mogen worden begunstigd met een Kostkoopsters proeve in het Geertruid en Catharinen 
Gasthuis. 
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Was geapost:  Hendrina Groenenberg, weduwe van Willem van der Weerd, word begunstigd 
met een kostkopersproeve in het Geertruid en Catharinen Gasthuis: hebbende de naaste 
vrienden angenomen voor desselfs twee onmundige kinderen sorge te dragen, dat deselve 
nooit tot laste van de Stad komen: Zijnde hier door de praetensien, so de Stad nog tegens haar, 
of zij tegens de Stad mogte hebben uit staan, wedersijds gecasseerd, en te niete gedaan 
geworden. 
 
 
155. Eodem [29 April 1727], fol.46vo. 
Op de requeste van Dirck Elbers en desselfs vrouw Jannetje Claas, versoekende uit het 
Heilige Geesten Gasthuis de kost te mogen halen. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen an Dirck Elbers voor hem alleen een portie 
uit het Heilige Geesten Gasthuis gedurende sijn leven lang te mogen laten halen, en worden 
de Kerkmeesteren van voornoemde huis gelast, de kost voor Dirk Elbers voornoemt te geven 
en laten volgen. 
 
 
 
156. Eodem [29 April 1727], fol.46vo. 
Op den requeste van Judik van het Wolt, weduwe van Hendr. Rietberg, versoekende de kost 
uit ene deses Stads Gasthuisen te mogen halen. 
Was geapost:  De Suppliante word geaccordeerd, de kost daags voor haar te halen uit het 
Geertruid en Catharinen Gasthuis, en worden de Kerkmeesteren van voornoemde huis  
geauctoriseerd, deselve an haar voor ene portie te laten volgen. 
 
 
157. Eodem [29 April 1727], fol.47. 
Op den requeste van Swaantjen Daniels, versoekende de kost uit het Geertruid en Catharinen 
Gasthuis te mogen halen. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen an de Suppliante de kost voor haar, 
gedurende haaar leven lang, uit het Geertruid en Catharinen Gasthuis te mogen halen, en 
worden de Kerkmeesteren van het voornoemde huis geauctoriseerd, deselve an haar uit te 
geven. 
 
 
158. Den 5 Maj 1727, fol.47. 
Op de requeste van Margareta van Borne, weduwe van Matthijs Segers, versoekende de kost 
ut het Geertruid en Catharinen Gasthuis te mogen halen. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen an de Suppliante de kost voor haar, 
gedurende haar leven lang, uit het Geertruid en Catharinen Gasthuis te mogen halen. En 
worden de Kerkmeesteren van het voornoemde huis geauctoriseerd, deselve an haar uit te 
geven. 
 
 
159. Den 5 Maj 1727, fol.47. 
Op de requeste van Margareta van Borne; weduwe van Matthijs Segers, versoekende, dat de 
ontfanger deses Stads domeinen wierde geauctoriseerd, an haar te betalen een summa van 
honderd caroli guldens, in minderinge van een capitale summa van drie honderd en vijf en 
seventig caroli guldens, haar volgens obligatie van dese Stad competerende. 
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Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen en vergunnen an de Suppliante, om op de 
obligatie in den requeste vermeld een summa van een honderd caroli guldes te negotieren en 
op te nemen. 
 
 
160. Den 12 Meij 1727, fol.47vo. 
Op den requeste van Christina en Aleijda Sluijter, de eerste oud 24 jaren, en de twede oud 22 
jaaren, versoekende veniam aetatis. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden accorderen aan de remonstranten de verzogte veniam 
aetatis. 
 
 
161. Eodem [12 Meij 1727], fol.47vo. 
Op de requeste van R. Borneman versoekende om redenen bij requeste geallegueert tot 
curator in den boedel van wijlen d’ Edele N. Sluijter te mogen geauthoriseert en aangestelt te 
worden. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden accorderen aan den Suppliant zijn versoek, en 
authoriseren en stellen denselve tot curator in den boedel in dezen vermelt. 
 
162. Den 20 Meij 1727, fol.48. 
Op de requeste van Jan Buijtendijk nomine uxoris, en desselvs vrouwen susters gezamentlijke 
erfgenaamen sub beneficio inventarii van wijlen haar vader d’ Edele Nicolaas Sluijter, 
versoekende dat Dg. C. Smaltius als eene van de grootste geintresseerdens tot curator in den  
boedel van wijlen haar vader voornoemt mag worden geauthoriseert. 
Was geapost:  Dg. C. Smaltius wort tot curator in den boedel van wijlen d’ Edele Nicolaas 
Sluijter geauthoriseert. 
 
 
163. Eodem [20 Meij 1727], fol.48. 
Op de requeste van Lambert van der Worp versoekende de wheere so Gerrit ter Brugges 
weduwe in gebruik heeft gehad, aan hem mag werden geaccordeert om weder in staat te 
brengen, mits twee jaren vrijdom van uitgank van f.12 - 16 - ten profijte van de Geestelijkheit 
en Armen dezer Stad jaarlijxs, als mede vuurstedegelt. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden gehoort hebbende het rapport van de Heeren 
Gecommitteerden tot de Ecclesiastique goederen, accorderen aan den Suppliant zijn versoeck 
conform so als het legt, uitgenomen van den vrijdom van schoorsteengelt, waar inne en over 
Schepenen en Raaden niet kunnen accorderen of disponeren. 
 
 
164. Den 24 Meij 1727, fol.48vo. 
Op de requeste van Joan de Haan en B.W. de Haan voogden over de kinderen van wijlen de 
Scholtis W. Valensijn alsmede J.P. Lijndraijer curator over de boedel, versoekende 
auctorisatie om een agtste gedeelte in twee Campen Lands gelegen in de Cuijnder te mogen 
verkopen, en te mogen transporteren. 
Was geapost:  Deze ter nadere deliberatie van Schepenen ende Raaden zijnde gebragt, so 
word aan de Supplianten geaccordeert, omme in haare qualiteijt de verkopinge in dezen 
vermelt te mogen doen, het zij alleenig of ten overstaan en praesentie van de verdere mede 
geintresseerdens, dog alles ten meesten nutte en voordeele van de pupillen. 
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165. Den 29 Meij 1727, fol.48vo. 
Op de requeste van vrouw Christina Antonetta van Oldeneel, weduwe A. Bruins, versoekende 
uit een somma van seven hondert caroli guldens geprovenieert van twee negende parten in 
een sekere lheen erve in Oosterwolde vercoft, te mogen nemen twee hondert caroli guldens tot 
reparatie van het huis bij haer wordende bewoont. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden accorderen aan Suppliante de verzogte twee hondert 
caroli guldens, omme dezelve onder het opzigt van de Heer L. Bols tot reparatie van het huis 
te emploijeren. 
 
 
166. Den 9 Junij 1727, fol.49. 
Op de requeste van Gerrit van Uijterwijk getrout aan Margrieta de Wijn, en Baltus de Wijn 
versoekende den boedel van wijlen haar moeder Aaltje Zompe onder beneficie van inventaris 
te mogen aanvaarden, en over den boedel tot curateuren aangestelt, de Burgermeester P. van 
de Weteringe en Lambertus Kempe. 
Was geapost:  Supplianten wort geaccordeert om den boedel onder beneficie van inventaris 
te mogen aanvaerden, en wordentot curateuren geauthoriseert en aangestelt, de Burgermeester 
P. van de Weteringe, Lambertus Kempe en Jacob Petersen Lijndraijer. 
 
[In marge]: Den 10 Junij 1727. Is Lucas Dingsté in plaatse van Lambertus Kempe tot Curator aangestelt. 
 
 
167. Den 23 Junij 1727, fol.49. 
Op den requeste van Reinier Blom, versoekende dat de Curateuren van de weduwe Homma 
mogten worden geauctoriseerd an hem te betalen een jaar huishuire, des weeks ad tien 
stuivers, so als gemelte weduwe Homma met hem Suppliant hadde geaccordeerd. 
Was geapost:  De Curateuren, in den requeste vermeld, worden geordonneerd an den 
Suppliant in voldoeninge van een jaar huishuure te betalen een summa van ses en twintig 
caroli guldens. 
 
 
168. Den 24 Junii 1727, fol.49vo. 
Op den requeste van de weduwe wijlen de gemeentsman Stercke, te kennen gevende, dat haar 
leverantie van kaersen in de Camer 1709 nog was competerende een summa van twee en 
tachtig guldens, vier stuivers, versoekende, dat uit d’ ene of anderen fonds dese schuld mogte 
worden voldaan. 
Was geapost:  Schepenen en Raden hebben goedgevonden de praetensien in den requeste 
vermeld, an de Suppliante te doen betalen uit de Camer d’anno 1722. En worden de Heren 
Camlaars en Rentemeesters van voorschreven Camer mids desen geauctorseerd de versogte 
betalinge an de Suppliante te doen. 
 
 
169. Den 30 Junii 1727, fol.49vo. 
Op den requeste van de naaste bloederfgenamen van Elisabeth Middendorp, versoekende 
approbatie ten opsigte van de minderjarige over een opgerigte maagscheid met Claas Gooij, 
weduwnaar en boedelhouder. 
Was geapost:  Op het rapport van de Heren Hoofdlieden van het Cellebroers Quartier word 
de gelibelleerde maagscheid ten requarde van de onmundige geapprobeerd. 
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170. Den 3 Julii 1727, fol.50. 
Op den requeste van E. Molijn, remonstrerende dat door desselfs nichte Johanna Sasse was 
versogt an haar Wel Edele Hoog Achtbare voor te dragen, dat sig met consent van de 
Opsienderen van het rijcke Weeshuis voor omtrend ses jaren na Holland hadde begeven, en 
dewijl zij nu voornemens was haar van het recht der Weeshuis af te kopen, so versocht zij, dat 
de Opsienderen van het voornoemde huis mogten worden geauctoriseerd, om gemelte afkoop 
te doen. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen an de Remonstrant qqa. om het recht van het 
Weeshuis af te kopen voor desselfs nigte met een summa van vijf en seventig caroli guldens. 
 
 
171. Den 30 Julii 1727, fol.50vo. 
Op den requeste van Claas Jansen, als in pagt hebbende het Mandemakers Erve, versoekende 
dat voornoemde erve an sijn soon Harmen Claassen mogte overdoen. 
Was geapost:  Het versoek, in den requeste gemeld, word geaccordeerd; mids dat den 
Suppliant Claas Jansen de pagt van de jaren 1725 en 1726 betale voor Petri anstaande, en sig 
tot borge steld voor de betalinge van de pagt van dit jaar 1727. 
 
 
172. Den 4 Augusti 1727, fol.50vo. 
Op den requeste van Berent Hartman, als gelastigde van Berent ten Cate, te kennen gevende, 
dat gemelte ten Cate als burger der Stad Deventer op den 4 Junii 1727 van daer in het schip  
van Steven, Schipper van Sneek, om na Vriesland gevoerd te worden enige goederen voor bij 
dese Stad heeft laten passeren; Dat den tollenaer J. Brunier dit schip met der selver goederen 
hadde angehouden, om daar van toll te ontfangen, gelijk hij B. ten Cate om niet worden 
opgehouden ook an den Tollenaer sonder enige praejudicie nogtans hadde betaeld; 
versoekende dat de voornoemde Tollenaer mogte worden geordonneerd, gemelte penningen 
an den Suppliant qqa. als een burger van Deventer te restitueren. 
Was geapost:  Schepenen en Raden gebleken zijnde, dat Berend ten Cate met er woon van 
Devener na de provincie van Vriesland was vertrocken, en dat niet meer kan geconsidereerd 
worden als een burger der voornoemde Stad Deventer, sijn desselfs goederen gevolglijk de 
gelibelleerde toll subject; En kan derhalven het versoek in desen gedaan niet worden 
geaccordeerd. 
 
 
173. Den 20 Aug(usti) 1727, fol.51. 
Op den requeste van Jan Driessen van den Brink als vader en voogt van zijn onmundige kint 
Andries van den Brink, en Frans van den Brink als vader en voogt van zijne onmundige 
kinderen met namen Gijsbertus, Andries, Jenneke, en Harmen van den Brink, versoekende 
approbatie over seekere magescheijt door Supplianten met Wigmonda Westerenck weduwe 
Andries van Emst op den 20 dezer opgerigt. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden approberen de magescheijt so als die legt. 
 
 
174. Den 25 Aug(usti) 1727, fol.51vo. 
Op de requeste van D.G. Meijer als gevolmagtigde van Johannes de Vries coopman tot 
Amsterdam verzoekende om redenen bij den requeste breder vervat de penningen so nog 
wegens de geconsigneerde penningen van vercofte huis den Ceulsen dom, en waarop 
voorseijde Johannes de Vries een vestenisse heeft tot agtien hondert caroli guldens onder 
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bergtogt te mogen ligten, praesentende ten dien eijnde tot borgen Jacob Peterssen Lijndraijer 
en Dubbelt Wagter. 
Was geapost:  Supplianten wort geaccordeert omme in sijne qualiteijt de nog geconsigneerde 
penningen, onder praestatie van de gepraesenteerde borgtogt te mogen ligten, en ontfangen. 
 
 
175. Den 28 Augusti 1727, fol.51vo. 
Op den requeste Assuerus van Grafhorst, voorgevende hoe op heden met Margareta 
Schermers nopende hun onderlinge gegevene trouwbeloften was over eengekomen, in 
gevolge accoord, daar bij overgelegd, versoekende daar toe approbatie van Schepenen en 
Raden. 
Was geapost:  Schepenen en Raden approberen het accoord in den requeste vermeld, so als 
het legd; voorgehoudens nogtans des Hoogheids actie. 
 
 
176. Den 4 Sept(ember) 1727, fol.52. 
Op den requeste van Gerrit Petersen Jellis, versoekende dat Engeltjen Gerrits, nagelatene 
dogter van wijlen sijn huisvrouw Geertjen Gerrits, en waar over hij Suppliant stiefvader was, 
in het Arme Weeshuis deser Stad mogte worden verpleegd. 
Was geapost:  Het versoek, in den requeste vermeld, word geaccordeerd; En worde de 
Buitenvaderen van het Armen Weeshuis geauctoriseerd, het kind in voorschreven huis te 
nemen, en aldaar te verplegen. 
 
 
177. Den 15 Sept(ember) 1727, fol.52. 
Op den requeste van Lucas Bols, als voogd over de onmundige kinderen van Lucas 
Alphertsen Bruins, te kennen gevende, dat jonker Henr. Aloïsius Bruins voor het gerigte van 
Genemuiden met inleidinge procedeerde op vier sesde parten van 2 ¼ morgen van 
d’Oostermate waar van de possessie was toegekend an des Remonstrant pupillen bij sententie 
van Schepenen ende Raden; versoekende, hem te mogen werden geordonneerd, wat te doen. 
Was geapost:  Schepenen en Raden auctoriseren den Requestrant het interest van sijne 
pupillen waar te nemen, en daar toe te procederen na Landrechte. 
 
 
178. Den 11 Octob(er) 1727, fol.52vo. 
Op de requeste van de Kerkmeesteren van het Heilige Geesten Gasthuis, versoekende 
approbatie van een gedane verkoop an Dominus Hollebeek van een vervallen en desolaat 
huisjen staende in de Broer strate, door de Kerkmeesteren qqa. verkoft voor f.42 - 10 - . 
Was geapost:  Schepenen ne Raden hebbende gehoord het rapport van de Heren provisoren, 
approberen de verkoop in den requeste vermeld. 
 
 
179. Eodem [11 October 1727], fol.52vo. 
Op de requeste van Fr. Croese en Jan Meij als voogden over Cornelia Velthuis, weduwe van 
Niclaes Volkers, versoekende op het huis en inboel van Jurriaen Bagman te mogen beleggen 
een summa van penningen. 
Was geapost:  De Supplianten qqa. Worden geauctoriseerd een summa van twee honderd en 
vijftig caroli guldens te beleggen op het huis en inboel van Jurriaen Bagman. 
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180. Eodem [11 October 1727], fol.53. 
Op den requeste van Harmen Willemsen van den Werff, Burgermeester van het Eiland Ens, 
Jacob van der Werff, Cornelis de Boer, versoekende te mogen worden gauctoriseerd tot het 
ontfangen van een legaat ad vier honderd caroli guldens door wijlen haar suster Lisabeth 
Willems van der Werf aen haar broeders dogter Trijntjen Willems gemaekt, als mede om 
hetselve ten nutte van voorschreven Trijntjen Willems te beleggen. 
Was geapost:  Schepenen en Raden auctoriseren bij desen de Remonstranten te ontfangen het 
legaat van vier honderd guldens, in den requeste vermeld, dog deselve penningen niet te 
beleggen, als nae voorgaande kennisse en consent van Schepeen en Raden. 
 
 
181. Den 16 Octob(er) 1727, fol.53. 
Op den requeste van Lubbetjen Albers, weduwe van Jan Stevens Post, gebruikerse van Stads 
Erve de Heupe genaemt, versoekende hetselve Erve an haar soon Herbert Gerritsen Vos op 
die voet als zij hetselve in huir hadde te mogen overdoen. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden accorderen het versoek in den requeste vermeld, mids 
blijvende de opslach en de levendige have ook nog verbonden voor de resterende 
verschuldigde pagt. 
 
182. Den 28 Octob(er) 1727, fol.53vo. 
Op de requeste van Louisa Fontaine, refugé, versoekende iets tot haar dagelijx onderhoud etc. 
Was geapost:  De Suppliante word begunstigd met een summa van vijf en twintig caroli 
guldens eens, ende sonder verdere consequentie; En word de ontfanger deses Stads 
domeinen geauctoriseerd ende gelast, voornoemde summa an de Suppliante uit te tellen. 
 
 
183. Den 1 Novemb(er) 1727, fol.53vo. 
Op de requeste van J. Versmit, in qualiteit als Buiten vader van het Burger Weeshuis, 
versoekende hoe dat volgens apoinctement in het huis hadde angenomen Beerta Smit, en 
vervolgens met des broers momberen de boedel hadde geëxamineerd, een staat en inventaris 
gemaakt, ende daar op een accoord ende uitkoop hadde gemaakt, versoekende daar op 
approbatie. 
Was geapost:  Het accoord ende uitkoop in den requeste vermeld word geapprobeerd. 
 
 
184. Eodem [1 November 1727], fol.54. 
Op de requeste van de weduwe van Jan Evertsen ten Oort, versoekende enige steun tot 
onderhoud van hare met vele plagen besogte dogter. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden accorderen an de requestrante de kost des daags voor 
ene proeve voor haar dogter te halen uit het Geertruid en Catharinen Gasthuis; En worden de 
buitenvaderen geauctoriseerd deselve an haar voor ene proeve te laten volgen. 
 
 
185. Den 20 Novemb(er) 1727, fol.54. 
Op de requeste van Berent Kuijck en Janna Pluijms, Ehelieden versoekende tot voortzettinge 
harer kostwinninge haar aanpart in een obligatie in capitaal houdende de somma van twaalf 
hondert en sestig caroli guldens ten laste van het gemene land van Holland ten Comptoire van 
Leijden Nr. 7. fol: 34 belegt door Nicolaes Brouwer den 1 sten October 1687, en waer inne 
Jan Schaap zijnde voorschreven Johanna Pluims onmundige soon bij Jan Schaap in ehe 
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verwekt, is competerende een somma  tot ses hondert en tagtig caroli guldens, te samen te 
mogen vercopen. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden gehoort hebbende het rapport van de respective Heeren 
Hooftluiden, accorderen voor so verre de onmundige aangaat, de vercopinge van de obligatie 
in dezen vermelt, mits dat in de penningen bij vercoop daar van sullende provenieren aan de 
voogden van de onmundige een suivere somma van ses hondert en tagtig caroli guldens sullen 
werden uitgereijkt, en welke somma voorseijde voogden alsdan worden belast om met 
voorkennisse van de Regeeringe ten meesten profijte van haare onmundige weder te beleggen, 
en te conserveren. 
 
 
186. Den 25 Nov(ember) 1727, fol.54vo. 
Op de requeste van de administrerende voogden over jonker Francois van Jngen, vertonende, 
dat zij desselfs twee en een half sesde part, als mede voor juffer J.W. van Leeuwaerden voor 
een sesde part hebben verkoft in een huis staende in de Nieuwstrate bij de St. Jacobs Stege, 
nog een huis, staande op de hoek van de Oude Strate en Koren markt; nog als voogden over 
juffer van Leeuwarden een agtiende portie van een boomgaerd bij de Kalverhekken Weg, 
versoekende, dat haar Wel Edele Hoog Achtbare dese gedane verkopingen geliefden te 
approberen. 
Was geapost:  Schepenen en Raden approberen de gedane verkopingen, in den requeste 
vermeld. 
 
 
187. Den 26 Nov(ember) 1727, fol.55. 
Op de requeste van Jannes Dop en Peter Eckelboom, vertonende hoe haar moeij Reinigjen 
Eckelbooms weduwe van Thomas Dop, oud omtrend seventig jaren, een dogter heeft met 
namen Engeltjen Dops oud seven en dartig jaren, welke seer elendig er aen was, en niet in 
staat om haar brood te gewinnen, versoekende, dat Schepenen en Raden iets tot haar nodig 
onderhoud geliefden toe te leggen. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen an de Remonstranten qqa. voor Engeltjen 
Dops de kost des daags voor ene proeve te doen halen uit het Heilige Geesten Gasthuis; En 
worden de Kerkmeesteren geauctoriseerd deselve voor ene proeve te laten volgen. 
 
 
188. Den 26 Novemb(er) 1727, fol.55vo. 
Op den requeste van Joannes Blankert getrouwt aan Maria Matroos en Helena Matroos 
weduwe Boomhouwer te samen voor de helfte erfgenamen van de nalatenschap van haare 
overledene moeije Helena Charles klagende dat de bij testamente van Helena Charles 
aangestelde executeurs, niettegenstaande bij appoinctemente van Schepenen en Raaden gelast 
zijn om ten overstaan van de presente erfgenamen haare functie te exerceren, daar tegen 
aangaan, met op haare eijgene auctoriteijt en sonder der remonstranten kennis, vaste goederen 
van den boedel hebben doen aanzlaan om te vercopen, en verder aan hen remonstranten 
geweijgert de sleutels van kelder als anders daar de levensmiddelen in bezloten zijn, 
versoekende derhalven dat eerstelijk de aangezlagene vercopinge mag werden geannuleert en 
gesurcheert, en aan hen remonstranten overgegeven de geweijgerde sleutels om de 
levensmiddelen in het sterfhuis zijnde tot haar nooddruft te mogen gebruiken. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden verstaan, dat de vercopinge bij publicatie door de 
Burgermeester H. Vestrinck en *W. van Marle in haare qualiteijt aangezlagen bij provisie zal 
zijn en blijven gesurcheert; En wat het twede Lid van het request en verzoeck der 
remonstranten aangaat, so worden dezelve geauthoriseert, om als te samen voor de helfte 
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mede erfgenamen zijnde dus ook de helfte van de levensmiddelen in het sterfhuis zijnde tot 
haare nooddruft te mogen gebruiken en consumeren. 
 
 
189. Den 26 November 1727, fol.56. 
Op de requeste van Anna Jacobs verzoekende dat ter oorsake het ongeluk heeft gehad dat nu 
tot tweemaal toe haar huis en meubilen zijn verbrand, en nu laast mede al haar, hoij, aan haar 
Suppliante gratieuselijk eenige remissie op haar agterstedige pagt van agt morgen lands die 
wegens dezes Stads Geestelijkheijt in huur heeft, en tot St. Marten 1727 maar twee jaren ter 
agteren is, mag werden verleent. 
Was geapost:  Wanneer de Suppliante het jaar pagt vervallen St. Marten 1727 ten comptoire 
zal betalen, so word aan dezelve, sonder consequentie egter geremitteert het jaar pagt 
verschenen St. Marten 1726. 
 
 
190. Eodem [26 November 1727], fol.56. 
Op de requeste van Jan ten Cate gebooren deser Stad, remonstrerende hoe dat sedert den tijt 
van vijf jaren in Holland het bakken hebbende geleert, genegen was sig alhier neder te setten, 
en daer toe het gilde te winnen, dog dat sulx niet alleen door de Gildemeesters aan hem is 
verweijgert, maar sig ten tweedemaals wederom aan die Gildemeesters presenterende en 
verzoekende, dat hem mogte werden geaccordeert het gilde of een knegt te winnen, die ten 
eenemaal aan de wetten van het gilde hadde voldaan omtrent desselfs leere, dog dat sulx mede 
al was verweijgert nietjegenstaande sulxs in den jare 1709 aan Gerrit van Regteren door  
Schepenen en Raden is geaccordeert, versoekende derhalven dat bij decisie van Schepenen en 
Raaden wederom mag werden verstaan, dat in conformite van de rezolutie omtrent Gerrit van 
Regteren genomen mede zal mogen en kunnen bestaan met het gilde te winnen voor een 
knegt, die alhier me zijn leere aan de gildewetten heeft voldaan, en daar onder die hantteringe 
te exerceren, om also onder denselve sijn leere mede te volbrengen, den tijt daar toe bij de 
gildewetten bepaalt. 
Was geapost:  De Gildemeesters van het Bakkers gilde gehoort zijnde over den inhout van 
deze requeste is naar deliberatie verstaan, dat de Suppliant Jan ten Caate niet zal cunnen 
geweijgert worden het Bakkers Gilde te winnen, dog dat hij van de regten en privilegien van 
’t gilde niet kan jouisseren of genot hebben, als wanner hij zijn eijgen brood backe en 
vercoope ingevolge de gildebrief. 
 
 
191. Den 1 Decemb(er) 1727, fol.56vo. 
Op de requeste van Gerrit Uiterwijk, te kennen gevende, hoe dat hadde en bewoonde een oud 
en vervallen huisje, staende alhier in de Buiten Nieuwstraat, op de noordhoek van de Schapen 
Steeg, waarvan de scheids muur geheel na buiten uitwijkte, en dreigde te vallen; En also 
hetselve huisje beswaard was jaarlijx met een uitgank van vijf guldens 15 stuivers jaarlijx ten 
profite deses Stads Geestelijkheid, waar an ses jaaren op Paasschen 1726 was ten agteren; So 
versogt Suppliant van hem voren staende agterstand te mogen worden geremitteerd; Sullende 
als voornoemde huisje wederom repareren en in goeden staat te brengen. 
Was geapost:  Schepenen en Raden remitteren den Suppliant de gelibelleerde resterende 
jaren uitgank tot Paasschen des jaars 1726 incluis. 
 
 
192. Den 6 Decemb(er) 1727, fol.57. 
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Op den requeste van Reinder Dames en Assuerus Hillebrants, als omen over Johanna Pastoor, 
minderjarig kind van Jacob Pastoor, en Margarieta Dames, Ehelieden voordragende, dat des 
kinds vader reeds voor enige jaren overleden zijnde de moeder nu ook was gestorven ende 
nog boven aerden stond, dat er gants gene effecten voorhanden sijnde, de Remonstranten 
pietatis ergo het lijk wel wilden ter aarden doen bestellen, en het kind na haar nemen, dog dat 
met gene schuldeisseren of lasten des boedels wilden te doen hebbende, versoekende, den 
boedel onder beneficie van inventaris te mogen anvaerden; en kind verders groot te maken, 
sonder an enige schulden gehouden te sijn. 
Was geapost:  Het versoek, in den requeste vermeld, word geaccordeed; sullende egter de 
inventaris van de goederen moeten worden gemaakt, en den boedel verder geëxpliceerd 
worden ten overstaan, ende met assumtie van twee den voornaamste Crediteuren. 
 
 
193. Den 9 Decemb(er) 1727, fol.57vo. 
Op de requeste van H.W. Roelink, en Hendrik Munnink, in qualitet als besorgers der armen in 
tempore deser Stad, remonstrerende, dat juffrouw Johanna Cool bij desselfs testamente van 
den 28 februarii 1701 an deses Stads Armen heeft gelegateerd haar huis, staende alhier op de 
Vloedijck, aldernaast de behuisinge van wijlen Burgermeester Marten Coops, modo 
Burgermeester B. van Marle, beswaard te samen met het huis van Burgermeester Marle 
voornoemd, en nog een huisje, naast het voornoemde armen huisje staande; te samen 
beswaard met een uitgank van 42 caroli guldens jaarlijx an de Geestelijkheid deser Stad, 
zijnde eigentlijk resterende kooppenningen, leggende op het huis, en where van wijlen Marten 
Coops, genaamd den Roden Engel; moetende in voorschreven uitgang ad 42 guldens volgens 
resolutie van Schepenen en Raden van den 14 December 1691 jaarlijx lasten en dragen het 
grote huis 36 caroli guldens en ieder der twe naast staende kleine huisen ieder drie caroli 
guldens, en aengesien de armen deser Stad van af den jare 1704 tot 1724 beide incluis, en  
’t gene sederd de laatste overschrijvinge de Geestelijke Rentmeester verder voor rekening der 
armen mogt hebben overgetekend, sijn gedebiteerd, en ook hebben gevalideerd jaarlijx voor 
haar huisjen ses caroli guldens, als onkundig van voorschreven resolutie volgens welke niet 
meer als drie guldens jaarlijx te betalen verpligt waren, versoekende derhalven, dat de 
eigenaar van voorschreven twede huisjen, waar op de drie guldens legd, conditione indebiti 
tot de restitutie van drie guldens jaarlijx door de armen onverschuldigd betaeld, verpligt ende 
gehouden is haar verder daer van te vrijen, makende in cas van oppositie eisch van kosten. 
Was geapost:  Schepenen en Raden na verhoor van partijen verstaen, dat Thijs Poelman, als 
tegenswoordige eigenaer van het huisjen in desen vermeld gehouden ende verpligt is an de 
Remonstranten qqa. haar te onregt uitgeschotene drie guldens jaarlijx te restitueren en te 
betalen,, ende voorts daar mede jaarlijx ende alle jaren te continueren, sijnde egter Wessel 
Credier verschuldigd Thijs Poelman daar omtrend weder ten enenmaal schadeloos te houden, 
ende hem, als het voorschreven huisje volgens koop conditie niet vrij kunnende leveren, het 
interesse te praesteren: Hebbende hij Wessel Credier sijn regres weder op sijne verkopers, 
tegens dewelke hem gelijke regt competeerd, ende gegeven word mids desen. 
 
 
194. Eodem [9 December 1727], fol.58vo. 
Op de requeste van Gerrit Jans, Stads Meijer, wonende op de Brink, voordragende, dat wel 
wegens landpagt ten agteren is vier successive jaren van Petri 1724 tot Petri 1728 voor welke 
goederen des Suppliants goederen sijn geinventariseerd, om daar voor verkoft te worden; dog 
also van jaar tot jaar extra ordinaire wederweerdigheden hadde ondergaan, so in het verliesen 
van vee, verdrinkinge van hooi, en droevige toevall van een kind, als anders, en dus niet in 
staat is, om so subiet penningen te bekomen; versoekende te mogen kunnen volstaen, met 
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voor de beloofde pagt borge te stellen het huis, staende op dese plaatse, dat daer en boven het 
eerste vervallene jaar pagt sal betalen voor Maj 1728 sullende daer voor stellen twee borgen, 
en de overige pagten so vele doenlijk an betalen; versoekende, dat de voorgenomene executie 
mag worden gesurcheerd. 
Was geapost:  Wanneer de Suppliant goede borge steld, van anstaende Maj 1728 te betalen 
een en een half jaar pagt, sal den selven werden afgeschreven een half jaar pagt, ter summa 
van honderd seven en twintig guldens en tien stuivers, tot dedommagement van sijne geledene 
schade. 
 
[In marge]: Den 8 Augusti 1729. Is goedgevonden, dat het boven staende remis van een half jaar pagt door de 
ontfanger deses Stads domeinen in des Stads Kamer d’ anno 1726 sal worden ingebragt, en aen desselve in voorschreven 
Kamer gevalideerd. 
 
 
195. Eodem [9 December 1727], fol.59vo. 
Op den requeste van Gosen Bek als voogd ove het nagelatene kind van wijlen Andries 
Langenberg, te kennen gevende, dat hetselve kind was aangeërfd f.67 - 11 - . welke penningen 
de Suppliant versogt deselve penningen te mogen verrenten, daar voor praesenterende te 
verbinden sijn huis, en hoff cum annexis, vrij ende onbeswaard. 
Was geapost:  De Remonstrant Gosen Bek, en Egidius Beunink, als momberen over het 
nagelatene kind van wijlen Andries Langenberg, worden geauctoriseerd ende gelast, de 
gelibelleerde seven en sestig guldens en elf stuivers, haar pupill toebehorende, op behoorlijke 
interesse te geven an Hendrik Bavink. 
 
 
196. Den 10 Decemb(er) 1727, fol.59vo. 
Op de requeste van W.F. Blankvoort als voorstander van Brants Vergaderinge, te kennen 
gevende, dat aen Claas Gast voor een summa van 44 caroli guldens hadde verkoft een huisje 
in de Geerstraat, naast het hoekhuis van de Oude Straat, welke huisje voor de huur niet konde 
gerepareerd worden; versoekende, dat dese gedane verkoop mag worden geapprobeerd. 
Was geapost:  De verkopinge in desen gemeld word geapprobeerd. 
 
 
197. Den 10 Decemb(er) 1727, fol.60. 
Op de requeste van Jan Ratenink en desselve voogden Abraham en Jan Roefenhagens, 
versoekende de eerste met voorkennisse en toestemminge van zijne voogden venia aetatis. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden accorderen aan den Suppliant Jean Ratenink de verzogte 
venia aetatis in omni causa et forma. 
 
 
198. Den 10 Decemb(er) 1727, fol.60. 
Op de requeste van Johanna Beekman versoekende ter oorsake van haare bekende nooddruft 
en siekelijke en gebreklijke staat, seer oodmoedig een stuver gelt tot onderhout. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden begunstigen Suppliante met een somma van vijf en 
twintig caroli guldens eens, te betalen door de Ontfanger deser Stads domeijnen. 
 
 
199. Den 10 Decemb(er) 1727, fol.60vo. 
Op de requeste van de weduwe van Dirk Snel gewesene taxateur van de vette beesten, 
versoekende om redenen dat met seven kinderen is blijven sitten, en niet in staat om de cost 
voor deselve te kunnen winnen, dat aan haar mag werden geremitteert de somma van twee en 
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twintig caroli guldens zijnde pagt van een mate buiten de Hagen poort verschenen Martini 
1725 en 1726, en waar voor door de Burgermeester van de Weteringe wort aangesproken. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden remitteren aan Suppliante de verschulde pagt tot twee 
en twintig caroli guldens, so als in desen is vermelt. 
 
 
200. Den 12 Decemb(er) 1727, fol.60vo. 
Op de requeste van Margareta Meinders, en Bartjen Cornelis, te kennen gevende, dat enen 
Gerrit Derksen was overleden, nalatende twee kinderen, met namen Derkjen en Hendrik, de 
eerste oud vijftien, en de twede in haar elfde jaar, en also er niets was, waar van desselve op te 
voeden, versogten Suppliantes als naaste nabuiren, dat deselve in het Kinderhuis mogten 
worden geaccepteerd. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen mids desen, dat het jongste kind, Henrik 
genaamd, in desen vermeld, in het Kinderhuis worde gerecipieerd, om aldaer te worden 
verpleegd. 
 
 
201. Den 15 Decemb(er) 1727, fol.61. 
Op den requeste van Elsjen Hans, oud burgerse deser Stad, versoekende als seer elendig  
sijnde, en reeds over de agt en tachtig jaren oud, en niets hebbende om van te leven, iets tot  
haar nodig onderhoud. 
Was geapost:  Schepenen en Raden begunstigen de Suppliante met een summa van tien 
goudguldens, eens; te ontfangen uit deses Stads Camer anno 1727. 
 
 
202. Eodem [15 December 1727], fol.61. 
Op de requeste van de Weduwe Foijert, te kennen gevende, dat haar uit deses Stads Camer  
d’ anno 1710 nog was onbetaeld gebleven de summa van f.65 - 16 - . Dat gemelte schuld in 
den jare 1724 wel was nagesien en voor dugtig erkend, dog dat deselve uit de geassigneerde 
fonds niet konde worden betaeld, derhalven versoekende, dat haar een andere fonds van 
betalinge mogte worden angewesen. 
Was geapost:  De Heren Camenaars en Rentemeesters d’ anno 1722 worden geauctoriseerd, 
an de Suppliante de gelibelleerde summa van vijf en sestig caroli guldens en sestien stuivers 
uit het overschot van voornoemde Camer uit te tellen en te betalen. 
 
 
203. Eodem [15 December 1727], fol.61vo. 
Op de requeste van Dorothé Wulfers, weduwe van Hendrik Jansen Slachman, versoekende 
ten opsigte van haar minderjarige dogter approbatie van een gedane verkoop van een stal en 
huisje, staende in de Boven Nieuwstraat, verkoft aen Andries Egberts. 
Was geapost:  De verkopinge in desen vermeld, word geapprobeerd pro ut jacet. 
 
 
204. Den 23 Decemb(er) 1727, fol.62. 
Op de requeste van Dz. Rogier Erckelens versoekende dat Willem Knog mag werden 
geordonneert om de ses en dertig caroli guldens, twee stuivers agt penningen die wegens den 
boedel van Anthonij Vredenburg, onder sig heeft aan den Suppliant, wegens agterstedige 
vuurstedegelt te betalen. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden ordonneren en authoriseren Willem Knog om uit en van 
de ses en dertig caroli guldens, twee stuivers en agt penningen, wegens den boedel van van 
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Antonij Vredenburg onder dezelve nog berustende zijnde, uit te tellen aan Do. R. Erckelens 
de somma van vier en dertig caroli guldnes agtien stuijvers en agt penningen wegens 
verschulde vuurstedegelt; En aan B.A. Uitenhout de somma van eene gulden vier stuivers 
wegens verschult hooftgelt, en waarmede deze boedel voor geexpliceert word gehouden, en 
Willem Knog van verdere namaninge uit dien hoofde zal zijn gelibereert. 
 
 
205. Eodem [23 December 1727], fol.62. 
Op de requeste van den Eerwaarde C. van Heijmenberg, P. Hollebeek, G. Outhof en Theod. 
Hoogenberg gezamentlijke predicanten dezer Stad remonstrerende hoe dat op het verzoek van 
haar Wel Edele Hoog Agtbaare den predikdienst in deze gemeente naa ’t afstaan van Do. Joh. 
Struis op zig genomen, en den tijt van agt maanden lang, of tot eenige weeken in ’t derde 
lopende quartaal toe, waargenomen, verzoekende om hem voor deze dienst van de agt 
verscheene maanden een half jaar of twee quartalen welke Paassen en St. Jan verschenen zijn 
toe te leggen. 
Was geapost:  Schepenen ende Raaden accorderen aan de Remonstranten voor het 
waarnemen van den Predikdienst ter oorsaake als in dezen vermelt, het quartaal van Kerstijt 
1726 ingaande en Paasschen 1727 vervallen, te betalen door de Ontfanger dezer Stads 
domeijnen, mits dat de Remonstranten reguleren wat uit voorschreven quartaal aan Do. J. 
Struijs wegens waargenomene Predik beurten nog soude geblijken te competeren. 
206. Den 5 Januarii 1728, fol.62vo. 
Op de requeste van Wilhem van Harn, versoekende te mogen worden geadmitteerd, om voor 
deses Stads Rechtbanke als Procurator te mogen occuperen. 
Was geapost:  Den Suppliant word geadmitteerd, om voor deses Stads Banke als Procurator 
in saken te mogen dienen. 
 
 
207. Den 19 Jan(uarii) 1728, fol.62vo. 
Op de requeste van Hendrik Paalman, te kennen gevende, dat alhier in de Nieuwstrate op de 
hoek van de Morren Stege aen de westzijde stond een oud huis, vervallen an deses Stads 
Geestelijkheid wegens agter stallige uitgangen; dat hetselve huis ten enemaal was 
geabandonneerd, versoekende hetselve huis in eigendom te mogen erlangen, om hetselve 
weder op te bouwen, mids dat hij negen jaren mogte vrij sijn van de uitgank. 
Was geapost:  Schepenen en Raden geven den Suppliant in eigendom het huis, in desen 
vermeld, met een remissie van vijf jaren uitgank, ten einde om hetselve huis behoorlijk te 
repareren, en tot een bekwaam woonhuis op te maken; sullende egter na verloop van 
voorschreven vijf jaren den Suppliant gehouden ende verpligt sijn, de gelibelleerde uitgank 
jaarlijx ende alle jaren wederom te betalen. 
 
 
208. Eodem [19 Januarii 1728], fol.63. 
Op de requeste van Jan Fransen van Lingen en Jan van Amesfoort, als voogden over de 
kinderen van wijlen Lambert Bonekamp, versoekende approbatie van een gedane verkopinge 
van een huis, staende op de Oude Strate, verkoft aen Jan van Elten voor 500 caroli guldens, 
sullende dan nog tot kopers laste komen de uitgank van 14 stuivers jaarlijx. 
Was geapost:  De verkoop, in desen vermeld, word geapprobeerd. 
 
 
209. Den 20 Januarii 1728, fol.63vo. 
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Op den requeste van Derk Petersen en Willem Lubbertsen, als mombers over de kinderen van 
Lubbert Jans, versoekende dat de twee jongste, met namen Dirk en Louwe, de eerste oud ruim 
drie, en de tweede ruim twee jaren, mogten worden angenomen in dese Stads Arme 
Kinderhuis, om aldaar te worden verpleegd. 
Was geapost:  De twee kinderen met namen Dirk en Louwe in desen vermeld, worden 
geplaatst in deses Stads Armen Kinderhuis om aldaer opgevoed ende verpleegt te worden; En 
worden de Buitenvaders van voorschreven huis geauctoriseerd, ende geordonneerd, deselve 
kinderen ten einde voorschreven in gemelte huis te recipieren. 
 
 
210. Den 9 Febr(uarii) 1728, fol.63vo. 
Op den requeste van Jan Amesfoort, versoekende van sijn boedel afstand te mogen doen, 
deselve desolaette verklaren, en an sijne Crediteuren over te geven, en dat over deselve boedel 
tot Curateuren mogten worden gesteld E. Schults en B. Balkman, als zijnde des Suppliants 
grootste crediteuren. 
Was geapost:  Het versoek in desen gemeld, word geaccordeerd, en worden de personen van 
E. Schults en B. Balkman geauctoriseerd, ten fine als in den requeste vereld. 
 
 
211. Eodem 9 [Februarii 1728], fol.64. 
Op den requeste van Willem Lubberts, Frerick Lubberts, en Derk Petersen Bos, twee halve  
broeders en oom over de kinderen van wijlen Lubbert Jansen en Femmegje Peters met namen 
Derk, en Lubbe Lubberts, oud omtrend vier, en twee jaren, te kennen gevende, dat wel 
genegen waren die kinderen tot haren laste te nemen en te onderhouden, en aldus het Arme 
Weeshuis deser Stad daer van te bevrijden, versoekende, dat in val door tegenspoed, of 
andersins onmagten mogten worden daer inne te continueren, deselve beide, of ene van die in 
het Arme Weeshuis te mogen overgeven, 
Was geapost:  Het versoek, in desen gemeld, word geaccordeerd, en in val deselve kinderen, 
of ene van die an het Arme Weeshuis wederom word overgegeven, sal daar moeten worden 
bij gevoegd benevens het bewesene vaderlijke goed, ter summa van vijftig caroli guldens voor 
ieder kind ook nog hetgene deselve kinderen bevonden sal worden te competeren uit haar 
overledene moeders boedel, na aftrek van de schulden, sullende de goederen en capitalen 
worden belegd met kennisse, ende ten overstaan van de Buiten vaderen van het Arme 
Weeshuis. 
 
 
212. Eodem 9 [Februarii 1728], fol.64vo. 
Op de requeste van de respective momberen over de onmundige kinderen van wijlen  
B. Cramer, te kennen gevende, hoe dat tot nog de goederen, an hare pupullen bewesen, uit den 
gemenen boedel niet hebben kunnen bekomen, dat deselve onder de weduwe nog waren 
berustende; versoekende daar toe middelen regtens te mogen gebruiken. 
Was geapost:  Het versoek in desen, so als het legd, word geacordeerd. 
 
 
213. Den 21 Febr(uarii) 1728, fol.64vo. 
Op de requeste van Jannegje Arents, te kennen gevende, hoe dat reeds enige tijd het ampt van 
vroedvrouwe in dese Stad hadde waargenomen, sonder enig tractement daer voor te genieten; 
versoekende, met een redelijk tractement te mogen worden begunstigd. 
Was geapost:  Schepenen en Raden begunstigen de Suppliante met een jaarlijx tractement ter 
summa van twee en veertig caroli guldens, in te gaan met Paasschen deses jaars 1728 te 
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betalen bij halve jaren door de Heren Camenaars en Rentemeesters deser Stad, ieder half jaer 
met een en twintig guldens. 
 
 
214. Eodem [21 Februarii 1728], fol.65. 
Op de requeste van Maria Hartmans, huisvrouw van Albert van Weije, versoekende als 
vroedvrouwe met een tractement te mogen worden begunstigd. 
Was geapost:  Schepenen en Raden begunstigen de Suppliante met een jaarlijx tractement ter 
summa van een en twintig caroli guldens, in te gaan met Paasschen deses jaars 1728 te betalen 
bij halve jaren door de heren Camenaars en Rentemeesters deser Stad ieder half jaar met tien 
en een halve gulden. 
 
 
215. Eodem [21 Februarii 1728], fol.65vo. 
Op den requeste van Willem Rutgersen Vogel, in huwelijk hebbende Aeltje Bartels, laetst 
weduwe van Lambert Jans van Schellen, versoekende dat van desselfs vrouws kinderen, bij 
haar vorige man in egte verwekt, gedane bewijs, voor de halfscheid mag worden verminderd. 
Was geapost:  Op het versoek, in den requeste vermeld, kan niet worden gedisponeerd: En 
word des Suppliants vrouw Aeltjen Bartels geordonneerd ten eersten te nomineren twee 
voogden over hare onmundige kinderen, bij haar eerste man Lambert Jans van Schellen in 
egte verwekt, en deselve kinderen na an Schepenen en Raden te praesenteren ten fine van 
approbatie. 
 
 
216. Edem [21 Februarii 1728], fol.65vo. 
Op de requeste van Schout en Burgermeesteren van ’t Eiland Urck, versoekende vrij te mogen 
sijn van Roertol, Enstergeld, Mastgeld en Bruggegeld. 
Was geapost:  Schepenen en Raden verstaan, dat de schepen of schuiten, alhier van Urck, 
Ens, en Emmeloord ledig komende om te laden, en provisie en levensmiddelen te halen, van 
nu voortaan vrij sullen wesen van roertoll en bruggegeld. 
 
 
217. Den 23 Febr(uarii) 1728, fol.66. 
Op den requeste van Wessel Credier, Gerrit Bijsterbosch, als voogden over ’t kind van Jurrien 
de Greve en Anna Middeldorp, versoekende te mogen worden geauctoriseerd, het anpart in 
een obligatie ad f.250 - : - guldens ten laste van R. Veen en Judith Nijenburg competerende, 
met regten te mogen innen. 
Was geapost:  De Supplianten in qualiteit als voogden over ’t kind van Jurrien de Greve en 
Anna Middeldorp worden tot bekominge van het anpart in de gelibelleerde obligatie haar 
pupill competerende, geauctoriseerd ten fine als in den requeste vermeld. 
 
 
218. Den 9 Meert 1728, fol.66vo. 
Op de requeste van de Burgermeester Q. Eckelboom en A. Wegedam, als voogden over Jan 
en Hester Stercke, versoekende geauctoriseerd te worden, enige vaste goederen te verkopen. 
Was geapost:  De requestranten qqa. worden geauctoriseerd, de anparten, hare pupillen 
competerende in een huis in de Speldemakers Stege, genaemt de Drie Leeuwen, een huis in de 
Geerstrate, een huisje in de Raam Stege, een hoff in de Groene Strate, en hoff in de Baene, en 
derde halve schaare in de Wilsemer Weerd, ten overstaan van de respective Heren 
Hoofdlieden te verkopen. 
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219. Eodem [9 Meert 1728], fol.67. 
Op de requeste van A. Wegdam en Abraham Nieuwenburg, als voogdne over Clasina Sterke, 
versoekende geauctoriseerd te worden, om enige goederen van hare pupille bij den requeste 
gespecificeerd, te verkopen ten overstaen van de respective Heren Hoofdlieden. 
Was geapost:  De Supplianten qqa. worden geauctoriseerd, ten fine als in den requeste 
vermeld. 
 
 
220. Den 9 Meert 1728, fol.67vo. 
Op de requeste van Roeloff Meijnen, en Consorten, reeders van de Hennep en Canefas 
Spinnerije alhier, gepraesenteerd an Raad en gesworene gemeente, versoekende, voor enige 
tijd octrooi, om gemelte spinnerije alleen alhier te exerceren. 
Was geapost:  De Supplianten word voor de tijd van twee jaren verleend octrooi, om de 
spinnerije van hennip of canifas allene, met uitsluitinge van anderen binnen dese Stad en 
desselfs vrijheid te mogen exerceren. 
 
 
 
221. Den 11 Meert 1728, fol.67vo. 
Op de requeste van J. Lijndraeijer, J. de Haan en B.W. de Haan, als Curateuren over den 
boedel van W. Valencijn, te kennen gevende dat bij sententie van Schepenen en Raden de 
Stad Deventer verwonnen en executabel was verklaerd mede de halfscheid in een obligatie ad 
duisend guldens capitaal, met de interesse van dien, ten voordele van juffrouw Ripperda, 
versoekende te mogen weten, op wat wijsw met juffrouw Ripperda daer over te handelen. 
Was geapost:  De Remonstranten qqa. worden geauctoriseerd, de halfscheid van de 
gelibelleerde obligatie ter concurrenten summa te verkopen, of andersins te kopen, na haren 
rade. 
 
 
222. Den 21 Meert 1728, fol.68. 
Op de requeste van Claas Andries Knoppert, als momber over de kinderen van Benjamijn 
Knoppert, versoekende dat de dogter van Benjamin Knoppert, oud over de 12 jaren, mogte 
werden angenomen in het Arme Weeshuis, om aldaer te worden verpleegd. 
Was geapost:  Het versoek in desen vermeld word geaccordeerd; En worden de regerende 
Buiten vaderen van het Arme Weeshuis geordonneerd, het in den requeste genomineerde 
dogtertjen in hetselve huis te recipieren, om aldaer te worden verpleegd. 
 
 
223. Den 23 Meert 1728, fol.68vo. 
Op de requeste van vrouw Voorne, genaamt Oldeneel, voordragende dat haar man was 
overeengekomen, dat gedurende hare separatie tot vermijdinge van dagelijxe onlusten, hij  
’s jaarlijx uit de opkomsten harer goederen soude genieten tot sijn onderhoud een honderd 
caroli guldens; sullende den eigendom van deselve verblijven an haar Remonstrante en hare 
kinderen, dat haar man sig egter an hare meijeren alsmede hadde laten opbeuren de 
verschuldigde pagten, en daerbij gerigtelijk interdiceren, van gene andere als an hem te 
betalen, versoekende, dat haar man mogte worde gelast, sig an het gemaakte accoord te 
houden, en de gedane arresten op te heven. 
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Was geapost:  De Remonstrante word geauctoriseerd, de opkomsten harer goederen te 
beuren, mids daer van op de gestipuleerde tijden volgens ingegaen accoord an haar Eheman 
jaarlijx uit tellende de summa van een honderd caroli guldens; En word voorts desselfs 
Eheman geordonneerd, sijne gedane interdicten ende arresten op te heven, en de vrouw 
Remonstrante verders so in het beuren van de renten, pagten, als verdere administratie harer, 
en des boedels goederen ongemoeid, ende vredig te laten. 
 
 
224. Den 24 Meert 1728, fol.69. 
Op den requeste van Tobias van Gronouw, Jacobs soon, versoekende dat hem worde 
geaccordeerd, met desselfs nigte Hendrina Schrijvers te mogen trouwen. 
Was geapost:  Wanneer de Requestrant met Hendrina Schrijvers, in den requeste genoemd, 
niet nader in den bloede bestaat, als in de vierde graad, word het versoek, in desen gemeld 
geaccordeerd. 
 
 
225. Den 24 Meert 1728, fol.69. 
Op de requeste van Frans Jansen, versoekende een uitgank, gaende uit desselfs hoff, bij hem 
angekoft uit de boedel wijlende vrouw weduwe van der Wende, jaarlijx ad ses goudguldens 
ad 28 stuivers het stuk ten profijte van de Armen deser Stad, op Paasschen verschijnende, te 
mogen aflossen tegens vier per cento. 
Was geapost:  Het versoek in desen gemeld, word geaccordeerd, om de gelibelleerde uitgank 
tegens Paasschen 1729 (als zijnde de tijd van denunciatie tegens Paasschen 1729 reeds 
vervloten) af te lossen. 
 
 
226. Den 30 Meert 1728, fol.69vo. 
Op den requeste van Lubbert Crispensius, Henrick Slot, Geerlig Venhouwer (is Geerlig 
Rinkhouwer), Arend van Diepen, Peter Lensink, en Reinder Daams, als Gildemeesteren over 
het Timmermans gilde, en daer toe behorende, vertonende, hoe dat Jannes Linderman door 
het veil houden en verkopen van allerleij kasten, hangkasten, kleerkasten, taeffels, en wat des 
meer is, strijdende tegens de wet, haar gilde door Raad en meente verleend, en streckende tot 
groot nadeel van het gilde; versoekende, dat deselve J. Linderman mag worden geordonneerd, 
sig te onderhouden van het veil houden en verkopen van sodane goederen, als den 
voornoemde ambagt hinderlijk sijn. 
Was geapost:  Schepenen en Raden na verhoor van partijen verstaen, dat de beklaagde Jannes 
Linderman, of iemand anders, het gilde niet hebbende, van nu voortaen niet sal mogen te veil 
of te koop houden enige kisten of kasten, so groot, als klein, tot den dagelijxen gebruicke 
gehorende, als glasenkasten, kleerkasten, kabinetten, en wat sulx soort meer is, welke alhier 
door de gildebroederen kunnen gemaact worden; waaronder nogtans niet sullen behoren 
beschilderde tee taeffels, gerridons, en andere kleine verlakte werken. 
 
 
227. Den 8 April 1728, fol.70. 
Op den requeste van Roelof en Jannes Storm, versoekende octrooi, om Zijde werkerije in dese 
Stad en vrijheid allene met uitsluitinge van anderen te exerceren, gepraesenteerd an Raad en 
gesworene gemeente. 
Was geapost:  Schepenen en Raden benevens de gesworene gemeente verlenen an de 
Supplianten het versogte octrooij, om gedurende den tijd van twee jaren allene, met 
uitsluitinge van anderen, in dese Stad en desselfs vrijheid de Zijde werkerije te exerceren. 
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228. Den 19 April 1728, fol.70vo. 
Op de requeste van Pieter Hulsenaer, versoekende dat wijlen sijns broeders dogter, met namen 
Sophia in het Arme Weeshuis mogte worden verpleegd. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen, dat het dogtertje van Cornelis Hulsenaer, met 
namen Sophia, in den requeste gemeld, in het Arme Weeshuis deser Stad gerecipieerd, om 
aldaer te worden verpleegd; En worden de Buiten vaderen gelast hetselve dogtertje ten fine 
voorschreven in hetselve huis te ontfangen. 
 
 
229. Den 22 April 1728, fol.70vo. 
Op de requeste van W.F. Blankvoort en R.A.G.G. Tengnagel remonstrerende, dat voor juffer 
Willemine van Leeuwarden hebben verkoft een huis in de Geerstraet aen de Gemeentsman 
Pastoor, versoekende daer van approbatie. 
Was geapost:  De koop, bij de requeste vermeld, word geapprobeerd, pro ut jacet. 
 
 
230. Eodem [22 April 1728], fol.70vo. 
Op de requeste van Wessel Heimsen, remonstrerende, dat twee koebeesten in het voeder heeft 
besteed gehad, bij Mense Peters Sellijs tot Brunnepe, waar voor ook het voergeld heeft 
betaald, dog dat hem gemelde beesten wierden geweigerd, onder voorgeven dat hij Mense 
Peters Sellijs voogd sijnde over Jannegje Veene, voordogter van des Suppliants huisvrouwe, 
in die qualiteit van de Suppliant moeste hebben het an haar voor vaders goed bewesene geld, 
welke nog in de gemene boedel van den Suppliant en sijn huisvrouwe is, versoekende dat an 
hem die beesten te rugge mogen gegeven worden, also sonder die beesten niet in staat sijn, 
om met sijne huisvrouw haar gemelde dogter te onderhouden. 
Was geapost:  Het versoek, bij de requeste gedaen, word geaccordeerd; En word Mense 
Peters Sellijs geordonneerd, de gelibelleerde beesten an den Suppliant te laten volgen. 
 
 
231. Eodem [22 April 1728], fol.71. 
Op de requeste van Jan Palte, remonstrerende, dat door Willem Palte bij testamente op 
desselfs kinderen is gemaakt twee duisend caroli guldens, welke penningen door de voogden 
ten voordele van de kinderen waren belegd; En dewijl de Suppliant seer was verarmd, dat 
desselfs vrouw op het uiterste swanger gaende, tot de kraamkosten als andersins tot sijn 
onderhoud penningen nodig hadde; versoekende, dat door de voogden uit de voornoemde 
penningen moge an hem gegeven worden twee á drie honderd caroli guldens, of meer, of min, 
als haar Weledel Hoog Achtbaare sullen goed vinden. 
Was geapost:  De voogden over de kinderen van Jan Palte worden geauctoriseerd ende gelast 
an de Suppliant uit de penningen, bij den requeste gemeld, uit te tellen een honderd caroli 
guldens, eens: En sullen deselve voogden voorts van de interesse van het nog resterende 
capitaal, ad negentien honderd caroli guldens, jaarlijx ende alle jaren inhouden agt caroli 
guldens, tot so lange voornoeme summa van honderd guldens wederom bij hetselve capitaal 
sal wesen gevoegd, en dus wederom gebragt op twee duisend guldens. 
 
 
232. Den 24 April 1728, fol.72. 
Op de requeste van Janna Elisabeth Valencijn, versoekende een maendelijke stuiver gelds tot 
het kopen van haar klederen. 
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Was geapost:  De ontfanger deser Stads domeinen word geauctoriseerd, an de tijdelijke 
Kerkmeesteren van het Buiten Gasthuis uit de kamer 1727 uit te tellen een summa van tien 
goudguldens. 
 
 
233. Eodem [24 April 1728], fol.72. 
Op de requeste van de schaffers en oldeluiden van ’t Drappiers gilde  deser Stad, 
remonstrerende dat de getrouwde knegten van hun lieden van older her altijd sijn geweest, en 
nog sijn in ’t besit, van te mogen verhuiren haar gildes of busses so genaamde pelle of 
doodlaken an alle burgers en inwoonders so buiten als binnen dese Stad, tot onderhoud en 
voordele van de busse. Dat de aensprekers deser Stad hebben weten te bewerken, dat aen 
Remonstranten verbod gedaen is, om dit hun aloude regt en privilegie niet te mogen oeffenen; 
versoekende bij haar aloude regt vrijheid en geregtigheid te mogen worden gemainteneerd, en 
dat Remonstranten daar over  nieuwe brieven mogen worden verleend. 
Was geapost:  Also Schepenen en Raden genoegsaam gebleken is, dat de Supplianten het 
regt hebben gehad, van haar gildes of busses so genaamde pelle, of doodlaken, tot voordele 
van de busse ook an de burgers en inwoonders te verhuiren; Dat de acte, haar Supplianten 
door Schepenen en Raden daar over verleend, nog in den jare 1722 is in wesen geweest, dog 
welke acte sedert is vermist geworden; Hebben Schepenen en Raden wederom an de 
Supplinanten verleend, gelijk an deselve verlenen kragt deses, het regt om haar ene gildes of 
busses pelle of doodlaken, so als voor desen, ook an de burgeren en inwoonderen desen Stad 
ten voordele en tot onderhoud van hare busse te verhuren. 
 
 
234. Den 27 April 1728, fol.72vo. 
Op de requeste van Annegjen Beijens, weduwe van Derk Brom, oud 85 jaar, versoekende, de 
kost uit ene van dese gasthuisen te mogen laten halen. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen an de Suppliante, om haar kost voor haar uit 
het Heilige Geesten Gasthuis te doen halen; En worden de Kerkmeesteren van voorschreven 
Gasthuis gelast, deselve an de Suppliante te laten volgen. 
 
 
235. Eodem [27 April 1728], fol.73. 
Op de requeste van Elisabeth Peters, weduwe van Henrik Roelofs. 
Was geapost:  De Suppliante word begunstigd met een summa van tien goudguldens eens, te 
betalen door de ontfanger van deses Stads domeinen, welke deselve summa in de Camer 1727 
sal kunnen verrekenen. 
 
 
236. Eodem [27 April 1728], fol.73. 
Op de requeste van Jacoba Hosebeen. 
Was geapost:  Als boven. 
 
 
237. Eodem [27 April 1728], fol.73. 
Op de requeste van Jannetje Kraenhals. 
Was geapost:  De Suppliante Jannetje Kraanhals word begunstigd met een summa van vijf 
goudguldens eens, te betalen door de ontfanger van deses Stads domeinen, welke deselve sal 
kunnen verrekenen in de Camer d’ anno 1727. 
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238. Eodem [27 April 1728], fol.73vo. 
Op de requeste van de weduwe van Jochem Rijkens. 
Was geapost:  Als boven. 
 
 
239. Eodem [27 April 1728], fol.73vo. 
Op de requeste van Gerrit Lubberts. 
Was geapost:  Als boven. 
 
 
240. Den 8 Maj 1728, fol.73vo. 
Op de requeste van Wijgmond Henriks, remonstrerende, dat Jan Draat en desselfs vrouw 
alhier sijnde overleden, nalatende een dogtertjen, genaamd Jacobje, versoekende, dat hetselve 
in deses Stads Armen Weeshuis mogte worden verpleegd. 
Was geapost:  Het versoek, bij de requeste gedaen, word geaccordeerd; En worden de Buiten 
vaderen van het Arme Weeshuis geauctoriseerd, ende gelast, het dogtertjen, in desen vermeld, 
in hetselve huis te recipieren, om aldaer te worden verpleegd. 
 
 
 
241. Den 11 Maj 1728, fol.74. 
Op de requeste van Claas Bott en Abram ten Oort, remonstrerende, dat was overleden 
Hendrik Alberts, weduwenaer van Trijntje Lamberts, nalatende drie kinderen; versoekende 
dat deselve in het Arme Weeshuis mogten worden verpleegd. 
Was geapost:  Also Schepenen en Raden gebleken is, dat Judith in desen vermeld, 
gebrekkelijk, ende niet in staat is, haar kost te kunnen gewinnen, so word het versoek, bij 
desen gedaen geaccordeerd; En worden de Buiten vaderen van het Arme Weeshuis 
geauctoriseerd ende gelast, de gelibelleerde kinderen in het Arme Weeshuis te recipieren, om 
aldaer te worden verpleegd. 
 
 
242. Den 13 Maj 1728, fol.74. 
Op de requeste van Henricus van Dortman, remonstrerende, dat bij testamente van wijlen Dr. 
C. Dortman was gelegateerd an desselfs neef, met namen Dirk Meijer, een summa van 
driehonderd caroli guldens; Dat hem Suppliant bij voornoemde testament was anbevolen de 
administratie van voorschreven penningen ten tijd toe, dat gemelte sijn neef soude twintig 
jaren oud sijn; Dat deselve nu tot die ouderdom sijnde gekomen, en te Haarlem wonende, hij 
Suppliant verscheidene reisen ernstig was angemaend door de Heren Burgermeesteren en 
Wesemeesteren van vorengemelte Stad van Haarlem, om de voorseide penningen met de 
interesse van dien an welgemelte Wesemeesteren op te brengen; En dewijl desselfs neef Dirk 
Meijer voornoemt alhier van dese Stad was geboortig; So versogt hij dat Schepenen en Raden, 
als overmomberen, hem Remonstrant ten fine voorschreven geliefden te auctoriseren. 
Was geapost:  Het versoek bij de requeste gedaen, word geaccordeerd; En word de 
Requestrant Henricus Dortman geauctoriseerd, de gelibelleerde summa van drie honderd 
caroli guldens met de interesse van dien, an desselfs neef Dirk Meijer gelegateerd, ten 
behoeve van desselve uit te tellen in handen van de Heren Wesemeesteren der Stad Haarlem. 
 
 
243. Den 15 Maj 1728, fol.74vo. 
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Op de requeste van de weduwe van Matthijs Zegers, remonstrerende, dat uit hare opkomsten 
niet kunnende bestaan, versoekende dat haar mogte worden geaccordeerd, een huisje op de 
plaats van het Buiten Gasthuis, benevens de ordinaris onderhoud daer toe staende, daar voor 
anbiedende te geven een obligatie ter summa van twee honderd en vijf en seventig guldens, 
op dese Stad, benevens een huis in de Nieuwstraate, naast G. Bollink. 
Was geapost:  Op het versoek, bij den requeste gedaen, so als het selve legd, kan niet worden 
gedisponeerd: Dog word de Suppliante geaccordeerd, van het gelibelleerde capitaal ad twee 
honderd vijf en seventig caroli guldens te beuren ende te ontfangen een summa van vijftig 
caroli guldens. 
 
 
244. Den 18 Maj 1728, fol.75. 
Op de requeste van de Heer Burgermeester Q. Eckelboom en A. Wegdam. In qualiteit als 
voogden over Jan en Hester Sterke, versoekende dat an deselve mogte worden verleend venia 
aetatis, om met meer vrugt haar koopmanschap te kunnen voortsetten. 
Was geapost:  Het versoek, bij de requeste gedaen, word geaccordeerd, ten einde als daar bij 
vermeld, ende niet verder. 
 
 
245. Den 22 Meij 1728, fol.75vo. 
Op de requeste van de Heeren Joannes Tollius, B. Jacob ter Welberg als voogden over Sara  
Tollius bij wijlen vrouw Henrica Aleijda ter Welberg in ehe verwekt, versoekende 
geauthoriseert te mogen werden om tot afdoeninge van eenige schulden als anders tot 
Deventer ten overstaan van de Heeren Straetschepen naar stilo loci aldaer te doen verkopen 
drie huisjes en een hof tot Deventer gelegen toebehoorend Sara Tollius. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden hier over gehoort hebbende de Scholtes Joan ter 
Welberg accorderen de verzogte verkopinge voor so verre de pupil aangaat en daar intrest bij 
heeft. 
 
 
246. Den 24 Maj 1728, fol.75vo. 
Op de requeste van Henrik Kruid, Sander Stavast, Joan de Haan, en Jan Bloemert, als het regt 
hebbende op de nalatenschap van Jan Dirksen Bouwmeester en desselfs vrouw Geesje 
Alberts, en wel in specie op twee obligatien tot laste van het Buiten Gasthuis alhier de ene 
groot twaalf honderd caroli guldens tegens 5 percento, de andere groot vijfhonderd caroli 
guldens mede tegens vijf percento, remonstrerende, dat verscheidene minnelijke anmaningen 
hebben gedaen an de Kerkmeesteren van voorseide gasthuis, om betalinge te hebben van die 
twee capitalen ter summa van seventien honderd caroli guldens nevens de daer op 
verschenene interesse, wel ter summa van seven honderd guldens, en dus te samen f.2400 - : - 
Dog tot dus verre te vergeefs; Dat op resolutie van Schepenen en Raden met de Heren 
provisoren daar over hadden een accoord gemaekt in volgenden manieren; Dat door de 
voorseide Kermeesteren an de Remostranten voort na ’t tekenen van dit accoord souden 
worden betaeld een summa van vijf honderd caroli guldens; Heden over een jaar weder vier 
honderd caroli guldens met de interesse van het resterende capitaal van twaalf honderd caroli 
guldens sedert dato deses á vier percento, en so vervolgens van jaer tot jaer gelijke vier 
honderd guldens capitaal met de interesse á vier percento, tot dat de beide capitalen, met de 
interesse, sederd het gemaakte accoord verschenen, ten vollen sullen sijn betaeld en voldaen; 
Versoekende, dat Schepenen en Raden ditaccoord, met de Heren Provisoren ingegaen, 
geliefden te approberen, en de voornoemde Kerkmeesteren te ordonneren, hetselve accoord in 
alle sijnde poincten te voldoen. 
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Was geapost:  Het accoord, bij de requeste vermeld, so als het legd, word geapprobeerd, en 
worden de Kerkmeesteren van het Heilige Geesten Gasthuis geordonneerd, hetselve conform 
den teneur ende inhoud van dien te voldoen ende na te komen. 
 
 
247. Den 24 Meij 1728, fol.76vo. 
Op de requeste van de administrerende voogden over jonker Franciscus van Jngen, 
remonstrerende dat Dus. C. Nessink als mede voogt door juffer van Lewerden heeft gedaan  
rekening, en bij slot van dien is schuldig gebleven een somma van vier hondert agt en sestig 
caroli guldens agt stuivers vijf penningen boven de renten van dien, waar toe hij Do. Nessink 
verpligt geoordeelt wiert als hebbende van Meert 1721 in der sig behouden dat de vercofte 
brouwereij aan de majoor Croff genoegsame capitale penningen om te kunnen aflossen een 
capitael van vijf hondert caroli guldens ’t welk als nog tegen vijf van ’t hondert verrentet 
word aan de weduwe Veliker als voorstandersse van Bethlehems vergadering, en zulxs bij 
conventie of bij ontstentenisse van dien bij decreet en decisie van Schepenen en Raaden dat 
sij remonstranten na alle aangewende moeijte tot securiteijt en afdoeninge van dese schult niet 
hebben kunnen verder convenieren met Do. Nessink als tot het overgeven van twee obligatien 
ten lasten dezer Provintie het eene op Vollenho tot f.350 - : - caroli guldens en et andere op 
Zalland tot f.200 - : - en sulx met belofte van in korten het deze schult te sullen voldoen, waar 
op tot nog toe niets gevolgt zijnde, so versoeken remonstranten eerstelijk decisie over het 
poinct van de te gevene renten, en wijders dat mag werden verstaan dat Do. Nessink binnen 
drie of vier dagen zal gehouden zijn dese schult te voldoen, of bij manquement van dien, dat 
sij remonstrant de overgegevene Provintiale obligatien met de onbetaalde renten van deselve 
so verdie strekken tot betalinge sullen mogen behouden, en dezelve cederen aan de weduwe 
Veliker tot aflossinge van het capitaal van f.500 - : - guldens met de renten van dien te doen. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden accorderen en authoriseren de Heeren voogden omme 
de twee obligatien in dezen vermelt in solutum te mogen aannemen, alsmede om dezelve 
wederom tot aflosse van een capitaal van f.500 - : - met de intressen van dien aan de weduwe 
Velikers als voorstandersse van Betlehem vergaderinge insgelijxs in solutum te cederen, en 
over te geven welke weduwe Veliker in hare qualiteijt geauthoriseerd word, om in dier 
vougen die obligatien over te nemen; En zal over het twede poinct  in deze requeste vermelt 
Do. Nessink ten eersten werden gehoort, en tot daer aan toe de dispositie blijven uitgestelt. 
 
 
248. Den 14 Junii 1728, fol.77vo. 
Op de requeste van Janneke van Heerde, remonstrerende, dat haar man all 17 jaren van haar 
was weg geweest sonder te weten waar hij was, nog ook of levendig of dood was, en also 
Suppliante seer benodigd was om gerede penningen, verzogt zij haar huisje, staende alhier in 
de Nieuwstraat op de hoek van de Aakster Stege, te beswaren met een summa van honderd 
caroli guldens. 
Was geapost:  Het versoek, bij de requeste gedaen, weord geaccordeerd; En word de 
Suppliante geauctoriseerd, het gelibelleerde huisje te beswaren met een summa van honderd 
caroli guldens. 
 
 
249. Den 21 Junii 1728, fol.77vo. 
Op de requeste van David de Gulker, remonstrerende, dat oom zijnde over enen Jannigjen, 
oud in haer elfde jaar, wiens ouders overleden waren, en haer Jannigjen niets hadden 
nagelaten om van te leven, versoekende dat deselve in het Arme Kinderhuis mogte worden 
verpleegd. 
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Was geapost:  Het versoek, bij de requeste gedaen word geaccordeerd, en sal het kind in 
desen vermeld in het Arme Kinderhuis deser Stad werden gerecipieerd, om aldaer 
gealimenteerd te worden. 
 
 
250. Den 28 Junij 1728, fol.78. 
Op de requeste van Adam Door, versoekende uit een legaat van een hondert caroli guldens 
zijn voorkind David toebehoorende, tot betalinge van verschulde huishuure te mogen ligten 
dertig caroli guldens, en dat daar toe de mombers mogen werden geauthoriseert. 
Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hooftluiden accorderen Schepenen en Raaden 
het versoeck, en authoriseren mits dezen de voogden, omme de verzogte dertig caroli guldens 
aen den Suppliant te verstekken mits dat voorschreven voogden sullen bezorgen dat de eene 
helfte van het overschot weder werde betaalt op Martini 1728, en de andere helfte op Meij 
1729. 
 
 
251. Den 5 Julii 1728, fol.78. 
Op de requeste van vrouw J.W. Lemker, Douariere Tengnagel, remonstrerende dat hadde 
angekoft de so genaemde Buiten Munte alhier, met een beswaar van vijf vuirsteden, dat ook 
successivelijk niet meer als van vijf vuirsteden hadde betaeld; En dat de subalterne ontfanger 
van dat middel van haar vorderde van agt vuirsteden, op praetext dat an de Munte soude 
hebben getrocken het huis van de Essaijeur Sluiter, beswaard met drie schoorstenen, daar zij 
vrouw Remonstrante an gemelte huis niet meer hadde getrocken dan alleen, dat van een 
koetshuis, onbeswaard van een vuirstede, door het insetten van een schuifraam hadde gemaakt 
een kabinetjen; Versoekende dat haar Wel Edele Hoog Achtbaare haar geliefden te 
informeren, of zij Remonstrante wel iets an gemelte Buiten Munte heeft getrocken; So neen; 
Dat Haar Wel Edele Hoog Achtbaare haar vrouw Remonstrante als een burgeresse gelieven te 
mainteneren, en van dit onregtmatig beswaar van drie vuirsteden te ontheffen, met  
d’ ontfanger de Haan te gelasten, met de invorderinge boven de vijf schoorstenen te 
supersederen. 
Was geapost:  De vrouw Remonstrante sal bij provisie kunnen volstaen met het vuirstede 
geld te betalen van vijf schoorstenen, ende gehouden sijn van de overige drie schoorstenen 
binnen de tijd van een half jaar á dato deses de afschrijvinge te besorgen, ofte sal andersins 
gehouden sijn daar van mede te betalen. 
 
 
252. Den 12 Julii 1728, fol.79. 
Op de requeste van de voogden over P.E. Sabée, nagelatene onmundige soon van wijlen de 
Major Q. Sabé, remonstrerende, hoe dat met harer pupilles soon, en moeijens Folling in  
’t gemeen hebben tien morgen lands in Mastebroek in ’t Middelblock; welke met de mede 
interessenten hebben verkoft, versoekende ten requarde harer pupille van de gedane 
verkopinge approbatie, en authorisatie tot het doen van transport. 
Was geapost:  Het versoek, bij de requeste gedaen, word geaccordeerd so als hetselve legd, 
en worden de Remonstranten qqa. verders geauctoriseerd, ten einde, als daer bij vermeld. 
 
 
253. Den 19 Julii 1728, fol.79. 
Op de requeste van Gerrit van Reken, remonstrerende, dat desselfs broeder Jacob van Reken 
en desselfs vrouw waren overleden, nalatende een soontjen, mede Jacob van Reken genaemt, 
oud omtrend drie weken, versoekende hetselve kind, als daar toe de naaste zijnde, tot hem te 
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mogen nemen, om op te voeden, dog in geval den Suppliant kwam te sterven of te verarmen, 
dat als dan hetselve kind in het Kinderhuis alhier mogte worden verpleegd, tegens 
overgevinge an hetselve huis des kinds goederen, versoekende verders tot momber over 
hetselve kind de persoon van Harmen van den Berg. 
Was geapost:  Het versoek, bij de requeste gedaen, word geaccordeerd, so als hetselve legd; 
En word voorts de persoon van Harmen van den Berg geauctoriseerd, ten fine als in den 
requeste vermeld. 
 
 
254. Den 28 Julii 1728, fol.79vo. 
Op de requeste van Elisabeth Stegemans, laatst weduwe van Teunis Visscher, remonstrerende 
dat haar uit den boedel van wijlen de Secretaris Eekhout was competerende te samen een 
summa van drie honderd en drie caroli guldens, versoekende, dat haar bij apoinctemente 
wierde verleend arrest jurisdictionis fundandae gratia. 
Was geapost:  Die Eersame H. Bisschop en N. van Nes worden geauctoriseerd, om de 
crediteuren van den boedel wijlen de Secretaris Eekhout te citeren, om binnen sekeren bij haar 
geauctoriseerdens te bepalene tijd hare schulden an te geven, om dien na ten overstaan van de 
Heren Hoofdlieden over het interesse van dien te libereren. 
 
 
 
255. Den 31 Julii 1728, fol.80. 
Op de requeste van Harmen Jansen en Laurens Lankhorst, als voogden over het onmundige 
kind van Reind Hermsen Vos, met namen Jacobjen Reijnders Vos, remonstrerende, dat sij 
hadden geaccordeerd, dat haar pupille voor haar anpart de turfdragers plaats, huisraad, en enig 
vee soude genieten een summa van f.380 - : - guldens waar van f.200 - : - guldens souden 
blijven verrenten op de turfdragers plaatse, ende overige in contanten worden genoten, en ten 
voordele van het kind belegd. 
Was geapost:  Het versoek bij de requeste gedaen, word geaccordeerd, so als hetselve legd. 
 
 
256. Eodem [31 Julii 1728], fol.80vo. 
Op de requeste van Gesina van Berkum, genaemt Elseneur, versoekende geauctoriseerd te 
worden om te ontfangen van Jan van Dalen een summa van honderd caroli guldens haar van 
deselve competerende, waar mede hare schulden soude af betalen. 
Was geapost:  Het versoek, bij de requeste gedaen, word geaccordeerd; En sal de 
remonstrante an de Heren Hoofdlieden moeten antonen, dat de gelibelleerde summa van 
honderd caroli guldens tot betalinge van hare schulden sijn geëmploijeerd. 
 
 
257. Den 21 Aug(usti) 1728, fol.81. 
Op de requeste van Henrik van den Berg, Corporaal onder de compagnie van Capteijn 
Limouillet en het regiment Friesse gaerde van sijn Hoogheijt de Prins van Orange en 
Nassouw, remonstrerende dat sig op gisteren hebbende laten inschrijven met de persoon 
Johanna Tengnagel genaamt, daar op subite ordres hadde ontfangen om op de eerste ordre 
naar Embden te vertrekken, dieshalven versoeckende dat aan denselve mag werden 
gepermitteert, dat drie huwelijks proclamatien op eenen dag mogen werden afgelezen. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden accorderen aan den Suppliant zijn versoeck so als het 
legt. 
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258. Eodem [21 Augusti 1728], fol.81. 
Op de requeste van juffer Sloets, remonstrerende, dat voor omtrend seven weken bij haar was 
komen wonen enen Abraham Baron du Bois, geboortig van Hamburg; Dat deselve gisteren 
was overleden; En also er hier van hem gene vrienden waren; So versoekt zij Remonstrante te 
mogen werden geauctoriseerd om het lijk na staets gelegenheid ter aarden te besorgen, en dat 
zij bij provisie de penningen verschiete, en dat an haar tot assisitentie mag werden toegevoegd 
de advocaat ten Oever. 
Was geapost:  De Suppliante word geauctoriseerd, ten fine als bij de requeste vermeld, met 
assumtie van Dr. G.J. ten Oever en jonker Wolter Jan Gansneb genaemt Tengnagel, welke 
geauctoriseerd worden de Remonstrante in desen te assisteren. 
 
 
259. Den 30 Augustus 1728, fol.81vo. 
Op de requeste van de voogden over Sara Margareta Tollius, remonstrerende dat bij een 
gehoudene liquidatie over de lusten en lasten van vaders en moeders zijde quam te geblijken, 
dat daar bij aan remonstrantens pupil voor haar aandeel in de schulden was toegedeelt de 
somma van ses duisend vijf hondert tien caroli guldens, negentien stuivers vier penningen, 
versoekende tot derzelver decharge daer over de approbatie van Schepenen en Raden. 
Was geapost:  Schepeen en Raaden den inhoud dezes requestes hebbende geexamineert, en 
daer bij door de respective voogden zijnde verclaart, dat bij de gehoudene liquidatie van de 
lasten en lusten des boedels voor het aanpart in de schulden aan des Remonstrantens pupil is 
toegedeelt de somma van ses duisend vijf hondert tien caroli guldens negentien stuivers vier 
penningen, verclaren desen genoegen te nemen, en gehoudene liquidatie invougen als legt te 
approberen. 
 
 
260. Den 28 September 1728, fol.82. 
Op de requeste van de Heeren L. Nijland en Q. Eckelboom respective Burgermeesteren van 
Deventer en Campen, in qualiteijt als voogden over de onmundige kinderen van wijlen de 
Heer Capteijn H.M. Eeckhout versoekende authorisatie om eenige vaste goederen so hier als 
elders door wijlen de Burgermeester H. Eekhout nagelaten te mogen vercopen, luit het 
register den requeste annex, en hier navolgende. 
Specificatie welke goederen, de voornoemde voogden wilden vercoopen. 
 
  Tot Campen. 
1. Een huis alhier op de hoek van de Markstege. 
2. Een hof in de Nieuwe weg. 
3. Eene tot Brunnepe. 
4. Een huis  en hof tot IJsselmuiden. 
 
  Tot Oosterwolde. 
5. Een erve in gebruik bij Trijntje Diesemer. 
6. Een vierde part in een erve gemeen met Aart Gerrits. 
7. Dertien morgen in Mastebroek voor 2/3 deel. 
 
  Tot Wapenvelt. 
8.   2/3 deel in drie en een halve morgen weijdeland genaamt de Hoeve aan de Sluise gelegen 
9.   Twee morgen min een hond an Otters Hoop. 
10. Drie morgen lands in Otters Hoop. 
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11. Twee morgen lant in Otters Hoop. 
12. Jdem eene morgen in Otters Hoop. 
13. 2 ½ morgen in circa 5 ¼ morgen in Middelhoop, dit is gemeen, en een stuk land. 
14. Nog drie morgen bouwland het Nieuwland genaamt. 
15. Jdem nog drie akkeren bouwland. 
16. Nog drie akkeren bouwland. 
17. Een akker in de Wilde camp. 
18. Een akker agter de Wilde Camp. 
19. Een akker in de Helle. 
20. Nog een akker in de Helle. 
21. Jdem nog vier morgen bouwland de Hoeve genaamt. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden authoriseren de Supplianten ten fine als in dese requeste 
vermelt. 
 
 
261. Den 2 Octob(er) 1728, fol.82vo. 
Op de requeste van Dr. C. Nessink, remonstrerende, dat door hem waren angekoft twee 
parcelen landerijen uit de goederen van wijlen W. Valencijn, waar na op die penningen door 
enige crediteuren is gedisputeerd over de praesentie voor het gerigte van Camperveen, en also 
na afbetalinge van die crediteuren nog enige penningen overschoten en onder den 
Remonstrant berustende, en hem nog competeerde uit dien boedel een summa van vier 
honderd guldens; So versogt hij, dat Schepenen en Raden geliefden te verstaen, dat an die nog 
onder hem berustende kooppenningen die summa mogte korten, en die weinige dan nog 
overige kooppenningen mede voor sijne overige praetensien onder hem sal mogen houden, 
ten minsten, tot dat na examinatie van die boedel en bevindinge van saken door U Wel Edele 
Hoog Achtbare als de competente Rigter in desen over dese boedel nader sal wesen 
gedisponeerd. 
Was geapost:  Schepenen en Raden haer angaende accorderen den Requestrant de resterende 
kooppenningen, van het erve en landen, in desen vermeld, bij provisie onder sig te houden in 
gevolge de koopsvoorwaarden, naedat alvorens sal hebben betaeld de reële en personele 
schulden, bij sententie over de praeferentie en concurrentie voor het gerigte van Camperveen 
vermeld. 
 
 
262. Den 12 Octob(er) 1728, fol.83vo. 
Op de requeste van Anna Maria Matthijssen, weduwe en boedelhoudster van wijlen Jan de 
Souris, versoekende te mogen worden geauctoriseerd, te verkopen alle sodane obligatie ad 
500 guldens capitaal, als zij benevens wijlen haar man voornoemd heeft ten laste van de 
provincie van Utrecht. 
Was geapost:  Schepenen en Raden auctoriseren de Suppliante de obligatie, in desen vermeld 
ten hoogsten prijse te verkopen; dog sal deselve gehouden sijn na ontfangst van de 
kooppenningen van deselve een summa van vier honderd caroli guldens te stellen in handen 
van Schepenen en Raden alhier, die deselve sullen emploijeren, so als ten meesten dienste van 
de Suppliante en desselfs kinderen sullen oordelen te behoren. 
 
 
263. Eodem [12 October 1728], fol.84. 
Op de requeste van Laurens van der Helm, als servies meester deser Stad, remonstrerende, dat 
Nicolaas Sluiter in Maj 1727 was overleden, en dus ten voordele van den Remonstrant ruim 
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een jaar tractement was verschenen; versoekende, te mogen weten, aen wie hij sig sal keren 
tot bekominge van voorschreven tractement. 
Was geapost:  De Camenaars en Rentemeesters d’ anno 1727 worden geauctoriseerd an den 
Suppliant uit te tellen en te betalen een summa van negentig caroli guldens, in voldoeninge 
van het tractement, als serviesmeester op Paasschen 1728 verschenen geweest; En sullen de 
resterende tien caroli guldens door welgemelde Heren Camenaers en Rentemeesters worden 
ingehouden, om te strecken ten voordele van de Crditeuren van wijlen N. Sluiter, so daer toe 
meest beregtigd sullen worden bevonden. 
 
 
264. Eodem [12 October 1728], fol.84vo. 
Op de requeste van mademoiselle Louise Fontaine, versoekende begunstigd te mogen worden 
met een summa van vijf en twintig caroli guldens, tot inkoop van nodige brand materialen, als 
anders. 
Was geapost:  Schepenen en Raden begunstigen de Suppliante met een summa van vijf en 
twintig guldens, eens, te betalen door de ontfanger deses Stads domeinen, welke daer toe mids 
desen word geauctoriseerd, om wederom verrekend te worden in de Camer d’ anno 1728. 
 
 
265. Den 25 Octob(er) 1728, fol.84vo. 
Op de requeste van Reijndert Teunissen en Berend Reijnders, vrienden van de overledene Jan  
Rutgersen Meijer, versoekende te mogen werden geauctoriseerd tot verkopinge van desselfs  
goederen, onder anneminge van de schulden, en sullende de twee nagelatene kinderen tot haar  
nemen, en buiten kosten en lasten van de Stad opbrengen. 
Was geapost:  Also de Remonstranten met handtastinge in den gerigte hebben angenomen, de 
kinderen tot haar te nemen, en buiten laste van de Stad groot te maken en te verplegen, en 
daar bij alle crediteuren van den boedel te contenteren en te betalen, so worden deselve 
verders geauctoriseerd ten fine, als bij de requeste vermeld. 
 
 
266. Den 30 October 1728, fol.85. 
Op de requeste van Pieter Tollius, Joan, en Berend Jacob ter Welberg, respective voogden 
over Sara Margareta Tollius, daer moeder af was vrouw Henrica Aleijda ter Welberg, 
remonstrerende, hoe wijlen de Burgermeester J. Tollius bij testamente in dato den 29 
September 1726 hadde gedisponeerd, dat in gevall uit sijn huwelijk met vrouw Aleida van den 
Sluis geen kind, of kinderen kwamen na te blijven, of te verwagten waren, alle sijne goederen 
na aftrek van de schulden in vollen eigendom sullen sijn en blijven aen sijne huisvrouw 
voornoemt onder uitreikinge alleen van de blote legitime portie aen sijn dogter Sara 
Margareta Tollius te behandigen; Dat Burgermeester Tollius dit sijn testament door de dood 
hebbende bekragtigd, desselfs weduwe na vele moeiten heeft gemaekt met haar Supplianten 
het accoord hier nevens gaende, versoekende daer toe approbatie. 
Was geapost:  Schepenen en Raden het gemaakte contract, in desen vermeld, hebbende 
geëxamineerd, approberen hetselve als het legd. 
 
 
267. Den 2 Nov(ember) 1728, fol.85vo. 
Op de requeste van de voogden van Sara Margareta Tollius, versoekende approbatie van een 
gedane verkopinge van een hoff voor de summa van ses honderd guldens, haar pupille 
toebehorende, en vervolgens auctorisatie tot het doen van transport. 
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Was geapost:  De verkopinge, in desen vermeld, word geapprobeerd, en worden de 
Requestranten verders geauctoriseerd ten fine, als bij de requeste vermeld. 
 
 
268. Den 6de Decemb(er) 1728, fol.86. 
Op de requeste van Vrouw Bartha Elisabeth van Oldeneel, geboren Voorne en de Heeren 
Blankvoort tot Benthuis en Tengnagel tot Olthuis als voogden over jonker Francoijs van 
Jingen, remonstrerende dat aan Vrouw Remonstrante toebehoort twee derde parten, en aan 
jonker Francoijs van Jngen een derde part van een erve genaamt op het Zand gelegen in 
Veluwe bij het huis IJrst, ’t welk tot nu toe niet hebben kunnen verhuuren, en in lange jaren 
weijnig daar van hebben kunnen trekken maar grote reparatien moeten doen dierhalven 
verzoeken het zelve te mogen vercopen, verzoekende alsmede nog de voogden omme te 
mogen verkopen twee huisen  staande bij Calverhekken weg. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden accorderen het verzoek om het land en beijde huisen, so 
als in deze requeste is vermelt ten meeste nutte en prijze te mogen vercopen, mits dat de 
penningen daar van provenierende, ook weder om ten nutte van de pupil, met voorkennisse 
van haar Weledele Hoog Agtbare werden belegt. 
 
 
269. Den 13 Decemb(er) 1728, fol.86vo. 
Op de requeste van Elisabeth Peters, weduwe van Henrik Gerritsen Uiterwijk,  
remonstrerende, dat haar van den jare 1710 nog competeerde, het tractement van taxateur der  
beesten, door wijlen haar man bekleed, versoekende, dat haar hetselve jaar mag worden 
betaald. 
Was geapost:  De Heren Camenaars en Rentemeesters van de Camer 1722 worden 
geauctoriseerd an de Suppliante uit overschot van voornoemde Camer te betalen het 
gelibelleerde jaar tractement. 
 
 
270. Den 23 Decemb(er) 1728, fol.86vo. 
Op de requeste van de weduwe van Henrik van Wieringen, versoekende, dat het fideicommis, 
so door wijlen A. Vollenhovius op haar huis en kooppenningen was gelegd wierde ontheft, en 
de weduwe van voorgemelte A. Vollenhovius geordonneerd, de kooppenningen an 
Remonstrante te betalen, ofte an haar te permitteren, op voorschreven kooppenningen geld te 
negotieren. 
Was geapost:  Op het versoek, bij de requeste gedaen, kan niet worden gedisponeerd, en 
word de Suppliante wel expresselijk geordonneerd, Schepenen en Raden over diergelijke 
saken niet meer lastig te vallen. 
 
 
271. Eodem [23 December 1728], fol.87. 
Op de requeste van Dus. Slangenburg, versoekende dat de termijn gesteld tot communicatie 
en overgave der stucken in saken van C. van Karnebeek nome uxoris, tegens haar 
Remonstrante mogte worden geprolongeerd, en dese sake verders gelaten en gedecideerd 
worden an de Hoge Banke. 
Was geapost:  Schepenen en Raden prolongeren den termijn van communicatie en overgave 
der stucken, bij de requeste vermeld, tot anstaende dingsdag over agt dagen, sullende sijn den 
4 januarii anstaende, binnen welke tijd de Suppliante word geordonneerd, alle sodane 
documenten an partije advers simul et semel over te geven ende te communiceren, als zij ter 
deser zaken gedenkt te gebruicken, en sulx bij poene van verstek. 
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272. Den 27 Dec(ember) 1728, fol.87vo. 
Op de requeste van Michel Ruijsen en Hans Creeps, remonstrerende dat Hans Builer 
weduwenaar overleden was, nalatende twee kinderen, versoekende te mogen worden 
geauctoriseerd desselfs boedel onder beneficie van inventaris te mogen anvaerden. 
Was geapost:  De remonstranten worden angesteld tot voogden over de onmundige kinderen, 
bij de requeste vermeld, en worden verders geauctoriseerd den boedel onder beneficie van 
inventaris te anvaerden, en deselve verders met assumtie van de persoon van Berend van 
Kalkar te redden. 
 
 
273. Den 4 Januarii 1729, fol.87vo. 
Op de requeste van W. van Marle, Schoutes van Camperveen, versoekende in dese Stad te 
mogen hebben vergunder aerde, om alhier te mogen passeren sodane acten, welke andersins 
in sijn Schoutampt souden moeten gedaen worden. 
Was geapost:  De versogte vergunder aerde word door Schepenen en Raden geaccorderd, ten 
fine als in den requeste vermeld; Dog sonder praejudicie van de jurisdictie, en Secretarije 
deser Stad. 
 
 
274. Den 4 Jan(uarii) 1729, fol.88. 
Op de requeste van de weduwe van Dus. van Slangenburg, remonstrerende, dat haar niet kan 
inlaten in het proces, so tegens haer is geëntameerd op de name van Carel van Camelbeek, 
sonder dat is gebleken sulx te sijn geschied met voorweten en consent van voornoemde Carel 
van Kamelbeek, versoekende dat de bediende advocaten worden geordonneerd haar 
Suppliante daer van te geven visie, als mede van het taeffellaken in quaestie. 
Was geapost:  Schepenen en Raden passerende het eerste lid van de conclusie, bij desen 
genomen, en inhaererende hare afgegegevene appoinctement in dato den 23 December 
laatstleden, accorderen die onverminderd an de Suppliante visie van het taeffellaken in 
quaestie ten overstaen van de Heren Praesidenten, om dien na daer op sodane documenten te 
doen formeren, als zij Suppliante ten desen saken nodig sal oordelen; En geven Schepenen en 
Raden an de Suppliante daer toe, en nergens anders, een tijd van drie dagen, om deselve 
binnen voorschreven tijd mede te communiceren an partije advers, bij poene van verstek. 
 
 
275. Den 6 Jan(uarii) 1729, fol.88vo. 
Op de requeste van de weduwe van Henr. van Wieringen, versoekende uit deses Stads Camer, 
of uit  eeen andere fons te mogen negotieren een summa van honderd en dartig caroli guldens 
tot betalinge van een jaar kost-geld voor haar soon. 
Was geapost:  Op het versoek, bij desen gedaen, so als het legd, kan niet worden 
gedisponeerd, dog word de Suppliante tot voortsettinge van haar reise na Utrecht begunstigd 
met een summa van vijftien goudguldens eens, te betalen door de ontfanger deses Stads 
domeinen uit het overschot van de Camer 1725. 
 
 
276.      Den 8 Jan(uarii) 1729, fol.89. 
Op de requeste van de weduwe van wijlen de Poortsluiter Jan Worst, versoekende dat haar 
mogte worden betaald een quartael tractement ter summa van agt en twintig guldens haar nog 
competerende uit de kamer 1716. 
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Was geapost:  De Heren Camenaars en Rentemeesters van het jaar 1722 worden 
geauctoriseerd uit het overschot van haar Camer an de Suppliante het gelibelleerde quartael 
tractement te betalen. 
 
 
277. Den 11 Jan(uarii) 1729, fol.89. 
Op de requeste van Gerrit Smit en Pieter Oedekerk, als momberen over de onmundige 
kinderen van wijlen Jan ten Hove, en Catharina Palt, versoekende voor haar pupillen te 
mogen beleggen een summa van een honderd caroli guldens op het huis, toebehorende an Jan 
Avink en desselfs vrouw Aeltjen Reimelink, staende alhier op de Burgel, en sulx tegens vier 
percento. 
Was geapost:  Het versoek, bij de requeste gedaen, word geaccordeerd. 
 
 
278. Eodem [11 Januarii 1729], fol.89vo. 
Op de requeste van Harmen Beerthuis en Willem Schermer, als voogden over Berendina 
Schermer klein dogter van Femmigjen Hartslagers, remonstrerende, dat de erfgenamen van 
voornoemde F. Hartslagers hadden verkoft desselfs huis, staende op de Vloedijck, 
versoekende ten opsigte van hare pupille approbatie. 
Was geapost:  Schepenen en Raden approberen ten opsigte van de onmundige de verkopinge 
in desen vermeld. 
 
 
279. Den 15 Jan(uarii) 1729, fol.89vo. 
Op de requeste van Mr. Thomas Ernst Stuerman, remonstrerende, dat door Schepenen en 
Raden angesteld zijnde tot het besolliciteren van de acte van versoek van het jaarlijx 
onderhoud van de fortificatie weken desen Stad, sederd den jare 1723 tot nu toe extra 
ordinarie hadde uitgegeven ende verschoten de summa van f.48 - 14 – versoekende, dat 
hetselve verschot hem wierde voldaen, ende verders voor sijne extra moeite toegelegd 
sodanige summa , als Haar Wel Edele Hoog Achtbare souden goed vinden. 
Was geapost:  Schepenen en Raden leggen den Suppliant toe, so tot voldoeninge van sijne 
gedane verschoten, volgens specificatie, desen annex, ter summa van agt en veertig guldens 
en veertien stuivers, als mede voor sijne extra ordinaire aengewende moeiten, te samen, ende 
eens, een summa van een honderd caroli guldens. En word de ontfanger deses Stads domeinen 
geordonneerd ende gelast, gemelte summa van honderd guldens uit het overschot van de 
Camer d’ anno 1725 aen den Remonstrant uit te tellen, sullende wederom aen hem werden 
gevalideerd, desen daer inne gequiteerd inbrenge. 
 
 
280. Den 2 Febr(uarii) 1729, fol.90. 
Op de requeste van Marten Sterke, versoekende, dat de overste Lieutenant Hoff mogte 
worden geauctoriseerd aen hem uit te tellen de uitdeilinge van een scheepsportie uit den 
boedel van Do. Worst. 
Was geapost:  Het versoek, bij de requeste gedaen, word geaccordeerd; En word de overste 
Lieutenant Hoff bij desen geauctoriseerd ende gelast, aen den Suppliant uit te tellen de 
gelibelleerde scheepsportie, in desen vermeld. 
 
 
281. Den 10 Febr(uarii) 1729, fol.90vo. 
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Op de requeste van Gerrit van Munnen, voor sig selfs, en Dirk Bos, als voogd over Harmen 
van Munnen, versoekende den boedel van wijlen Jan Arensen van Munnen den remonstranten 
respective vader en grootvader, sub beneficio legis et inventarii te mogen aenvaerde. 
Was geapost:  Het versoek, bij de requeste gedaen, word geaccordeerd, en worden de 
Remonstranten geauctoriseerd, den boedel, in desen vermeld, met assumtie van E. Moulin 
wegens desselfs schoonmoeder, en van . . . . . . . . . . . . . onder beneficie van inventaris te 
anvaerden. 
 
 
282. Den 15 Febr(uarii) 1729, fol.91. 
Op de requeste van Gerrigjen Gerrits, weduwe van Jan Roelofs, Stads Meijerse, 
remonstrerende, hoe dat om haar hoge jaren genoodzaakt was haare huishoudinge van de 
hand te slaan, en haar huis hadde verkoft aen Adolph Claassen, soon van Claas de Boer, onder 
approbatie van Schepenen en Raden, versoekende daer toe approbatie, als mede, dat de koper 
het erve voor de nog open staende huurjaren mogte beheren, voor sodane summa, als de 
Suppliante daer voor ’s jaarlijx heeft beloofd. 
Was geapost:  Het vesoek, bij de requeste gedaen, word geaccordeerd, so als het legd, mids 
dat Adolph Claessen de huiskoopspenningen bij overneminge van het erve aen de ontfanger 
deses Stads domeinen betale ter summa van vijf honderd en vijf en twintig guldens. 
 
 
283. Den 28 Febr(uarii) 1729, fol.91. 
Op de requeste van de Burgermeester H. Vestrink, versoekende te mogen worden begunstigd 
met seker Bolwerk, gelegen tusschen de Veene poorte en den IJssel aen de Boven Haven, 
sederd de dood van de weduwe Wolfsen onbeheerd gebleven. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden accorderen, haar angaende, het versoek, bij de requeste 
gedaen, en begunstigen den Heer requestrant met het bolwerk, in desen vermeld, mids 
hetselve niet anvaerdende, voor dat de fortificatien ten einde toe sijn volmaekt, ende voltooid. 
 
 
284. Den 3 Meert 1729, fol.91vo. 
Op de requeste van B.W. de Haan als Scholtes van Camperveene, versoekende in zijne 
qualiteijt alhier vergunder aarde, om actens te mogen passeren. 
Was geapost:  Schepenen en Raaden accorderen aan den Suppliant de verzogte vergunder 
aarde, om alhier sodaane acten voor het gerigte van Camperveen souden moeten gepasseert 
worden, te passeren, en verders buiten praejudictie en secretarie deser Stad. 
 
 
285. Den 7 Martii 1729, fol.91vo. 
Op de requeste van Hendrick van Nunspeet, versoekende te werden begunstigd met de 
vacante Schoolmeesters plaetse te Brunnepe, open gevallen door de dood van Pieter Lacourt. 
Was geapost:  Het versoek, bij de requeste gedaen, word geaccordeerd, en word den 
Suppliant met de versogte Schoolmeesters plaatse te Brunnepe begunstigd, op het tractement 
daer toe staende, in te gaan met Paasschen anstaende. 
 
 
286. Den 14 Martii 1729, fol.92. 
Op de requeste van Gerrit Smit, remonstrerende, hoe hem van de weduwe van Willem 
Harbersen Kruishoop was competerende een summa van twee honderd guldens, gevestigd op 
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haer huis, hoff en where, staende alhier op de Oude Strate, versoekende, hetselve huis ten 
overstaen van de Heren Hoofdlieden te mogen verkopen. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden verstaen, dat de weduwe van Willem Harbersen 
Kruishoop haar huis, hoff en where, in desen vermeld vrijwillig, ende op haar eigen name sal 
kunnen en mogen verkopen, welke verkopinge ten opsigte van de onmundige sal moeten 
geschieden ten overstaen van de respective Heren Hoofdlieden. 
 
 
287. Den 28 Meert 1729, fol.92vo. 
Op de requeste van vrouw Barta Elisabeth van Oldeneel, geboren Voorne, en de voogden over 
joncker Francois van Jngen, remonstrerende hoe dat hadden verkoft een erve genaemt het 
Sand, gelegen in Veluwe bij het huis IJrst, aen Hendrik van Santen voor een summa van 4300 
guldens op Maj anstaende te betalen; Versoekende dat dese gedane koop mogte werden 
geapprobeerd ten aensien van twee derde parten van de vrouw Remonstrante absente marito 
gedaen, en ten ansien van het overige derde part aen gemelde pupil toebehorende. 
Was geapost:  Het versoek, bij de requeste gedaen, word geaccordeerd, en word de 
gelibelleerde gedane verkopinge, so ten opsigte van de vrouw Remonstrante, als absente 
marito gedaen, als ten requarde van het pupill geprobeerd. 
 
 
288. Den 30 Meert 1729, fol.92vo. 
Op de requeste van Procurator W. van Harn, als Curator over den boedel van Barta Jellen, en 
haar suster Janneke Jellen, remonstrerende, hoe deselve ieder op het comptoir deser Stad 
hadden gehad een jaarlijxe lijfrente ad vijf en veertig caroli guldens, van welke rente bij haar 
leven alle was verschenen een half jaar, hetwelke nog onbetaeld is, en also de ontfanger deses 
Stads domeinen betalinge weigerde te doen, als tegens overgave van de originele lijfrente 
brief, welke niet voor handen was; Versoekende, dat de ontfanger mogte worden gelast de bij 
het leven verschenene renten te betalen. 
Was geapost:  De ontfanger deses Stads domeinen word geordonneerd, de verschuldigde 
renten aen den Remonstrant qqa. te betalen, of schoon de originele obligatie niet voor handen 
mogte sijn. 
 
 
289. Eodem [30 Meert 1729], fol.93. 
Op de requeste van Marrigjen Slagmans versoekende den boedel van wijlen haar suster te 
mogen anvaerden onder beneficie van inventaris. 
Was geapost:  De Remonstrante word geaccordeerd de boedel, in desen vermeld, met 
assumtie van twee der grootste crediteuren onder beneficie van inventaris te aenvaerden. 
 
 
290. Den 3 April 1729, fol.93vo. 
Op de requeste van Joannes Smit en Lubbertus Groen, als momberen over de twee onmundige 
kinderen van Hercules Brouwer, remonstrerende, hoe hare pupillen op de weeskamer der Stad 
Amsterdam hadden staen een capitaal van agtien honderd caroli guldens tegens twee en een 
half percento; versoekende uit hetselve capitaal tot voortsettinge van haar handwerk te mogen 
ligten drie honderd caroli guldens. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden hier over de Remonstranten qqa. nader hebbende 
gehoord, ende ingenomen het rapport, en praeadvijs van de Heren Hoofdlieden, permitteren 
haar angaende, dat de Supplianten qqa. tot nodige alimentatie van hare pupillen, en 
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voortsettinge van derselver ambagten uit het gelibelleerde capitaal drie successive jaren agter 
een souden mogen beuren ende ontfangen ’s jaars honderd caroli guldens. 
 
 
291. Eodem [3 April 1729], fol.94. 
Op de requeste van Rutger Bondam, als regerende Buiten vader van het Grote Burger 
Weeshuis, remonstrerende, hoe hij met de Regeringe sijn anvang wel hadde genomen, egter 
van gene penningen was voorsien; Versoekende, dat hem ten eersten mogte ontfangen een 
summa van vijf honderd guldens. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden accorderen den Remonstrant qqa. een summa van drie 
honderd carli guldens, ten fine, als bij de requeste vermeld: En word de Heer Burgermeester 
Roelink, als gewesene ontfanger deses Stads domeinen geauctoriseerd ende geordonneerd uit 
de agterstedige renten voorschreven summa aen den Remonstrant uit te tellen en te betalen. 
 
 
292. Den 20 April 1729, fol.94. 
Op de requeste van vrouw Christina Antonetta van Oldeneel weduwe van jonker Lucas 
Alphertse Bruijns als legitima tutrix benevens de E: Lucas Bols als momber over desselfs 
kinderen, versoekende approbatie van een verkopinge van een vierde part van een katersteede 
genaemt den Bijvang met ’t overdoen van vijftig guldens (verileg welk)? zin niet afgemaakt. 
Was geapost:  Schepenen en Raden op raport van de Heeren Hoofluiden van ’t Boven 
Quartier accordeeren dese verkopinge pro ut jacet. 
 
 
293. Den 22 April 1729, fol.94vo. 
Op den requeste van Jan Wiegersen, remonstreerende hoe dat Suppliant sedert een jaer door 
siekte was aengetast waer door het water was gevolgt en niet hebbende tot onderstant waer 
mede konde gelaaft of gespiest worden, derhalven versoekende van Haer Wel Edele 
Hoogagtbare een stuiver gelts tot sijnen onderstant 
Was geapost:  Den Suppliant word begunstigt met een summa van tien goudguldens eens 
door deses Stads ontfanger te betalen uit deze lopende kamer 1729. 
 
 
294. Den 25 April 1729, fol.95. 
Op den requeste van Blasius Sorg, remonstreerende hoe dat in het Buiten Quartier hadde 
gewoont alwaer Remonstrant geen beesten konde houden versoekende derhalven te mogen 
accordeeren om in dat quartier sijn beesten te mogen opslaan in het welke sij ’s winters gestalt 
worden. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden, verstaen dat den Suppliant sig kan bedienen van de 
weide in ’t quartier daer woont en niet anders. 
 
 
295. Den 26 April 1729, fol.95. 
Op den requeste van Egbert Volkerts en Jan Reijers voogden over Marregien Herms 
minderjarige dogter remonstreerende hoe dat sij met toestemminge van U Wel Edele 
Hoogagtbare waren overeengekomen dat zij voor hare pupille souden trekken en genieten 
voor eerst het bewijs ter summa van 125 guldens en verder des vaders halve kleederen en dan 
nog 8 caroli guldens en wijl haer de kleederen niet te staan wilden deselve ten meeste prijze 
wel verkopen. 
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Was geapost:  Schepenen ende Raden hebbende gehoort ’t raport van de Heeren Hooftluiden 
word ’t gene in desen requeste vermelt geaccordeert. 
 
 
296. Den 28 April 1729, fol.95vo. 
Op den requeste van Gerrit ten Cate en Willem Gerritsen Bos, voogden over de kinderen Wiel 
en Arent Mackorius remonstreerende hoe deselve waren met deselfs weduwe over een 
gekomen dat zij Supplianten voor hare pupillen souden voor haer vaders nalatenschap 
genieten een somma van 78 caroli guldens daar onder begreepen sodane 20 caroli guldens als 
der Supplianten pupillen vader aen haar hadde beweezen boven de kleederen tot haar pupillen 
vaders lijf behoorende hebbende. 
Was geapost:  Gehoort hebbende ’t raport van de Heeren Hooftluiden accordeeren Schepenen 
en Raden ’t gemaekte accoord in desen requeste vermeld. 
 
 
297. Eodem [28 April 1729], fol.96. 
Op den requeste van de burgers van onze Stadsdorp remonstreerende hoe dat zij bij ’t gebrek 
van weide op de greente door het onderstormen van het hoge water haer beesten op de 
Greente niet kosten weiden. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accordeeren Remonstranten om bij gebrek van weide op 
de Greente door onderstormen van ’t water of door droogte veroorsaekt zo dat zij hunne 
beesten op deselve niet kunnen weiden om met kennisse en approbatie van de Heeren 
Weidemeesteren hunne koeien in ’t Hagenbroek te mogen weiden. 
 
 
298. Den 29 April 1729, fol.96. 
Op den requeste van Jan Willem Josserand, versoekende dat Schepenen en Raden hem  
Remonstrant geliefden te mainteneren bij het verleende octrooij voor de tijd an vijftien jaren, 
ten einde sijne kunst alhier alleen, met uitsluitinge van anderen, gedurende deselve tijd, soude 
mogen exerceeren. 
Was geapost:  Als de Suppliant niet heeft nagekomen de conditien, waer op hem het 
gelibelleerde octrooij is verleend, is hetselve octrooij van sels vervallen, gelijk Schepenen en 
Raden den Suppliant mids desen verklaren daer te sijn verstoken. 
 
 
299. Den 4 Maj 1729, fol.96vo. 
Op de requeste van Berend van Schoonheten, versoekende, dat tegens behoorlijk transport te 
doen door F. Markelbach, van een huis, door den selven aen den Remonstrant verkoft, de 
verschuldige kooppenningen mogte deponeren ter Secretarije alhier, tot so lange, F. 
Markelbach voor alle evictie en namaninge gerigtelijke reële cautie soude hebben gesteld. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden ordonneren ende auctoriseren den Remonstrant mids 
desen, om aen Frans Markelbach uit te tellen de kooppenningen, door hem voor het 
gelibelleerde huis beloofd, mids daer van inhoudende een summa van honderd en dartig 
goudguldens met de interesse van dien, sederd de dag van de laatste paaij van betalinge, door 
F. Markelbach aan wijlen de Heer Burgermeester F. Erkelens en Dr. R. Erkelens gedaen, tot 
so lange sal sijn gebleken, dat deselve kooppenningen door F. Markelbach ten vollen sullen 
sijn betaald. 
 
 
300. Den 12 Maj 1729, fol.97. 
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Op de requeste van Jannigjen Jans, huisvrouwe van A. Hosebeen, versoekende een plaats met 
de kost te mogen hebben in ’t Boven Gasthuis. 
Was geapost: Schepenen en Raden begunstigen de Suppliante om redenen met een summa 
van tien goudguldens eens, te betalen door de Collecteur van des Stads accijs. 
 
 
301. Den 19 Meij 1729, fol.97. 
Op de requeste van Claas Gast, remonstrerende hoe hem van dese Stad was competerende een 
summa van 79 guldens en tien stuivers; En dat in den jare 1728 van de Stad hadde gekoft 
enige ijpebomen voor een summa van 27 guldens versoekende, dat deselve 27 guldens per 
assignatie in minderinge van sijne praetensie sal worden gekortet. 
Was geapost:  De Suppliant word geordonneerd, de gelibelleerde summa van seven en 
twintig guldens wegens gekofte ijpe bomen aen handen van de heren Camenaar en 
Rentemeesters van den jare 1728 uit te tellen en te betalen; En kan den Suppliant vorders 
overgeven een specifique rekeninge van sijne praetensien, ten einde daer op na voorgaende 
examinatie nader worde gedisponeerd. 
 
 
302. Den 30 Meij 1729, fol.97vo. 
Op de requeste van W. van Marle, Scholtus van IJsselmuijden, versoekende te mogen worden 
begunstigd met het vice bewaarderschap van Mastebroek, benevens desselfs emolumenten. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden accorderen, haar angaende , het versoek, bij de 
requeste gedaen. 
 
 
303. Den 2 Junij 1729, fol.97vo. 
Op den requeste van Salomon Balkhuisen en Margrietien Graeve, remonstreerende, hoe dat 
de eerste seer droevig en jammerlijk door ’t water besogt is, en niet in staat sijn om een 
stuiver gelt te verdienen, versoekende derhalven van Haar Wel Edele Hoog Agtbare om 
Supplianten met een stuiver gelts te begunstigen. 
Was geapost:  Suppliant word toegelegd een summa van vijff goudguldens eens. 
 
 
304. Den 3 Junii 1729, fol.98. 
Op de requeste van Elisabeth Stegemans, weduwe van wijlen Teunis Visscher, versoekende te 
worden begunstigd met het gebruik van het Bolwerk, so op wijlen haar soon Helmig van Nes 
was geconfereerd. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden accorderen haer angaende, het versoek bij de requeste 
gedaen, en begunstigen de Suppliante met het gebruik van het gelibelleerde Bolwerk tot 
wederseggens toe. 
 
 
305. Den 3 Junii 1729, fol.98. 
Op de requeste van de Burgermeester R. Sabée en Do. C. Nessink, in qualiteit als voogden 
over P.C. Sabée, nagelatene onmundige soon van de Major Q. Sabée, versoekende te mogen 
worden geauctoriseerd om te verkopen 1 morgen, of vijf akkeren lands, de Craijenberg 
genaemt gemeen met welgemelte voogd de Burgermeester R. Sabée, 2. de geregte helfte van 
vier en een halve morgen hooij ofte weijdeland, de Veldhoeve genaamt, gemeen met  
Do. Hubert. 3. Twee morgen hooijland, genaemd Besjes Kampjen. 
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Was geapost:  De Remonstranten qqa. worden geauctoriseerd ten fine als bij de requeste 
vermeld. 
 
 
306. Den 7 Junij 1729, fol.98vo. 
Op den requeste van Gerrit van Munnen, Margarita Bosch weduwe van Andries Bosch als 
voogt over Harmen van Munnen soon bij Andries van Munnen en Margrita Bosch in egte 
verwekt, samentlijke kinderen en kints kinderen van Jan Arentsen van Munnen en Elisabeth 
Bloenders remonstreerende hoe dat hunne ouderen voornoemt op den 31 December 1700 
hebben opgenomen een somma van hondert vijftig caroli guldens van Claas Visscher en 
Geertruit Veene, en dan nog den 26 April 1703 van den Eerbare Henrikien Bongaerts, waer 
van Claas Visscher mede het regt van cessie is hebbende volgens acte van den 17 September 
1706 ter somma van twee hondert caroli guldens waervoor ten specialen onderpant hebben 
gestelt een huis in de Nieuwstraate, twee halve huisies, een agter de Nieuwe Muiren het ander 
in de Geerstraat, en dan een huisien in de Erenst Smits Steege om in cas van wanbetalinge so 
capitaal als verlopene interesse daer aen te kunnen en mogen erhalen, en dat op voorschreven 
huisen reets verwin was gedaen en bekomen in dato den ses Augustus 1706 sijnde de 
capitalen al nog groot 300 en de interesse van af den jare 1715 tot 1729 verlopen ter somma 
van 200 caroli guldens, en also van voorschreven huisen nog alleen overig is het huisie in de 
Heeren Smits Steege en terwijl den boedel van Jan Arentsen van Munnen ten eenemael 
soberlijk is bevonden daer inne niet tot betalinge deser capitalen en interessen sijnde, hebben 
de Remonstranten de weduwe van Claas Visscher verzogt dese nog overige twee huisies te 
mogen aenneemen versoekende derhalven de Remonstranten ten einde te approbeeren van aen 
de weduwe Visscher en der selver erfgenaamen sonder verder inwinninge als anders dese 
twee huisies te mogen cederen te mogen overdragen. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accordeeren het versoek in desen requeste vermeld. 
 
 
307. Den 14 Junij 1729, fol.99vo. 
Op den requeste van Jannegien Jans remonstreerende hoe dat de Burgermeester van der 
Weteringe Suppliantinnen goederen hadde doen opschrijven voor agterstallige Landpagten en 
niet in staat was om te betalen versoekende dierhalven remissie van die Landpagten aen de 
Geestelijkheid schuldig. 
Was geapost:  De Vendumeester Evert Moulin word geauctoriseerrd en gelast ten overstaan 
van de Heeren Borgermeesteren Jan Steenbergen en Jan ter Welberg om den boedel van 
Suppliantinne en haar man ad opus jus habentium te distraheeren en om een bedde met 
desselfs toebehooren en eenige andere meubelties te taxeeren om tot haar gebruik te worden 
gelaten om in cas van scheidinge in voorschreven boedel weder te kunnen worden ingebragt. 
 
 
308. Den 16 Junij 1729, fol.100. 
Op den requeste van de weduwe Nurac versoekende betalinge van het half jaer tractement 
bedragende ses guldens wegens het Sweertveegen ’t welk Paasschen 1729 zijn begin heeft 
genomen. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accordeeren sodane versoek en dat sodane somme door 
den ontfanger van de Stad sal worden betaalt aan voorschreven weduwe. 
 
 
309. Den 21 Junij 1729, fol.100vo. 
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Op den requeste van Eva van Wijk als in houwelijk hebbende gehad Christoffer Verwei 
remonstreerende hoe dat ingevolge houwelijxe voorwaerden tussen hun beiden den 17 
September 1725 opgerigt, onder anderen was geconditioneert dat wanneer de bruidegom voor 
de bruidt stervende uit des bruidegoms goederen sou genieten vijftig caroli guldens 
versoekende derhalven dat Suppliante voorschreven vijftig guldens uit de boedelpenningen 
van Chr. Verweij sal kunnen en mogen trekken. 
Was geapost: Schepenen en Raden accorderen Suppliante voor hare voorschreven pretensie 
de summa van 50 caroli guldens. 
 
 
310. Den 23 Junii 1729, fol.100vo. 
Op de requeste van G. Elseneur, H. Beerthuis, en B.H. van Berkum, als aengestelde 
momberen over Henr. Elseneur, versoekende, te mogen worden geauctoriseerd om de 
huishoudinge van Henr. Elseneur op te breken, de meubilen te verkopen, de crediteuren 
voldoen, en uit sijne andere inkomsten hem Henr. Elseneur benevens desselfs kind bij sijn 
oom G. Elseneur in kosten te bestellen. 
Was geapost:  Het versoek, bij de requeste gedaen, word geaccordeerd, en worden de 
Remonstranten geauctoriseerd, ten fine, als bij de requeste gemeld. 
 
 
311. Eodem [23 Junii 1729], fol.101. 
Op de requeste van Stephanus Wolters, en Caspar Andreas Poorten, mede erfgenamen en 
gevolmagtigde van de overige erfgenamen van wijlen Abraham du Bois, versoekende dat de 
aengestelde Curateuren over den boedel en nalatenschap van voorschreven A. du Bois mogten 
werden geauctoriseerd, deselve boedel aen haar over te geven. 
Was geapost:  De Curateuren over den boedel, en nalatenschap van wijlen Abraham du Bois, 
worden geauctoriserd, ten fine, als bij de requeste gemeld. 
 
 
312. Den 27 Junij 1729, fol.101. 
Op den requeste van Johan Hof, Johannes Camnerus, Jan Versmit, en Anthonij Cornelis 
Maurik in qualiteit als gesamentlijke Curateuren, over den boedel van wijlen Everhard Worst 
remonstreerende hoe dat sij van de vrouw weduwe Foccoma hadden geeist te bordebrenging 
van de coopschat van het huis bij haar bewoont, uit voorgemelde boedel aengekoft en also sij 
vrouw weduwe Foccoma daer van requireert transport en overdragt, so versoeken 
remonstranten opgemelde coopschat van de vrouw weduwe Foccoma te ontfangen en aan 
deselve van opgemelde huis overdragt te doen. 
Was geapost:  De Curateuren in desen requeste vermeld worden geauctoriseerd om 
opgemelde coopschat van de voogden van de onmundige kinderen wijlen de vrouw weduwe 
Foccoma te ontfangen en overdragt van opgemelde huis te doen. 
 
 
313. Den 29 Junij 1729, fol.102. 
Op de requeste van de voogden over de onmundige kinderen van wijlen Burgermeester R.M. 
Foccoma en Lucretia Roldanus, versoekende te mogen werden geauctoriseerd tot het 
verkopen haar pupillen huis, met de behuisingen daer aen gelegen, so door derselver ouders 
selfs is bewoond, als mede wanneer een hoff, gelegen in de Bane, so tegenswoordig door de 
Rector  Olthoff werd gebruikt. 
Was geapost:  Het versoek, bij de requeste gedaen, word geaccordeerd, en worden de 
Remonstranten qqa. geauctoriseerd, ten fine, als daar bij vermeld. 
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314.  Den 29 Junij 1729, fol.102. 
Op den requeste van Emanuel van Arssen en Johannes Croese als Curateuren over den boedel 
van wijlen de Secretaris R.J. Eekhout remonstreerende hoe gemelde boedel is competeerende 
van de weduwe wijlen de Capitain H.M. Eekhout 8 jaren huishuire jaerlijx so de 
Remonstranten onderrigt worden ter somma van 120 guldens van het huis door gemelde 
weduwe Eekhouts bewoond, versoekende van voorschreven verschulde huirpenningen 
betalinge na aftrek van het geene bewijslijk daer op mogte sijn verschoten tot nodige reparatie 
over gemelde huis gedaen. 
Was geapost:  Schepenen en Raden na verhoor van parthijen  adjudiceeren en accordeeren 
aen de weduwe Eekhout in plaets van de 120 guldens huishuire jaerlijx aen voorschreven 
boedel te betalen 100 guldens mits dat voorschreven weduwe met handtastinge in eedes 
plaetse verklare dat sij voorschreven huis voor niet meer als 100 guldens jaerlijx heeft gehuurt 
accordeerende, verder aen de weduwe Eekhout de bewijslijke en gedaene nodige onkosten 
van reparatie aen voorschreven huis gedaen van voorschreven huishuire te mogen korten. 
Hebbende Haer Wel Edele Hoog Agtbare verder goedgevonden aen partijen te ordonneeren 
om op aenstaande Saturdag over veertijn dagen sullende sijn op den 16 Julij te disputeeren 
over de cortinge van ’t capitaal met de interesse van dien haer verweerderse uit de boedel van 
de Secretaris Eekhout uit hoofde van een betekende obligatie competerende. 
 
[In marge]: Den 14 Julij 1729 Heeft de weduwe Eekhout handtastinge in eedes plaatse gesterkt. Coram: Sabé (en) 
Steenbergen. 
 
 
315. den 2 Julii 1729, fol.103. 
Op de requeste van de Armebesorgeren deser Stad, remonstrerende hoe wijlen enen Henr. de 
Wolf van den Armen hadde genomen een capitale summa van een honderd goudguldens; Dat 
hetselve capitael door sijne erfgenamen was opgesegt; en also de vestenisbrief niet was te 
vinden, en de Burgermeester J. Steenbergen qqa. beswaerd was om hetselve capitael tegens 
behoorlijke quitancie in handen der Supplianten over te tellen; so versogten zij dat Schepenen 
ende Raden een nevensgaende geprojecteerde quitancie geliefden te approberen, en deselve te 
doen registreren, en haar tot ontfangst en quitinge te auctoriseren, en de verlopene interest, 
welke sederd het jaar 1724 niet betaeld was te reguleren. 
Was geapost:  Het versoek, bij de requeste gedaen, word geaccordeerd, en worden de 
Remonstranten qqa. geauctoriseerd tegens behoorlijke kwijtinge het gelibelleerde capitarl te 
ontfangen; En dewijl de Burgermeester Joan Steenbergen met handtastinge heeft verklaerd, 
dat hetselve capitaal sederd de tijd van opsage altoos vaerdig heeft gelegen sonder dat sijn 
Wel Edele, ofte de erfgenamen  van de Henr. de Wolf daer van enige interesse hebben 
geprofiteerd, ofte genoten, so verstaen Schepenen ende Raden, dat deselve sederd de tijd van 
voren gemelte gedane opsage niet gehouden sijn daer van interesse te betalen. 
 
 
316. Den 2 Julii 1729, fol.103vo. 
Op den requeste van Elijsabet Valensijn versoekende van Haer Wel Edele Hoog Agtbare een 
stuiver gelds tot haer nodig onderhoud. 
Was geapost:  De Secretaris Muntz word geauctoriseerd om tien goudguldens uit de 
penningen so onder sijn Ed. van de Loterie sijn berustende uit te tellen aen de regeerende 
Kermeester van de Heilige Geesten Gasthuis om die aen Suppliantinne na sijn goedvinden en 
tijdsgelegenheit te distribueren. 
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317. Den 7 Julii 1729, fol.104. 
Op de requeste van Hendrik Vincent, remonstrerende, hoe van af den jare 1723 als Meester 
Pompemaker het opsigt hadde gehad over deses Stads brandspuiten, en deselve hadde 
onderhouden sonder dat daar voor enig tractement aen hem was toegelegd; versoekende, dat 
Schepenen ende Raden hem daer voor met een jaarlijx tractement geliefden te begunstigen. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden begunstigen den Suppliant met een tractement van ses 
en dartig caroli guldens ’s jaars, bij halve jaren uit des Stads Camer te ontfangen, ingaende 
met Paasschen 1729 en waar van het eerste halve jaar sal sijn verschenen op Michieli eerst 
komende. Ende sal den Suppliant werden ter handen gesteld een copie van de instructie, 
welke Schepenen ende Raden voor hem sullen formeren. 
 
 
318. Den 7 Julii 1729, fol.104. 
Op de requeste van Petrus Hollebeek verzoekende afbreekinge van 2 huisies in de Hofstrate. 
Was geapost:  Het verzoek in desen requeste vermeld word geapprobeert. 
 
 
319. Den 11 Julij 1729, fol.104vo. 
Op den requeste van Jan Jacobsen Meijer versoekende een half jaer tractement wegens sijn 
huisvrouwe saliger als geweesene vroedvrouw van deese Stad. 
Was geapost:  Het versoek in desen requeste vermeld word geaccordeerd. 
 
 
320. Eodem [11 Julij 1729], fol.104vo. 
Op den requeste van Jan Kloecke, Rutger Bondam en Henrik van den Berg versoekende 
verkopinge van eenige huisen bij Willem van den Noord nagelaten in qualiteit als Curateuren 
van voorschreven boedel. 
Was geapost:  Het versoek in deesen vermeld word ten overstaan van ’t gerigte geaccordeerd. 
321. Den 14 Julij 1729, fol.104vo. 
Op den requeste van Christofel Meij remonstreerende hoe dat eenen Henrik Koopsen is 
geconstitueerd om te procederen op sodane Tjalk als Welmer Roelofs Veene is toebehorende 
geweest, om daer uit te erhalen een somma van hondert negen en tagtentig caroli guldens met 
magt om uit dien hoofde penningen te ontfangen daer voor te quiteeren volgens procuratie 
van den 2 December 1728 voorts van Tijmen Janssen Meester en Jan Wolters Klosze beijde 
tot Giethoorn wonagtig om tot bekominge van vier en sestig caroli guldens, volgens bijgaende 
rekeninge uit welker beide hoofden wel en wettig geprocedeert is, en regt van executie 
bekomen en ter selver instantie gerigtelijk is verkoft op den 1 Februarij 1729 en also gemelde 
Tjalk hadde opgebragt een somma van vijfhondert en vijf en twintig caroli guldens sijnde de 
beloofde kooppenningen op den 9 Julij door de koper Jan Koen aengetelt geworden en alzo de 
verwinhebberen en executanten uit hoofde van hun bekomen regt in die geprovenieerde 
kooppenningen sijn gepraefereerd en ten gevolge van die aen haer kunnen werden uitgereikt. 
Verzoekende derhalven dat uit de kooppenningen van gemelte Tjalk mag ontfangen gemelte 
praetensie van 189 en 64 caroli guldens. 
Was geapost:  Het versoek in desen requeste vermeld word geaccordeerd, mits dat gemelde 
penningen zullen mogen worden geligt onder suffisante en goede cautie. 
 
 
322. Den 25 Julij 1729, fol.105vo. 
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Op den requeste van Ephraim Schultz als pagter van deser Stads Bieren, remonstrerende hoe 
dat door hem gerigtelijk sijn aengehaeld geweest eenige vaten bier, welke vaten bier op order 
van Haar Wel Edele Hoog Agtbare publijcq sijn verkogt, welke penningen onder E. Moulin 
sijn berustende so versocht Suppliant dat Haer Wel Edele Hoog Agtbare E. Moulin gelieven 
te ordonneeren om die penningen aen Suppliant uit te tellen onder cautie van restrictie. 
Was geapost:  E. Moulin word geauctoriseerd om aen Suppliant gemelde penningen onder 
sufficientie cautie uit te tellen. 
 
 
323. Den 1 Augusti 1729, fol.106. 
Op de requeste van de Arme Besorgeren deser Stad, versoekende de huisen, so de Arme 
Kamer sijn toebehorende, en wel speciaal dat huis, waer de weduwe van Vrugten thans in 
woond, te mogen verkopen. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden auctoriseren de Remonstranten qqa. het huis, daer de 
weduwe van Vrugten thans in woond, en aen des Stads Armen Kamer is toebehorende, ten 
hoogsten prijse onder approbatie van Schepenen ende Raden te verkopen. 
 
 
324. Eodem [1 Augusti 1729], fol.106. 
Op de requeste van B.W. de Haan remonstrerende, hoe hem uit den boedel van wijlen 
Nicolaas Sluiter wegens twee jaeren nog was competerende de 1000ste penning, ter summa 
van f.4 - 15 - , versoekende, dat de Curateuren des boedels mogten worden geordonneerd, om 
aen hem de voorschreven summa te betaelen. 
Was geapost:  De Curateuren, over den boedel, bij de requeste vermeld, worden 
geordonneerd, ende gelast de Remonstrant qqa. de gelibelleerde summa van vier guldens en 
vijftien stuivers uit de boedel penningen uit te tellen ende te betaelen. 
 
 
325. Den 8 Aug(usti) 1729, fol.106vo. 
Op den requeste van de Arme Besorgen deser Stad remonstreerende hoe dat sij hadden  
verkogt aen Anna Maria weduwe van Vrugten  een huis staende op de Oude Straate voor een 
somma van 350 caroli guldens versoekende van Haer Wel Edele Hoog Agtbare approbatie 
van sodane gedane verkopinge. 
Was geapost:  Schepenen en Raden approberen voorstaende gedaene verkopinge. 
 
 
326. Den 15 Aug(usti) 1729, fol.106vo. 
Op den requeste van Antoni van Laar en Henrik ter Veen als voogden over de onmundige 
kinderen van wijlen Jan van Deventer remonstreerende hoe dat voor eenige tijd van hare 
pupillen grootvader eenige penningen haden ontfangen welke op approatie van Haar Wel 
Edele Hoog Agtbare waren belegt op een halve koornwind moole welke mole door de 
Geestelijkheit van de Stad publijcq aen Ephraim Schultz voor 202 goudguldens waren 
verkogt, als mede op een huijs staende op de Burgwal bij publijque verkopinge bij  
Dr. Nessink aen gekoft voor 125 goudguldens, en wijl remonstranten tot afdoeninge van 
schulden nootsakelijk geld van nooden hadden, so versoeken de remonstranten dat Scholts 
mag worden geordonneert om sodane penningen aen de voogden te voldoen, onder renuntiatie 
van de losse alsmede dat Dr. Nessink mag worden geconstringeert om sodane beloofde 
cooppenningen te betalen. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accordeeren het versoek hier in vermeld en worden de 
voogden Antoni van Laar en Henrik ter Veen geauctoriseerd om onder renuntiatie van de 
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losse te ontfangen van Ephraim Schultz sodanige penningen als hier in desen requeste word 
gespecificeerd, en worden de voogden verder geauctoriseerd om Dr. Nessink indien sijn Ed. 
bij minnelijk accoord niet gelieve te betalen met regt aen te spreeken en daer in te doen en te 
handelen na hunnen goeden rade. 
 
 
327. Den 3 September 1729, fol.107. 
Op den requeste van Evertien Egberts remonstreerende hoe dat deselve eenige tijd als 
vroedvrouw hadde geageert versoekende met voorschreven plaetse te worden begunstigt. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen Suppliante om een bortien te mogen 
uithangen als Vroedvrouwe. 
 
 
328.  Den 3 Septemb(er) 1729, fol.107vo. 
Op de requeste van Rutger Velthuis, Stadsmeijer, versoekende het erve, so bij hem word 
beheerd, leggende op het Raas, en waer aen nog vier jaeren pagt hadde, te mogen overdoen 
aen enen Harmen Voerman, en sulx op die conditien, als het selve door hem Remonstrant was 
gepagt, en dat aen gemelte Harmen Voerman nog boven voorschreven vier jaeren, tien jaeren 
tot de pagt mogten worden toegedaen. 
Was geapost:  Schepenen ende Raeden accorderen aen den Suppliant het erve in de requeste 
vermeld, te mogen overdoen aen Harmen Voerman voor die vier jaeren, als den Suppliant 
daer aen nog pagt heeft, sonder meer. 
 
 
329. Eodem 3 [September 1729], fol.107vo. 
Op de requeste van Jan Croese, Stadsmeijer, versoekende het erve, leggende op het Stuerop, 
over te mogen doen aen Rutger Velthuis, op conditie, als bij het vorige request vermeld. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen aen den Suppliant het erve, in de requeste 
vermeld, te mogen overdoen aen Rutger Velthuis voor all sodaene vier jaeren, als den 
Suppliant nog pagt daer aen heeft; sonder meer. 
330. Eodem 3 [September 1729], fol.108. 
Op de requeste van Age Doedens, meester Scheepstimmerman tot Sneeck, remonstrerende, 
hoe op den 27 februarii 1727 aen Stoffer Rijcken hadde geleverd een nieuwe Koffe voor 610 
caroli guldens op termijnen te betaelen. En dewijl deselve Stoffer Rijcken daer mede bleef in 
gebreke, versogte hij dat hem op deselve Koffe ingevolge de Bijlbrief mogte werden verleend 
executie, om de selve te mogen verkopen. 
Was geapost:  Het versoek, bij de requeste gedaen, word geaccordeerd; En word de 
Requestrant de versogte executie op de gelibelleerde Koffe verleend, om deselve alhier nae 
gedane gewoonlijke publicatien ten overstaen van de Heren Schutmeesteren ten hoogsten 
prijse te verkopen. 
 
 
331. Den 9 September 1729, fol.108vo. 
Op den requeste van Wolter van Marle als Scholtes van IJsselmuijden versoekende vergunder 
aerde om in conformiteit van de vorige Schulten alhier acten te mogen passeeren. 
Was geapost:  De versogte vergunder aerde word door Schepenen en Raden geaccordeerd ten 
fine als in den requeste vermeld dog sonder praejudicie van de jurisdictie en secretarije deser 
Stad. 
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332. Den 13 Sept(ember) 1729, fol.108vo. 
Op de requeste van Captain le Brun, alhier guarnisoen houdende, remonstrerende, hoe ene 
van desselfs oudste soldaten sodanig kranksinnig was geworden, dat door verscheidene 
soldaeten dag en nagt moeste bewaard worden, tot des remonstranten seer grote kosten; 
versoekende dat deselve soldaet op sodanige plaatse mogte worden gebragt, als daer toe nodig 
sal worden geoordeeld. 
Was geapost:  De Siekevader van het siekenhuis deser Stad word geordonneerd ende gelast, 
de persoon, bij de requeste vermeld, bij provisie in voorschreven huis te recipieren, om aldaer 
verpleegd te worden; genietende daer voor, als van ouds gebruickelijk is. 
 
 
333. Den 16 Septemb(er) 1729, fol.109. 
Op de requeste van Rutger Bondam, als Buiten vader van het Burger Weeshuis, 
remonstrerende, hoe dat verscheidene huisen der wesen noodzakelijk moesten worden 
gerepareerd; versoekende, dat hem ten dien einde enige penningen mogten worden besorgd. 
Was geapost:  De ontfanger van de domeinen deser Stad word geauctoriseerd ende gelast te 
betaelen aen de Remonstrant qqa. een summa van vier honderd caroli guldens, in minderinge 
van de interesse, so de wesen sijn competerende, uit de Camers van 1701 tot 1709 incluis, ten 
einde de Remonstrant qqa. daer mede de gelibelleerde nodige reparatie doet. 
 
 
334. Den 3 Oct(ober) 1729, fol.109vo. 
Op den requeste van Alexandrina van Dedem versoekende te worden begunstigt met een 
summa van 25 caroli guldens. 
Was geapost:  De ontfanger van deser Stads Domeinen word geauctoriseerd en geordonneert 
om aen Suppliant te betalen een summa van 25 caroli guldens eens, dog sonder verder 
consequentie. 
 
 
 
335. Den 6 Octob(er) 1729, fol.109vo. 
Op de requeste van Age Doedes, meester Scheepstimmerman tot Sneek, remonstrerende, hoe 
dat op den 4 deses ingevolge apoinct van Schepenen ende Raden van den 3 September deses 
jaers de Koffe, so door Chr. Rijcken is bevaren geweest ten overstaen van de Heren 
Schutmeesteren door hem was aengekoft voor een summa van 350 goudguldens also hem als 
timmermans baas wegens gemelte Koffe nog was competerende, een summa van 470 caroli 
guldens volgens Bijlbrief; En dan nog als het regt hebbende van Folkert Claesses wegens 
geleverd ijserwerk per resto een summa van 51 caroli guldens, en dus te samen 520 caroli 
guldens en elf stuivers in voegen de verkofte Koffe minder heeft opgebragt als de Suppliant 
daer van nog kwam een summa van 29 guldens en negen stuivers, so versogt hij dat hij als 
koper, deselve Koffe mogte naederen, en dus blijven gepraefereerd voor alle andere 
crediteuren, aennemende te betaelen de kosten hier over aengewend en gevallen, so wegens 
consignatie, overdragt, en alle andere meer; En dat dien ten gevolge de gepraesenteerde 
borgen uit hun borgtogt mogten werden ontslaegen. 
Was geapost:  Het versoek bij de requeste gedaen, word geaccordeerd, en word aen den 
Suppliant toegestaan de gelibelleerde Koffe te naederen, voor sijne verschulde 
scheepsdaegen, en onbetaalde kooppenningen, so wegens de geleverde Koffe, als ijserwerk, 
mids bevorens betaelde de kosten van overdragt, alsmede die, welke souden hebben moeten 
vallen, indien de Suppliant de kooppenningen in gevolge koopsvoorwaerden hadde 
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geconsigneerd: En worden dien nae de gepraesenteerde borgen van hunne borgtogte 
ontslaegen. 
 
 
336. Den 11 October 1729, fol.110. 
Op de requeste van Jan Eckelboom, versoekende in de plaats van Christopher Rijcken, wiens 
gevaer bij executie was verkoft, te mogen worden begunstigd met het regt van het veer van 
hier op Deventer. 
Was geapost:  Wanneer de Suppliant met een behoorlijk en bekwaam vaartuig sal wesen 
voorsien, sullen Schepenen en Raden den selven met het regt van het gelibelleerde vheer 
begunstigen. 
 
 
337. Den 15 Octob(er) 1729, fol.110vo. 
Op den requeste van de weduwe Moermans remonstreerende hoe dat Haer Weledele Hoog 
Agtbare bij apoinctement van den 1 October 1725 aen haer hadden geaccordeerd om den 
boedel van haer suster Helena van Druijff onder beneficie van inventaris te aenvaren, en om 
met eenen de goederen ten overstaen van twee der vornaemste crediteuren te doen verkopen 
versoekende derhalven dat voorschreven boedel ten overstaen van Werner van Diepen en 
Jasper Kroese nu publijq en aen de meestbiedende alhier mogten worden verkogt. 
Was geapost:  De vendumeester Evert Moulin word gelast en geauctoriseerd om ten 
overstaen van de curateuren van den nagelatene boedel van wijlen Helena van Druif te 
verkopen gemelten nagelaten boedel, goederen en effecten en sullen de penningen uit 
voorschreven verkogte goederen provenierende onder voorschreven Evert Moulin so lange 
blijven berusten tot nader uitdragt van saken. 
 
 
338. Den 3 Novemb(er) 1729, fol.111. 
Op de requeste van de Arme Besorgeren deser Stad, versoekende approbatie van een gedaene 
verkoop van een huis thans bewoond bij Geerlich Rinkhouwer, en door deselve van haer 
Supplianten aengekoft voor een summa van twee honderd guldens, en vorders te werden  
geauctoriseerd tot het doen ven het transport. 
Was geapost:  Het versoek, bij de requeste gedaen, word geaccordeerd, en worden de 
remonstranten geauctoriseerd, ten fine, als daer bij vermeld, en wijders gelast, dese 
kooppenningen wederom tot een capitaal te converteren, en ten voordele van de Armen 
Kamer te beleggen. 
 
 
339. Den 7 Nov(ember) 1729, fol.111. 
Op de requeste van de weduwe van Doctor ten Oever, versoekende approbatie van een 
gedaene verkoop van het erve Ootmerink tot Lemele gelegen in het Schoutampt van Ommen. 
Was geapost:  Schepenen ende Raeden approberen haar aengaende de verkoop, bij de 
requeste vermeld. 
 
 
340. Den 8 Nov(ember) 1729, fol.111vo. 
Op de requestevan Claas Potjen, versoekende de kost te mogen haelen uit ene van deses Stads 
Godshuisen, en voor de aenstaende met enige turf te werden voorsien. 
Was geapost:  De Suppliant word begunstigd met een summa van tien goudguldens, eens, te 
betaelen door de ontfanger van de domeinen deser Stad. 
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341. Eodem [8 November 1729], fol.111vo. 
Op den requeste van L. Nijlant en Q. Eckelboom in qualiteit als voogden over de onmondige 
kinderen van wijlen Capitain H.M. Eekhout en Cornelia ter Barghorst in egte verwekt, 
versoekende verkopinge van twee huijsen staande tot Deventer in de Assenstraate op het hoek 
van de Vleeshouwers Steege. 
Was geapost:  Het verzoek bij requeste gedaen word geaccordeerd en worden de voogden 
over voorschreven pupillen geauctoriseerd om gemelde verkoping publijk en ten meeste nutte 
en profijte te mogen doen. 
 
 
342. Den 8 Novemb(er) 1729, fol.112. 
Op de requeste van de weduwe van Dominus E.J. van Slangenburg, remonstrerende, hoe haer 
waeren ter handen gesteld twee bijsondere rekeningen van verdiend salaris in saeken van 
Carel van Camelbeek, tegens haer remonstrante; En dewijle zij vermeinde, dat zij in sulk een 
geringe sake gehouden was voor haer partije niet meerder te betaelen als het salaris van een 
advocaat, so versogt zij dat haar Weledele Hoog Achtbare  geliefden te ordonneren, wie van 
beide advocaten, Meijer of R. Roldanus, zij soude betaelen. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden verstaan, dat de Suppliante in desen sal kunnen 
volstaen, met het betaelen van het verdiend salaris en gedaen verschot van ene advocaat. 
 
 
343. Den 21 Nov(ember) 1729, fol.112. 
Op den requeste van Joannes van Slangenburg versoekende dat Haer Wel Edele Hoog 
Agtbare hem gelieven te verleenen ’t veniam aetatis. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accordeeren Suppliant ’t versogte veniam aetatis. 
 
 
344. Den 21 Nov(ember) 1729, fol.112vo. 
Op den requeste van F.W. Blankvoort tot Benthuis, versoekende dat deselve met het huis 
in de Nieuwstraat staande naast desselfs woninge mag werden begunstigd vrij van alle lasten. 
Was geapost:  Schepenen en Raden, accordeeren aen den Suppliant het versoek bij den 
requeste gedaen, en begunstigen den selven met gemelde huis haer aengaende vrij van alle 
lasten, dog onder die conditie, dat gemelde huis niet tot een koestal zal worden 
geapproprieert. 
 
 
345. Den 23 Novemb(er) 1729, fol.112vo. 
Op de requeste van Henrik Hillebrands, meijer op het Stads erve genaemt de Bos in het 
Haatland; versoekende om seer grote geledene schade dat hem een jaar pagt mogte werden 
geremitteerd. 
Was geapost:  Op het rapport van de Heren Camenaers word aen de Suppliant geremitteerd 
een jaer pagt. 
 
 
346. Den 23 Nov(ember) 1729, fol.113. 
Op de requeste van Henrik Tiggelman en desselfs vrouw, versoekende iets tot haer nodige 
onderhoud. 
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Was geapost:  Schepenen en Raden begunstigen de Supplianten met een summa van vijf 
goudguldens, eens te betaelen door de Collecteur van der Stads accijsen. 
 
 
347. Den 26 Nov(ember) 1729, fol.113. 
Op de requeste van Wessel Hermessen hoe dat Suppliants vrouw is komen te overlieden en in 
geen staat is van haar brood te kunnen winnen versoekende derhalven in een der Stads 
Gasthuisen te mogen worden aengenomen en onderhouden. 
Was geapost:  De Kerkmeesters van ’t Boven Gasthuis worden gelast en geordonneert om 
gemelde Suppliant in ’t Boven Gasthuis te recipieren en aen te neemen en dezelve aldaer na 
behoren te verplegen. 
 
 
348. Den 28 Nov(ember) 1729, fol.113vo. 
Op den requeste van Timen Reinders, Meijer van ’t Begienen erve remonstreerende hoe dat 
hem voorschreven erve is verhuirt geworden tegens vier en taghtentig daghmaten groot, en 
dat dezelve erve naderhand sijn bevonden geworden groot te sijn seven en sestig dagmaten en 
daer voor beloofd hadde jaerlijx 300 caroli guldens, versoekende hier op een gunstige afslag 
of jaerlijxe remissie. 
Was geapost:  Schepenen en Raden begunstigen den Suppliant voor sijne praetensie bij 
requeste gedaen met een summa van twintig ducatons eens voor al waer mede deze praetensie 
ten eenemael sal afgedaen sijn. 
 
 
349. Den 3 Dec(ember) 1729, fol.113vo. 
Op den requeste van G. Cuiper, remonstreerende hoe hij in de gepasseerde somer van Haer 
Wel Edele Hoog Agtbare was begunstigt geworden met de kosten van ’t Gilde te winnen voor 
den Suppliant te willen dragen, versoekende volgens overgegevene rekeninge betalinge van 
sodane kosten tot ’t winnen van ’t gilde aengewend. 
Was geapost:  Suppliant word geaccordeert de summa van vijf en seventig caroli guldens 
eens te betaelen door den ontfanger deser Stads Domeinen uit de Kamer de anno 1729 uitgave 
en sal dese sulx in voorschreven Camer gequiteert overleverende ter goeder rekeninge worden  
gevalideert. 
 
 
350. Den 12 Dec(ember) 1729, fol.114. 
Op den requeste van Claes Krijgsman remonstreerende hoe dat na ’t overlijden van desselfs 
vrouw is blijven sitten met 5 kinderen en niet in staat was daer voor de kost te kunnen winnen 
versoekende derhalven eenige assistentie van Haer Weledele Hoog Agtbare. 
Was geapost:  De Secretaris Coenraed Muntz word geauctoriseerd om aen de Heer 
Burgermeester Eckelboom uit te tellen de summa van tien goudguldens uit sodanige 
penningen als onder sijn Ed. wegens de loteije nog sijn berustende, en sal dese sulkx wederom 
gequiteert inbrengende ter goeder rekeninge worden gevalideert. 
 
 
351. Den 13 Decemb(er) 1729, fol.114vo. 
Op de requeste van de major C. Croff, remonstreerende, hoe dat tusschen den 7 en 8 deses het 
huis, de Brouwerije staende in de Keiser straete so Willem Denekamp heeft toebehoord is 
ingestortet, en dewijle hij niet van gedagten was, dat Abraham de Haene hetselve wederom 
soude laeten opbouwen, en het te dugten stond, dat het principaalste goed daer uit soude 
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werden geroofd, in valle hetselve so bleef leggen, so versogt hij dat hetselve huis, erve, ende 
where ten spoedigsten publijcq aen de meest biedende mogte werden verkoft, en de 
penningen ter Secretarije ofte elders mogten worden erlegt. 
Was geapost:  Hier over gehoord Jan de Haan, naemens desselfs vaeder Abraham de Haan is 
goed gevonden de Roededraeger E. Moulin bij desen te auctoriseren, om het gelibelleerde 
huis, erve, ende where publijcq, en aen de meest biedende te verkopen op sodaene conditien, 
dat de kooppenningen binnen de tijd van ses weken nae de gedaene slag in gereden gelde aen 
hem E. Moulin sullen moeten werden betaald, en onder deselve tot naerder ordre blijven 
berusten, sonder dat daer aen door den koper uit eniger hande hoofde of praetensie iets sal 
mogen werden gekortet, ofte ingehouden, ende wijders, dat voorschreven huis, erve, ende 
where sal moeten werden beheerd. 
 
 
352. Den 30 Dec(ember) 1729, fol.115. 
Op den requeste van Judith Bavink dogter van Henrik Bavink oud 23 jaren versoekende 
veniam aetatis. 
Was geapost:  Het versogte veniam aetatis word in amplissima forma van Schepenen en 
Raden geaccordeerd. 
 
 
353. Den 10 Jan(uarii) 1730, fol.115. 
Op de requeste van Willem Annink en Sijmen Snel als voogden over Gerrit ten Berge, 
remonstreerende hoe dat sij qqa. hebben vercocht aan de weduwe R. van Wijnvoorden, en 
Pieter Oedekerk twee huisjes in de Buiten Hofstraat, voor een somma van drie honderd vijf en 
twintig caroli guldens, versoekende daar op approbatie van Schepenen ende Raden. 
Was geapost:  Na gehoord rapport van de Heren Hoofdlieden, word ’t versoek in den 
requeste vermeld, geaccordeerd, sullende de cooppenningen mogen bliven liggen voor quota 
van de pupil op ’t onderpand, tot dat de mombaren beter gelegentheid sullen bekomen om de 
selve te beleggen. 
 
 
 
354. Den 16 Jan(uarii) 1730, fol.115vo. 
Op den requeste van Lambert Jansen Schrijver remonstrerende hoe dat seer swaer van den 
Hemel besogt is en niet in staet om sijn kost te winnen versoekende derhalven eenige 
onderstand uit deses Stads Camer. 
Was geapost:  De Secretaris C. Munts word geauctoriseerd om aen de Heer Burgermeester  
G. van der Linde uit te tellen de summa van tien caroli guldens uit sodanige penningen als 
onder sijn Ed. wegens de silveren Loterie nog sijn berustende, en sal deselve sulx gequiteert 
inbrengende ter goeder rekeninge worden gevalideert, en word de Heer van der Linde versogt 
van gemelte penningen aen Supplianten swekelijks so veel te suppediteeren als na 
circumstantie van saken nodig sal oordeelen. 
 
 
355. Eodem [16 Januarii1730], fol.116. 
Op den requeste van W. Judith van Lewerden versoekende veniam aetatis. 
Was geapost:  Het versogte veniam aetatis word na mondeling verhoor van de momberen aen 
Suppliante geaccordeerd, voor so verre ’t de administratie der goederen aengaet dog niet 
verder. 
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356. Den 16 Jan(uarii) 1730, fol.116. 
Op den requeste van de Heren Burgermeester B. van Marle en Do. Johannes Roldanus als 
foogden over de onmondige kinderen van wijlen de Burgermeester Rudolph Marcus Foccoma 
en Lucretia Roldanus remonstrerende hoe dat dikwijls in dele instantien sijn gedaan door hare 
pupillen overleden ouders, om agterstallig en verschuld vuerstede geld van Nicolaas Sluiter 
selfs, als naderhand uit den boedel te bekomen dog dewijl tot nogtoe aldaar niets in is 
gevorderd, en de remonstranten wegens hare pupillen gepresseerd worden om ’t restant met 
de provintie te liquideren; so versoeken sij dat Wolter Engelblieck mag worden geordonneerd, 
om uit de onder hem berustende en door remonstranten beslagene huiskoopspenningen hare 
praetensie te voldoen. 
Was geapost:  Word aan de suplianten geaccordeerd, ’t geld onder borgtogt te ligten, uit de 
gemelte huiskoopspenningen. 
 
 
357. Eodem [16 Januarii 1730], fol.116vo. 
Op den requeste van Peter Bolder als vader en wettige voogd over sijn onmondige soontjen; 
remonstrerende hoe dat alhier aan den Swarten Dijk is overleden Arend Jans, gewesene 
broeder van des Suppliants huisvrouwe, sonder kinderen na te laten, sijnde derhalven 
Suppliants soontjen daar van ab intestato erfgenaam, do also den Suppliant ten ene maal 
onkundig is omtrend de staat van die nalatenschap, so versoekt dat Schepenen en Raden hem 
gelieven toe te staan den boedel onder beneficie van inventaris te aanvaarden, sijnde na sijn 
beste geweten, de twee grootste crediteuren dewijl na die te ondersoeken hem van Schepenen 
en Raden geordonneerd was ’t Geertruid en Catharinen Gasthuis en J. de Reuse. 
Was geapost:  De aditie van de herediteit, word onder beneficie van inventaris, met assumtie 
en authorisatie van de twee gemelte grootste crediteuren, tot curateuren geaccordeerd. 
 
 
358. Den 5 Jan(uarii) 1730, fol.117. 
Op den requeste van de kinderen van wijlen de Gemeensman N. Sluiter. Remonstrerende hoe 
dat de Heer Burgermeester van der Weteringe in de selve boedel heeft ingegeven een 
rekeninge van Geestelijke uitgang van een huis staande alhier op de Oude Straat tegen over  
’t Burger Wagthuis, en naderhand beslag gedaan op de kooppenningen van ’t bovengemelte 
huis so als onder W. Engelbliek waren berustende. So versogten Supplianten dat haar Wel 
Edele Hoog Agtbare geliefden te ordonneren, dat die agterstallige schuld aan de 
Geestelijkheid mogt werden betaald, uit de penningen, welke van de winkel geprovenieerd, en 
als doe nog onder de Conrector Varrenhout waren berustende, en dat vervolgens 
bovengemelte penningen onder W. Engelblik berustende als dan mogten worden ontslagen. 
Was geapost:  Op dit request so als ’t ligd, kan niet worden gedisponeerd, maar sal de 
gemelte uitgang, uit de kooppenningen van ’t onderpand aan Burgermeester van der 
Weteringe moeten worden betaald. 
 
 
359. Den 23 Januarii 1730, fol.117vo. 
Op de requeste van de Armebesorgeren deser Stad, remonstrerende, hoe zij waren 
geconvenieerd met het Slepers Gilde, dat deselve sleepers voor de twee plaatsen, welke zij 
van gedagten waeren uit te kopen, aen den Armen souden geven twee mudden rogge, als van 
ouds, en in ’t vervolg van ieder transport anderhalve mudden; versoekende van opgemelte 
accoord de approbatie van Schepenen ende Raden. 
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Was geapost:  Schepenen ende Raeden, nae verhoor van de Gildemeesteren van het Slepers 
Gilde, approberen het gemaakte accoord, bij de requeste vermeld. 
 
 
360. Den 3 Feb(ruarii) 1730, fol.118. 
Op den requeste van Claas Crof en Jacob Petersen Lijndraijer als voogden over Petertien, 
Johanna, en Lucretia Lijndraijer minderjarige kinderen bij Lucas Petersen Lijndraijer en 
Stijntien Koks in egte verwekt, verzoekende verkopinge van een losrentebrief groot twee 
duisent guldens ten laste van de Staeten generael. 
Was geapost:  Het versoek bij den requeste gedaen word geaccordeerd en worden de 
voogden geauctoriseerd de gementioneerde obligatie tot voordeel van de pupillen te mogen 
verkopen. 
 
 
361. Den 3 Febr(uarii) 1730, fol.118vo. 
Op de requeste van Gildemeesteren, namens de gemene gildebroederen van ’t St. Jacobs 
gilde, remonstrerende, hoe dat bij haer tot maintien en onderhoud van haer gilde, en om de 
gilde broederen in cas van siekte, als anders van de Armen Kamer af te houden hadden 
vastgesteld dese drie nae volgende poincten;  
1. Dat iemand voorschreven gilde willende winnen daer voor sal moeten betaelen 86 guldens, 
eens, waer van 40 guldens sal werden gebragt in de gemene bussche, benevens de ene stuiver, 
welke uit ieder werk daer in word gelegd; gevende dan nog de Gildemeesteren aen het 
gemene gilde een ½ tonne bier. 
2de Dat de weduwe of erfgenamen van een afgestorvene gilde broer sal trecken een agt en 
twintigste part uit de gemene busse, en daer mede sal moeten afgaen. 
3. So iemand sijn eigen dingen wilde doen, sal 40 guldens moeten betaelen tot den gemene 
busse, een halve tonne bier voor het gemene gilde, en sodaene verdere regten, als daer toe van 
ouds hebben gestaen. Versoekende, dat Schepenen ende Raeden voorschreven drie poincten 
geliefden te approberen. 
 
 
362. Den 8 Febr(uarii) 1730, fol.119. 
Op den requeste van Frerik en Jasper Kroese remonstrerende hoe dat haer stiefmoeder is  
komen te overlieden, en dat in gemelte boedel nog eenige schulden na gedagten sullen 
gevonden worden versoekende Supplianten dat de gementioneerde boedel onder beneficie van 
inventaris te mogen aenvaerden met assumptie van Joris Gerritsen Rigards en Jasper Cetelaer. 
Was geapost:  De personen in desen requeste genomineerd worden geauctoriseerd tot 
Curateuren over de gementioneerde boedel. 
 
 
363. Den 8 Febr(uarii) 1730, fol.119vo. 
Op de requeste van Hermia van der Pijl, weduwe van wi(j)len Do. Adriaan van Toorn, 
remonstrerende, hoe dat sij oud en magteloos sijnde, en niets als haar weduwen tractement 
hebbende, niet in staat is, om voor haar en haar soontje de kost te kunnen winnen. 
Versoekende derhalven, dat Schepenen en Raden, haar Suppliante met twee caroli guldens  
s’ weeks gelieven te begunstigen. 
Was geapost:  Op ’t versoek bij de requeste gedaan, so als ’t ligd, kan niet worden 
gedisponeerd, dog word de Suppliantinne begunstigt, met een somma van vijf en twintig 
caroli guldnes eens, te betalen door de Heer Secretaris Muntz. 
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364. Eodem [8 Februarii 1730], fol.119vo. 
Op de requeste van Jan van Rees cum suis; remonstrerende hoe dat hij voor de tijd van drie 
agter een volgende jaren in huire heeft gehad de Overgunne behorende tot deser Stads 
Domeinen, jaarlijks voor een summa van honderd drie en sestig caroli guldens, waar van  
’t laatste jaar verschenen is geweest op Meij 1729, bestaande de opkomsten van dit land 
alleen in ’t mogen snijden van ’t riet daar op wassende, hebbende hij ook de beloofde pagt 
van de twee eerste jaren betaald, dog also nu in ’t winter van ’t jaar 1729 door ’t sware ijs, al 
’t riet sodanig is bedorven, dat de Suppliant van ’t selve niet heeft kunnen maken de helfte 
van sijn beloofde pagtpenningen, dan nog toegevende alle haar daar aan en over aangewende 
kosten en arbeid, en om welke schade die dit riet door ’t ijs heeft geleden, bij de nieuwe 
verhuiringe ’t gemelte land ook maar voor dertig caroli guldens is verhuird so als den 
Suppliant is berigt. Derhalven versoekt den Suppliant, also de gemelte schade nu ook alleen 
bij toeval, en buiten sijn schuld is veroorsaakt, dat Schepenen en de Raden aan hem gelieven 
te remitteren sijne pagtpenningen van ’t laatste jaar waar voor hij veerdig is dan nog te betalen 
veertig caroli guldens, en dus tien guldens meer als bij de laatste verhuiringe voor dit land is 
bedongen. 
Was geapost:  Den Suppliant, word, wanneer hij honderd guldens sal hebben betaald, de rest 
van sijn pagtpenningen van ’t laatste jaar geremitteerd. 
 
 
365. Eodem [8 Februarii 1730], fol.120vo. 
Op de requesten van de Cornet Reijnier van der Gronde, voor hem selfs, en als vader en 
voogd over des selfs drie minderjarige kinderen, bij Johanna van der Gronde in echte verwekt, 
en de Burgermeester Q. Eckelboom, en Dr. Christ. Nessink in qualiteit als voogden over 
Margarieta Elisabeth Eckelboom, remonstrerende hoe dat sij een scheijdinge en delinge over 
de nalatenschap van de voorschreven Cornet van der Gronde, sijn vrouws saliger volgens een 
bijgaande maagescheid hadde gehouden. Versoekende dat Schepenen en Raden, de bijgaande 
scheijdinge en deilinge, met het geapplieerde maagscheid gelieven te approberen, en 
ratificeren. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden accorderen de maagscheidinge in de requeste vermeld 
ten aansien van de onmondige. 
 
[In  marge]: NB. Fide het appointement op de requeste van B.W. de Haan mede in dato den 8 februarii 1730 op het 
twede volgende blad hier na. 

 
 
366. Den 8 Febr(uarii) 1730, fol.121. 
Op de requeste van de weduwe van Peter Valkijser, versoekende, het huis tegenswoordig bij 
haar werdende bewoond, en de Stad toekomende, te mogen blijven bewonen tot Meij 1731. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen aen de Suppliante het versoek, bij de requeste 
gedaen, mids dit gelibelleerde huis selfs bewonende. 
 
 
367. Den 8 Febr(uarii) 1730, fol.121vo. 
Op de requeste van Roelof Nieuwenhuis, meester Zadelmaker, versoekende in de plaats van 
wijlen Peter Valkijser, meester Zadelmaker, te mogen werden begunstigd met desselfs vrije 
woninge, met die daar toe staende privilegien. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden begunstigen den Suppliant met de Stads Zadelmakers 
plaatse, benevens de woninge bij de requeste vermeld, om deselve woninge te aenvaerden op 
den eersten Meij des jaars 1731. 
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368. 13 Febr(uarii) 1730, fol.121vo. 
Op de requeste van Trientien Swiers remonstreerde hoe dat alhier op de Oude Straat in het 
boven quartier een huis bewoond, en also remonstrante nu eenige jaren ten agteren is wegens 
verschulde uitgang aen de Geestelijkheid deser Stad, en terwijl de Heer ontfanger van de 
Weteringe haer huis hadde laten gerslaen om ’t selve te verkopen voor de agterstallige uitgank 
so is versoekende te mogen werden ontheft van de agterstallige schuld aan de Geestelijkheid 
of so veel als haer Edele Agtbare haer gunstig willen gelieven te remitteren. 
Was geapost:  Wanneer de Suppliante twee jaren uitgank sal hebben betaalt binnen de tijd 
van tijn weeken sullen aen Suppliante twee jaren worden geremitteerd en bij nalatigheid van 
dien word den ontfanger gelast en geauctoriseerd Suppliante paratelijk te executeeren. 
 
 
369. Den 2 Meert 1730, fol.122. 
Op de requeste van Jacob Schrijver, in huwelijk hebbende gehad Trijntjen Derks van Dijck, 
remonstrerende, hoe met desselfs nichten Anna en Griete van Dijck, kinderen van Arend van 
Dijk en Kunnetjen van Dorsten een nevengaende gemaakte accoord hadde opgerigt, 
versoekende daer van approbatie. 
Was geapost:  Op het rapport van de Heren Hoofdlieden word het gelibelleerde accoord 
geapprobeerd, so als het legd. 
 
 
370. Den 6 Meert 1730, fol.122vo. 
Op de requeste van de pagteren van de Brandewijnen en gebrande waeteren over dese Stad 
etc. remonstrerende, hoe dat op den 25 februarii deses jaers in de Koffe hadden gevonden een 
sluitmande, daer inne was een half anker genever, welke mande daer in gebragt soude sijn 
door Warnar Hartslager; Versoeken en concluderen dat de bevondene drank mag worden 
verbeurt verklaerd, en gemelte Hartslager, of bij minderjaerigheid desselfs vader 
gecondemneerd in de boete volgens ordonnantie. 
Was geapost:  Schepenen ende Raeden verklaeren het gelibelleerde halve anker genever ten 
voordele van de requestranten vervallen te sijn in commissum, en reserveren wijders aen haar 
sodaene verdere actie, als mogten vermeinen aen haer te competeren, om deselve te  
institueren nae haeren raede. 
 
 
371. Den 8 Februarii 1730, fol.123. 
Op de requeste van Berent Willem de Haan, remonstrerende, hoe dat hij van de Stad in pagt 
heeft seker mate, gelegen in de Boven Broeksweg, die lange jaren gehoijt, en daar door 
grotelijks is uitgeput, en mager geworden. So versogten Suppliant, wijl hij voornemens was, 
op voorschreven mate een goede quantiteit messe te laten voeren, dat Schepenen en Raden 
hem geliefden te geven nog verlenging van twee pagt jaren, belovende en aannemende als 
dan, ieder verpagtinge het placcegeld als voren is betaald, te betalen. 
Was geapost:  Na gehoord rapport van de Heren Camenaers, word den Suppliant sijn 
versoek, van verlenging van nog twee pagtjaren geaccordeerd, onder beding van het land niet 
sullen hoijen. 
 
[In marge]:  Inseratur suo loco (2x). 
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372. Den 9 Meert 1730, fol.123vo. 
Op de requeste van Johannes Siegenman, remonstrerende, hoe hij op den 26 Augusti 1725 is 
getrouwd met Aleida Boordams, welke onaangesien de Suppliant sig in alle delen, tegens 
haar, als een eerlijk man betaamd, gedragen heeft, evenwel heeft kunnen goedvinden, 
omtrend agt weken na gemene trouw, haar sonder des Suppliants weten in stilte uit sijn huis te 
begeven, en haar ’t sederd, ten enemaal van den Suppliant en sijn bijwoninge te absenteren, 
en also sulx een notoire malitieuse verlatinge is, streckende tot des Suppliants seer grote 
schade, so versoekt den Suppliant dat Schepenen ende Raden bij sententie gelieven te 
verstaan, dat de band des houwelijks tusschen haar beiden, door de quaadaardige verlatinge is 
gedissolveerd, en de Suppliant admitteren een ander te mogen trouwen, en de beklaagde 
gecondemneerd worden ’t selve te gehengen, versoekende voorts, dewijl hij Suppliant niet 
weet waar sij Aleijda Boordams haar onthoud, dat sij ten fine voorschreven magen worden 
geciteerd per edicta ad valvas curiae. 
Was geapost:  Schepenen en Raden kunnen des Suppliants versoek in de requeste vermeld, 
voor als nog niet accorderen. 
 
 
373. Den 9 Meert 1730, fol.124vo. 
Op den requeste van G. Cotenaar en J. de Ligt, remonstrerende hoe dat sij onderlinge hebben 
opgericht generale scheijdinge en deilinge hunner goederen, so dat omtrend de scheijdinge 
quoad bona alles met den selver onderteijkeninge is bekragtigt, en daar inne te vreden sijn, sij 
Remonstranten ook also op de beste en bestendigste forme van regten, door hunne souveraine 
verigheid, als Uw Weledele Hoog Achtbare gaarn wilden sijn ontscheijden van tafel en bedde. 
So keerden Supplianten haar ootmoedig tot Uw Weledele Hoog Achtbare versoekende, dat sij 
door de selve na forme van regten van tafel en bedde mogten werden ontscheijden, en de 
tusschen haar Remonstranten opgerigte scheijdinge quoad separationem bonorum 
geapprobeerd. 
Was geapost:  Schepenen en Raden hier over gehoord het rapport van de Heren Hoofdlieden 
van ’t Broeder Quartier, en wijders genomineerd de overgelegte en wedersijdse beteikende 
acte van schiftinge, scheijdinge en deijlinge der goederen, approberen de selve pro ut jacet, en 
werden de Remonstranten voorts conform haar versoek gescheijden van tafel en bedde. 
 
 
374. Den 3 April 1730, fol.125. 
Op den requeste van Q. Eckelboom en C. Nessink in qualiteit als voogden over Margareta  
Elisabeth Eckelboom versoekende approbatie van den verkopinge van een capitale summa ad 
vierduijsend guldens capitaal, ten laste van de Admiraliteit tot Enkhuisen. 
Was geapost:  Hetversoek bij den requeste gedaen word so als het ligd geapprobeert, en 
worden de voogden gequalificeerd om de gementioneerde obligatie ad vierduijsend guldens 
capitaal ten meesten nutte en profijte van hun pupil te verkopen. 
 
 
375. Den 4 April 1730, fol.125. 
Op de requeste van Henrick Schilder, remonstrerende, dat wel was begunstigd met de 
kabbeljauw houwers plaetse, dog weinig kabbeljauw inkomende hij Suppliant daer van niet 
konde bestaen; Versoekende, me een jaarlijx tractement te mogen werden begunstigd, en daer 
en boven ordre gesteld, dat niemand een kabbeljauw in sijn geheel van de markt sal mogen 
mede nemen, voor en all eer de helfte van het houwgeld aen den Suppliant sal hebben betaald; 
gelijk op alle andere plaatsen gebruikelijk is. 
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Was geapost:  Schepenen ende Raden verstaan, dat niemand voortaan een Kabbeljauw in sijn 
geheel van de markt sal mogen mede nemen, ten zij all vorens aen den Suppliant hebbe 
betaald de halfscheid van het houwgeld, hem andersins van het houwen van een kabbeljauw 
competerende. 
 
 
376. Den 5 April 1730, fol.125vo. 
Op de requeste van Henrik de Haan, remonstrerende, hoe tegens over desselfs woninge aen 
des Stadsmuur was gelegen een laedige plaatse, alwaar vele vuiligheid tot groot onsien wierd 
geworpen, versoekende, dat ledige plaatse tot sijn gebruik met een hekkinge te mogen 
omringen. 
Was geapost:  Nae ingenomen advijs en rapport van de Heren Camenaars en Rentemeesters 
word aen den Suppliant geaccordeerd, de gelibelleerde laege plaatse tot sijn gebruik met een 
hekkinge te omringen; mids met beide sijne palen niet verder uitspringende, als de uiterste 
paal van het hekjen van Frans Vrijdach. 
 
 
377. Den 8 April 1730, fol.126. 
Op de requeste van Wolter van Goor en Dirk van Goor, beneffens Noldus Leijdekker en 
Jannes Nieuwenhuis voogden over Heijltjen Peters minderjarige dogter bij Peter Rutgers van 
Goor en Matjen Jans in echte verwekt, remonstrerende hoe dat op gisteren avond den 7 den 
April 1730 alhier is komen te overlijden enen Femmigjen van Goor der eerste Suppliante 
suster en der pupillen moeije, dat sij Supplianten bedugt sijn hoe d’ overledene met haar 
gedane coopmanschap in enige schulden mogte hebben ingewikkeld, en de schulden 
misschien meerder mogen sijn, dan de boedel ter sijner tijd sou komen uit te brengen, en 
derhalven bedugt sijn dese nalatenschap pure t’ aanvaarden; so versoeken de supplianten dat 
Schepenen en Raden haar geliefden t’ accorderen om den boedel van haar Femmigjen Goor 
voornoemt sub beneficio legis et inventarii ten effecte als na regte te mogen aanvaarden, en 
ondertusschen besorgen dat d’ overledene na staats gelentheid ter aarde werde besteld. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen de Supplianten d’ erfenisse in den Requeste 
vermeld, met assumtie van de Kerkmeester Nieuwenburg, sub beneficio inventarii te mogen 
aanveerden. 
 
 
378. Den 11 April 1730, fol.127. 
Op den requeste van de voogden over Jonker François van Jngen; remonstrerende hoe sij voor 
den selven hebben aangecocht van de weduwe Veleker de halfscheijd van twe Mat Lands in 
Dronten, sijnde de voorste of Vlotcamp van Jngens Slag, waar van d’ andere halfscheid, gelijk 
mede de vier overige campen van dit slag aan gemelte hare pupil toebehoord, hebbende voor 
de selve beloofd voort bij den aantast te sullen betalen vijf honderd en dertig caroli guldens 
blijvende de gehele 50ste penning en overdragt tot last der vrouw verkopersche. Versoekende 
Schepenen en Raden het bovengemelte gelieven t’ approberen. 
Was geapost:  Schepenen en Raden authoriseren d’ administrerende voogden van François 
van Jngen, om de helft van de twee Mat Lands in Dronthen in desen requeste vermeld, van 
haar pupille aan te kopen, approberende over sulx de gedane aankoop, so als sij ligd. 
 
 
379. Den 11 April 1730, fol.127vo. 
Op den requeste van vrouw Cornelia Anna Sluiter weduwe wi(j)len de Luitenant Albert 
Joseph Veleker, in qualiteit als moeder en wettige voogdesse van hare minderjarige kinderen 
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bij haar voorschreven Eheman saliger in echte verwekt, remonstrerende hoe dat Egbertus 
Veleker en Tekela Kloot, Eheluiden der pupillen grootvader en grootmoeder respective 
overleden sijn sij ab intestato alleen enige en universele erfgenamen van der selver 
nalatenschap sijnde, in der selver boedel bevind enige vaste goederen leggende in  
’t Landschap Drenthe, dat enige landerijen met houd bepotet was, dagelijks door ’t ontijdig 
afhouwen en ontroven merkelijk werd gepraejudiceerd, en ’t andere bestaande in een 
Caterstede, sij Remonstrante tot reparatie van den selver behuisinge grote en sware onkosten 
sal moeten aanwenden tot genoegsame ondoenlijkheid van hare pupillen en sulx haar selvs 
niet convenierende; Versoekende derhalven dat Schepenen en Raden haar gelieven  
t’ authoriseren om namens hare minderjarige kinderen ten meesten nutte de meergemelte 
vaste goederen, te verkopen en daar van behoorlijke opdragt na stjl en gewoonte van 
voornoemd Landschap Drenthe te doen. 
Was geapost:  Schepenen en Raden als overmomberen authoriseren de Requestrante als 
moeder en wettige voogdesse van haar onmondige kinderen bij Albert Joseph Veleker in 
echte verwekt, om de landerijen, en de Caterstede in Drenthe gelegen, en bij dit request 
vermeld, publijcq en ten meesten voordeel te verkopen, en de penningen daar van te 
provenieren met goedvinden van ons weder ten beste van hare kinderen aan te leggen en te 
besteden. 
 
 
380. Den 13 April 1730, fol.128. 
Op de requeste van Berend Hartman, versoekende te mogen werden begunstigd met een 
ledige plaatse, leggende aen des Stsdsmure van af de Turftoorn tot aen de hekkinge van de 
jufferen van Twikkels om aldaer een houtlose op te rigten. 
Was geapost: Word aen den Suppliant geaccordeerd, op de gelibelleerde ledige plaatse een 
houtlose op te richten, mids blijvende in de bepaelinge, en niet verder uitspringende als van 
het hekjen van de jufferen van Twikkel, tot aen de Turftoorn: En daer voor jaarlijx aen de 
Stad betaelende ene gulden en agt stuivers voor thinse, ingaende met Paasschen deses jaars. 
 
 
381. Eodem [13 April 1730], fol.128vo. 
Op de requeste van Dr. Ch. Nessink, remonstrerende hoe dat met consent van de tijdelijke 
Heer Praesident de goederen van wijlen Sijmen Polman hadde doen arresteren, en ten 
versoeke van desselfs weduwe hadde daer van had gekoft twee koebeesten en twee pinkjes, te 
samen voor 55 caroli guldens, versoekende te mogen kunnen volstaan, met gemelte gekofte 
beesten voor gemelte summa van 55 caroli guldens ten profijte van die boedel wederom te 
laeten volgen, mids dat aen hem de penningen promtelijk werden voldaen, behoudens sijne 
overige praetensien, als na regten. 
Was geapost:  De Remonstrant word geordonneerd, de koebeesten en pinkjes, bij de requeste 
vermeld, wederom te brengen op het onderpand, daer deselve van daen heeft gehaald, ten 
einde, om te gelijke met de andere effecten des boedels te kunnen werden verkoft ad opus jus 
habentium; alles ongepraejudicieerd des Remonstrantens vermeind recht, om sig daer van in 
termins van praeferentie en concurrentie te kunnen en mogen bedienen nae sijnen raede. 
 
 
382. Den 17 April 1730, fol.129. 
Op den requeste van Hermannus Nunnik remonstrerende, hoe hij grote en sware kosten in  
’t opbouwen van drie huisjes, staande alhier bij de Calverhekken Brugge, is doende, 
herkomen uit den boedel van wijlen N. Eeckhout, dat tusschen dese sijne behuisingen en dat 
van ’t hoekhuis is gelegen een laege plaatse ten enemaal ruineus, leggende, wordende alleen 
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gebruikt om alleleij vuiligheid neer te werpen niet alleen grote incommoditeit aan zijn 
behuisinge toebrengende, maar ook smeekende tot groot ontcier deser Stad, welk soms 
kunnen resolveren, dese lege plaatse tot versieringe van dese Stad, aan voormelte sijne 
behuisingen aan te trecken en behoorlijk laten op te bouwen. Versoekende  derhalven dat 
Schepenen en Raden voorschreven lege plaatse om hem bevrijd van alle opleggende of 
uitgaande lasten, alleen den lande haar regt voorbehoudens, gunstelijk gelieven te verleenen, 
willende hij Remonstrant daar voor omme die of een vreemuir laten optrekken. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen de Suppliant de lege plaatse in de requeste 
vermeld, midts op ’t selve een behoorlike woninge latende opbouwen. 
 
 
383. Den 27 April 1730, fol.130. 
Op den requeste van B.H. van Barkum, en Jan Versmit bij testamente aengestelde voogden 
over de drie minderjarige kinders van wijlen Jan Worst en Elisabeth van de Weteringe laast 
weduwe van Bernard Cramer, remonstreerende hoe dat sij vernomen dat op de begeerte van 
Haer Wel Edele Hoog Agtbare en tot securiteit den Stads Campens Ecclesiastique goederen 
door de gesamentlijke erfgenamen enige borge wierde gesteld, tot ertijd toe de administratie 
van de ontfangst van wijlen de Heer R. van de Weteringe was gesloten en ’t surplus so meer 
ontfangen mogt wesen ten genoege van U Wel Edele Hoog Agtbare volkomen betaeld sou 
sijn. Versoekende derhalven auctorisatie tot gemelde borgstellinge van ’t eene of ’t ander 
perceel van des boedels effecten en vaste goederen so verre haer pupillen betreft. 
Was geapost:  De personen in den requeste vermeld worden in hunne qualiteit geauctoriseerd 
om de gementioneerde borgstellinge uit name hunner pupillen te mogen passeeren. 
 
 
384. Eodem [27 April 1730], fol.130vo. 
Op den requeste van Aleida van Dompselaer weduwe wijlen Lodewijk van de Weteringe 
versoekende tot voogden over haer onmundige kind Sara van de Weteringe, Willem Eekhout 
en Jan Cloecke mits deselve mede auctoriserende om borge te stellen uit name hunner pupile 
voor de ontfangst ofte nog ontfangene penningen wijlen de Heer R. van de Weteringe in 
qualiteit als geweesene ontfanger der Stads Ecclesiastique goederen. 
Was geapost:  De personen in den requeste vemeld worden ten fine benoemd geapprobeerd 
en worden de voogden verder geauctoriseerd om uit name hunner pupillen de versogte 
borgstellinge en verband te mogen passeeren. 
385. Eodem [27 April 1730], fol.130vo. 
Op de requeste van Hendrik van der Horst en Aeltien Engelblik versoekende scheidinge van 
bed en tafel. 
Was geapost:  Het versoek bij den requeste gedaen word so als het leid geaccordeerd. 
 
 
386. Den 27 April 1730, fol.131. 
Op den requeste van Weijer Lamberting, remonstrerende hoe sijn vader en moeder alhier in 
de Geerstraat heeft toebehoord een huis beswaard met een jaarlijkse uitgang van seventien 
caroli guldens elf stuivers ten profijte van d’ Armen, en hoe van de selve vijf jaren sijn 
verlopen, sijnde hij Suppliant wel genegen om gemelte huis ’t welk seer vervallen is, te 
repareren en in ’t vervolg t’ onderhouden, dog dewijl ’t selve op verre na voorschreven 
uitgang en ’t vuerstede geld niet kan opbrengen, so versoekt dat Schepenen en Raden die 
onbetaalde uitgang gelieven te remitteren ene de selve voor ’t toekomende te verminderen op 
negen caroli guldens jaarlijks. 
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Was geapost:  Na gehoord rapport van de Heren Provisoren der Armen deser Stad, en 
ingenomen advijs van de Bedienaren der selver, accorderen Schepenen en Raden den 
Suppliant sijn versoek, diminuerende de jaarlijkse rente van sijn huis in de requeste vermeld, 
voor ’t toekomende van seventien caroli guldens elf stuivers op negen gelike guldens, 
sullende ingaen en beginnen van ’t gepasseerde Paasschen deses lopenden jaers 1730, midts 
dat hij Suppliant voor de onbetaalde en voor d’ uitgang nog verschulde penningen ten profijte 
van de Armen voornoemt aan bovengemelte Heren sal cederen alsodane praetensie als hij 
Suppliant ten laste van de weduwe Cramer off boedel van de Heer Burgermeester van de 
Weteringe salige nog te hebben openstaen en sprekende. 
 
 
387. den 1 Mei 1730, fol.131vo. 
Op den requeste van Burgermeester G. van der Linde, en Jacobus Aarsen, als voogden over 
Helmig Valkenier versoekende veniam aetatis met magte om sijne vaste goederen te mogen 
veralieneren en beswaren. 
Was geapost:  Suppliant word het versogte veniam aetatis geaccordeert en geauctoriseerd 
sijne goederen te verkopen, en beswaren dog niet dan met voorkennisse der voogden. 
 
 
388. den 15 Meij 1730, fol.131vo. 
Op de requeste van de gesaementlijke gildebroeders van het Slepers gilde deser Stad, 
remonstrerende om vele geallegeerde redenen hoe haer gilde gants te niete liep, versoekende 
dat Schepenen en Raeden daer in volgens haere hoge wijsheid geliefden te voorsien, daer toe 
enige middelen voorslaende. 
Was geapost:  Schepenen ende Raeden in agtinge genomen hebbende de klagten, bij de 
requeste vermeld, accorderen bij provisie, ende tot wederseggens toe, dat de Supplianten 
alleen sullen bevoegd sijn, om alle koopmans goederen waerhen, en koopmanschappen, die 
gesleept, of op wagens gevoerd moeten worden, hier eerst aenkomende, uit de schepen, 
schuiten, of wagens voor de eerste reise te slepen of te voeren; Blijvende de Burgerije bij 
haere vorige vrijheid, die het egter niet vrij sal staan, om haere paerden aen andere burgers te 
lenen, om daar mede hare goederen uit schepen, schuiten, wagens, of karren te mogen haelen 
of te vervoeren, maar sullen de sodaenige, geen eigen paerden hebbende, gehouden sijn, daer 
toe mede het Supplianten gilde te gebruicken. 
 
 
389. Den 1 Junius 1730, fol.132. 
Op den requeste van Wijndelt Norenberg, remonstrerende, hoe dat hij Suppliant verloren 
heeft sijn vrouw, nalatende twee kinderen met namen Egbert en Jannes van Wanningen sijnde 
’t laatste oud omtrend twaalf jaren, en also Suppliant niet in staat is het delve op te brengen, 
so versoekt dat Schepenen en Raden ’t selve gelieven in ’t Arme Kinderhuis aen te nemen en 
op te voeden. 
Was geapost:  Schepenen en Raden authoriseren de respective Buitenvaders van ’t Arme 
Weeshuis deser Stad ’t onmondige soontjen van Wijndeldt Norenberg met name Jannes 
Wanningen in voorschreven Arme kinderhuis aan te nemen, om ’t selve aldaar te verplegen na 
behoren. 
 
 
390. Den 1 Junius 1730, fol.132vo. 
Op den requeste van Sara Jacobs, remonstrerende, hoe sij ten overstaen van de Heren 
Provisoren met de Kerkmeesteren van ’t Buiten Gasthuis is geaccordeerd, dat sij 
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Suppliantinne in ’t selve een camer aan de Nieuwe Markt, nevens de cost sal mogen genieten, 
midts voor ’t selve met den intrek in voorschreven Godshuis transporterende haar huis en hof 
op de Vloedijk gelegen bij de Morrenbrugge sullende gemelte gasthuis ook wederom verpligt 
sijn haar bij de selfs overlijden fadsoendelijk te laten begraven daar voor genietende alle haar 
als dan nalatene goederen, versoekende dat Schepenen en Raden het selve aldus gelieven te 
approberen. 
Was geapost:  Na gehoord rapport van de Heren Provisoren van ’t Heilige Geesten Gasthuis 
deser Stad, accorderen Schepenen en Raden de Suppliantinne een camer nevens de kost in  
voorschreven Godshuis op conditie als in den requeste vermeld. 
 
 
391. Den 2 Junius 1730, fol.133. 
Op den requeste van Dr. Chr. Nessink remonstrerende, hoe de nagelatene goederen van 
wi(j)len Simon Polman in sijn Remonstrants huis tot Brunnepe ad opus jus habentium, sijn 
vercocht, en derhalven tot redding van die boedel twee curateuren wordende vereijscht, so 
versoekt Suppliant dat Schepenen en Raden twee personen uit de crediteuren daar te gelieven 
te authoriseren. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden authoriseren den Suppliant Dr. Chr. Nessink nevens de 
Vendumeester Ev. Moulin ten fine als in den requeste vermeld. 
 
 
392. Den 19 Junii 1730, fol.133vo. 
Op den requeste van Caecilia Catharina Junkers weduwe eerst van Jurrien Reijner van der 
Beeke, en laast van N: [Wilhelm] Foijert remonstrerende hoe haar enige soon Joan Hubert van 
der Beeke nu all de ouderdom van volle drie en twintig jaren bereijkt heeft, en in sijn vier en 
twintigste jaar sederd den 25 Meij laastleden is getreden volgens het extract uit het doopboek 
hier nevensgaende, dat voornoemde haren soon gansleden tot haar Remonstrante genoegen, 
altijd wel heeft vorgesteld, weshalven sij Remonstrante hem de administratie sijner goederen 
wel soude willen vertrouwen, versoekende dat Haar Wel Edele Hoog Achtbare gedagte hare 
soon het veniam aetatis gelieven te verlenen. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden accorderen aan Joan Hubert van der Beeke ’t veniam 
aetatis. 
 
 
 
393. Eodem [19 Junii 1730], fol.134. 
Op den requeste van Harmen Eckelboom, remonstrerende hoe dat hij ’t ordinaire Veer van 
hier op Deventer en te rugge als een eerlijk schipper heeft bediend, dat het sijn gelegentheid 
(ter oorsake hij zijn gesondheid ten dele bij voornoemt veer verloren heeft, en ten anderen een 
occasie is voor gekomen om sijn kost te kunnen winnen) nu niet meer kan wesen 
voorschreven veer verder waar te nemen, derhalven voornemens is ’t selve nevers sijn schuit 
aan een ander te transporteren, versoekende dat Haar Wel Edele Hoog Achtbare hem sulx 
gelieven te accorderen. 
Was geapost:  Hier op kan niet worden gedisponeerd. 
 
 
394. Den 21 Junii 1730, fol.134. 
Op den requeste van de Heer Burgermeester B. van Marle, als voogd over W. Cramer 
onmondige dogter van wi(j)len de muntmeester Barnhard  Cramer remonstrerende hoe 
voorschreven zijne pupille reets een jaar kostgeld tot Amsterdam schuldig is en enig geld tot 
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kleding als anders nodig heeft, versoekende derhalven, wijl tot betaling van ’t selve geen 
goederen of opkomsten sijn, als die bij testamente van wi(j)len vrouw A. Sluiters gemaakt, en 
als nog fideicommis sijn, tot dat de pupille 25 jaren oud is, dat Haar Wel Edele Hoog 
Achtbare hem Remonstrant gelieven te accorderen, om enige goederen met twee honderd 
guldens te mogen beswaren, tot voorschreven kostgeld en onderhoud van de pupille nodig. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden accorderen den Suppliant de Heer Burgermeester  
B. van Marle sijn versoek, so als ’t selve ligd, sijn sijn Wel Ed: midts desen als momboir over 
W. Cramer qualificerende om enige harer goederen met de summa van twee honderd caroli 
guldens ten fine in ’t requeste vermelt te mogen beswaren. 
 
 
395. Den 24 Junii 1730, fol.134vo. 
Op den requeste van Jan Sanders en Rijck Wijchers remonstrerende hoe op den 13 Meij 1730 
harer beider huisen tot Wilsum s’ morgens omtrend tien uiren geheel en al verbrand en in de 
assche sijn gelegt geworden waar door Supplianten al hare goederen sijn verteerd en hij Jan 
Sanders selfs seer verbrand en sijn huisvrouw ten enemaal verteerd is geworden, volgens 
attestatie hier aan annex, weshalven Supplianten ootmoedig versoeken Haar Wel Edele Hoog 
Achtbare mededogentheid, en dat het de selve verders behage de Supplianten te accorderen 
om door dese Stad en Vrijheid te gaen ten einde om hulp en bijstand te versoeken. 
Was geapost:  De Schepenen ende Raden begunstigen de Supplianten t’ samen met een 
summa van vijf en twintig caroli guldens te betalen door den ontfanger deser Stads Domeinen, 
welke desen gequiteerd inbrengende sal werden gevalideerd, haar de collecte door dese Stad 
en desselfs Vrijheid midts desen verweijgerende. 
 
 
396. Eodem [24 Junii 1730], fol.135. 
Op den requeste van d’ Erfgenamen van wijlen de Burgermeester P. van de Weteringe 
benevens de voogden over d’ onmondige pupillen. Remonstrerende hoe sij genegen waren om 
aan de meestbiedende bij provisie publijcq te vercopen alle hare huisen en hoven binnen dese 
Stadm midsgaders ’t erve tot Dalfsen, om so wel te spoediger een einde van saken te krigen, 
en na geslotenen rekening aan Haar Wel Edele Hoog Achtbare voort betalinge te kunnen 
doen, edog vermidts ’t bovengemelte ten opsigte van de minderjarigen niet kan geschieden als 
met approbatie van Haar Wel Edle Hoog Achtbare als overmomberen, so versoeken 
Remonstranten de selve bij desen, dat Haar Wel Edele Hoog Achtbare de momberen over de 
onmondigen mogen authoriseren om de boven gemelte goederen ten aansien van haar  
pupillen publijcq aan de meestbiedende te mogen vercopen. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden accorderen de Supplianten haar versoek bij den 
requeste gedaen, om de daer inne gespecificeerde goederen te mogen vercopen, 
authoriserende mede de voogden ten aansien van de onmondigen pupillen om gemeld  
vercoping insgelijk te mogen doen. 
 
 
397. Den 28 Junii 1730, fol.135vo. 
Op den requeste van Hendrikjen Jurriens weduwe van Albert Harms remonstrerende, hoe dat 
Suppliantinne aan Jan Snoek tot Wilsum heeft vercocht een huis, hof, cum annexis voor een 
somma van drie honderd caroli guldens, meinende sulx te strekken tot nut van hare 
minderjarige kinderen, dog dewijl deses koop niet wettig kan gecelebreerd worden dat met 
kennisse en approbatie van Haar Wel Edele Hoog Achtbare ten opsigte van de minderjarige, 
so versoekt de Suppliantinne dat de selve, de verkopinge pro ut jacet, als overmomberen over 
haar minderjarige kinderen gelieven te approberen. 
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Was geapost:  Schepenen ende Raden approberen de onmondige, de vercopinge in desen 
vermeld, pro ut jacet. 
 
 
398. Den 3 julii 1730, fol.136. 
Op de requeste van de Kerkmeesters van het Heilige Geesten Gasthuis, versoekende 
approbatie van een gedane verkopinge van een huis, staande op de Vloedijk, bij de 
Morrenbrugge, aen voorschreven Gasthuis gekomen van Sara Jacobs, weduwe van Jannes 
Smet, door haar verkoft aen de weduwe Wijnvoordens voor 463 guldens. 
Was geapost:  De gelibelleerde verkopinge word geapprobeerd. 
 
 
399. Den 3 julii 1730, fol.136vo. 
Op de requeste van Dr. R. Erkelens, als gevolmagtigde van Jacob Alberts als houder van de 
Bijlbrief van het verkofte schip van Hendrik van den Berg, remonstrerende, hoe de schulden 
vele meer bedroegen als de daer van geprovenieerde kooppenningen; voornamentlijk dewijle 
de knegt van H. van den Berg praetendeerde twee jaeren huirloon s’jaars ad 51 guldens en dan 
J. Bruinier wegens het mastgeld over de jaren 1728, 1729 en het begin van 1730 een somma 
van 40 guldens en 15 stuivers: Daar hij Suppliant qqa. vermeinde dat aen gemelte knegt maer 
een jaer loon behoorde te werden gevalideerd, gelijk mede aen J. Bruinier het mastgeld alleen 
over den jare 1729. Versoekende daar over decisie van Schepenen ende Raden. 
Was geapost:  Schepenen en Raden verstaan, dat de knegt uit de gelibelleerde kooppenningen 
sal ontfangen een jaar loon, ad een en vijftig guldens; uit welke kooppenningen het verschulde 
mastgeld oveden jare 1729 van J. Bruinier mede sal werden betaald. 
 
 
400. Den 4 julii 1730, fol.137. 
Op de requeste van Helbrich Jans, Bouwmeester, remonstrerende hoe desselfs moeder 
Machteld Berents Born op een erve de Geestelijkheid deser Stad hebbende gewoond, 
leggende in het land van Vollenho in Cadoelen, gisteren was overleden, en also hij 
Remonstrant bij desselfs moeder hetselve erve heeft gehandteerd, en dies wel genegen was 
om aldaar te blijven, versoekende, dat hetselv erve op sijnen name mogte werden 
overgeteikend, en aan hem met alle sijne lusten en lasten in de plaatse van sijn moeder 
overgelaten. 
Was geapost:  Het versoek; bij de requeste gedaan, word geaccordeerd, so als het legd. 
401. Den 4 julii 1730, fol.137vo. 
Op de requeste van de weduwe van wijlen de Vaandrich van Wieringen; versoekende, dat de 
vrouw weduwe van wijlen de Secretaris Herweijer mogte werden geauctoriseerd, aan haar 
Suppliante ten nutte van haar soon uit te tellen een summa van driehonderd caroli guldens uit 
all sodane penningen, als zij weduwe Harweijer alnog ongeveer ter summa van negen 
honderd guldens wegens cooppenningen gevestigd op seker huis alhier onder haar heeft 
berustende om altoos tot support van haar Suppliantes soon Anthonij van Wieringen te 
verstrecken. 
Was geapost:  De weduwe van de Secretaris Harweijer word geauctoriseerd, aan de 
Suppliante ten nutte van haar soontjen van het gelibelleerde capitaal uit te tellen een summa 
van eenhonderd caroli guldens. 
 
 
402. Den 8 julii 1730, fol.138. 
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Op den requeste van Jan David Drillinger versoekende als der beiden Rechten Doctor 
gepromoveerd, van Haar Wel Edele Hoog Achtbare sig in de practijcq te mogen oefenen, te 
mogen werden geadmitteerd. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden accorderen den Suppliant sijn versoek in den requeste 
vermeld. 
 
 
403. Den 11 julii 1730, fol.138. 
Op de requeste van juffer Willemina Judith Leeuwarden, remonstrerende hoe dat reeds 
veniam aetatis hebbende verkregen, en dies bevoegd is hare eigene saken te mogen manieren, 
versoekende om verscheidene daar bij geallegeerde redenen, dat aen haar mogte werden 
geaccordeerd om te verkopen een derde part huises, haar toebehorende, staende alhier, wel eer 
bewoond geweest bij de Burgermeester voornoemt, en welk derde part zij Suppliante 
avantagieus nu soude kunnen verkopen voor vijfhonderd caroli guldens. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden accorderen aan den Suppliante het gelibelleerde derde 
part huises te verkopen. 
 
 
404. Den 19 julij 1730, fol.138vo. 
Op de requeste van Antonij van Laar en Henrik ter Veen, als voogden over de minderjarige 
kinderen van wijlen Jan van Deventer, remonstrerende, hoe zij enige penningen van hare 
pupillen, haar van haar grootvader aangekoomen, op auctorisatie van Schepenen en Raden 
hadden belegd op enige vaste goederen van voorschreven Jan van Deventer; En voor het 
agterstedige vuirstede geld verkoft geworden een huisjen op de Burgwall aan Dr. Nessink, op 
welkers kooppenningen Dr. Nessink nog was verschuldigd een summa van 75 caroli guldens 
per resto. Versoekende te te mogen werden geauctoriseerd dese restante kooppenningen cum 
interesse te ontfangen. 
Was geapost:  De Remonstranten qqa. worden geauctoriseerd de gelibelleerde restante 
kooppenningen cum interesse uit handen van Dr. Nessink onder quitancie te ontfangen, om 
deselve weder ten meesten nutte van hare pupillen te emploijeren. 
 
 
405. Den 7 Aug(usti) 1730, fol.139. 
Op de requeste van de voogden over de minderjarige erfgenamen van de Heer Burgermeester 
van de Weteringe, benevens de meerderjarige voogden; versoekende, te mogen werden 
geauctoriseerd om de andere vaste goederen, waartoe nog geen auctorisatie hadden te mogen  
veilen en verkopen. 
Was geapost:  De Supplianten worden geauctoriseerd ten fine, als bij de requeste vermeld. 
 
 
406. Eodem [7 Augusti 1730], fol.139. 
Op den requeste van Geert Rutgers, remonstrerende hoe dat aan Gerrit Peters in pacht heeft 
over genomen een mate leggende agter Brunnepe aan de Binnenweg sijn in diervoegenals hij 
Gerrit Peters de selve bij de laatste verhuiringe van de Geestelijkheid hadde gehuirt: 
Versoekende dat Schepenen en Raden sulx gelieven te approberen, en Geert Rutgers in plaats 
van Gerrit Peters daar voor mag worden te boek gesteld, praesenterende daar voor borgen 
Peter Gerrits en Mense Peters. 
Was geapost:  Op het rapport van de Burgermeester B. van Marle in tempore Camenaer van 
de Geestelijkheid deser Stad, accorderen Schepenen en Raden den Suppliant sijn versoek in 
den requeste vermeld, midts dat de daar inne gemelde twee borgen Peter Gerrits en Mense 
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Peters de gepraesenteerde borgtocht voor de Heren Camenaer, Rentemeester en Ontfanger 
deser Stads Ecclesiastiq goederen bij handtastinge aannemen. 
 
 
407. Den 10 Aug(usti) 1730, fol.139vo. 
Op de requeste van Jan Credier, als voogd over Aaltjen van Ulsen, minderjarige dogter bij Jan 
van Ulsen en Grietjen Heimers in echte verwekt remonstrerende hoe hij Suppliant over de 
opvoedinge van sijn pupil met de weduwe van Jan van Ulsen hadde opgerigt een accoord, den 
requeste annex; versoekende daar op approbatie van Schepenen ende Raden. 
Was geapost:  Op het rapport van de Heren Hoofdlieden van het Broeder Quartier, word het 
gelibelleerde gemaakte accoord geapprobeerd so als het legd. 
 
 
408.  Den 18 Aug(usti) 1730, fol.140. 
Op de requeste van vrouw Barta Elisabeth Voorne, genaemt Oldeneel, remonstrerende hoe in 
Oosterwolde hadde leggen een half erve, mondeling met de vrouw weduwe Lindenhorst en de 
vrouw weduwe Oldeneel  te Zwoll, waar van zij in de tijd van sestien jaren bijnae niets hadde 
getrocken, waaromme versochte, dat halve erve te mogen verkopen, en de kooppenningen dop 
dese Stad te mogen beleggen ten lijve van hare drie kinderen. 
Was geapost:  Word aan de Supliante geaccordeerd, het gelibelleerde halve erve publijcq, en 
aan de meest biedende te verkopen, mids, dat de kopers gehouden sijn de volle kooppenninge 
tegens behoorlijke recepisse uit te tellen alhier aan handen van de Commijs Richard Ketel, om 
verders te strecken ten fine, als bij de requeste vermeld. 
 
 
409. Den 18 Aug(usti) 1730, fol.140vo. 
Op de requeste van de gesamentlijke grutters deser Stad, versoekende om vele daar bij 
geallegeerde redenen, dat zij van den impost, so zij jaarlijx betaalden ter summa van twee 
honderd en tachtig guldens gratieuselijk mogten werden ontheft. 
Was geapost:  De gelibelleerde impost word tot op de halfscheid verminderd, en sullen dus 
de Supplianten kunnen volstaan, met  daar voor jaarlijx te betalen honderd en veertig caroli 
guldens. 
 
 
410. Den 24 Aug(usti) 1730, fol.140vo. 
Op de requeste van Jan van ’t Oever, versoekende, dat hij als te voren, en van oldesher  
gebruickelijk, sijne koecken en lijnmaal sonder enige insage der Slepers met desselfs eigen 
slee mag laten insleepen, inkruijen, of dragen nae desselfs rade, en op de gemakkelijkste wijse 
en maniere, hem convenierende. 
Was geapost:  Op het versoek, bij de requeste gedaan, kan niet worden gedisponeerd; En 
word den Requestrant geordonneerd, sig in desen stiptelijk aan de ordonnantie van Schepenen 
ende Raden te houden. 
 
 
411. Den 28 Aug(usti) 1730, fol.141. 
Op de requeste van de Scholtus B.J. ter Welberg, als voogd over S.M. Tollius, versoekende 
approbatie en auctorisatie tot het doen van transport van een verkoft huis, staande te Deventer 
op de hoek van van de Spiekerboor Stege in de Kleine Overstrate. 
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Was geapost:  Schepenen ende Raden approberen de verkopinge, in desen vermeld, en word 
den Requestrant qqa. geauctoriseerd, van het verkofte huis behoorlijk transport en overdragt 
te doen. 
 
 
412. Den 28 Aug(usti) 1730, fol.141vo. 
Op den requeste van Paul Dingsté remonstrerende hoe Claasjen Jacobs weduwe van Berend 
Coertsen van Stagen hem Remonstrant beneffens Harmen Hulleman heeft aangesteld tot 
executeurs van haar testamente versoekende, also hij H. Hulleman is komen t’ overlijden, dat 
hem Remonstrant in plaatse van den selven, de persoon van Jan Kloeke tot redding der boedel 
van voorschreven C. Jacobs mag werden bijgevoegd. 
Was geapost:  De persoon Jan Kloeke word geauthoriseerd ten fine in den requeste vermeld. 
 
 
413. Den 2 Septemb(er) 1730, fol.141vo. 
Op de requeste van J. Cloecke en Pauwel Dingsté, als geauctoriseerde curateuren over den 
boedel van Claasjen Jacobs, weduwe van Berend Coersen van Staegen, versoekende een 
capitale summa van 600 guldens gevestigd op een huis tot Leiden, te mogen aflossen, de 
penningen te ontfangen, daar voor te quiteren, en voorts de kusting brief te casseren, 
annulleren, en voorts daarinne te doen, en te verrigten, wat der saken nooddruft nae costuime 
locaal enigsins mag komen te vereisschen. 
Was geapost:  Het versoek, bij de requeste gedaen, word geaccordeerd, en worden de 
requestranten qqa. wijder geauctoriseerd, ten fine, als bij desen vermeld. 
 
 
414.  Den 4 Septemb(er) 1730, fol.142. 
Op den requeste van Jbo Hartman versoekende, een houtloose te maken en ’t selve te mogen 
oprigten agter de Nieuwe Muire circa twintig voeten lang en veertien voet breed strekkende 
van de Turftoren tot aen het tuintie van de Heer Peter de Leuw. 
Was geapost:  Word aen de Suppliant geaccordeert op de gementioneerde ledige plaetse een 
houtloose op te rigten, tot aen de pielaer toe en niet verder uitspringende, tot wederopseggens 
toe, mits daer voor jaerlijx aen de Stad betalende veertien stuivers voor thinse ingaende met 
Paasschen 1731. 
 
 
415. Den 4 Septemb(er) 1730, fol.142vo. 
Op de requeste van Peter Weijman, remonstrerende hoe desselfs vrouw hadde aangeërfd een 
huisjen, staende alhier in de Geerstrate, belast jaarlijx met een uitgang van seven caroli 
guldens ten profijte van de Geestelijkheid deser Stad, waar van bij het overlijden van des 
Remonstrants schoonvader reeds ten agteren waren seven jaren, sederd welke tijd de 
Suppliant die uitgang promtelijk jaarlijx hadde betaald, versoekende om sijn onmagt hem de 
vorige seven jaren mogten werden afgeschreven en geremitteerd. 
Was geapost:  De gelibelleerde uitgang van de jaren Paasschen 1724, 1725, 1726, 1727 en 
1728 worden aan de Suppliant geremitteerd. 
 
 
416. Eodem [4 September 1730], fol.143. 
Op de requeste van Peter Weijman versoekende als voren. 
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Was geapost:  De gelibelleerde uitgang van de jaren Paasschen 1729 en Paasschen 1730 
word aan de Suppliant geremitteerd mids, dat het huisjen behoorlijk werde gerepareerd, ende 
opgetimmerd. 
 
 
417. Eodem [4 September 1730], fol.143. 
Op de requeste van de meerderjarige, en voogden over de minderjarige erfgenamen van 
wijlen de Burgermeester P. van de Weteringe, remonstrerende, hoe zij wel van voornemen 
waren de huishoudinge op te breken, en de meeste mobilia te verkopen om dus penningen te 
erlangen tot betalinge van particuliere schulden des boedel, versoekende daar toe auctorisatie. 
Was geapost:  De Requestranten worden geauctoriseerd dese mobilia bij publijcque vendue 
te verkopen mids, dat de penningen daar van provenierende sullen verblijven onder de vendue 
meester Evert Moulin tot naardere dispositie. 
 
 
418. Den 4 Sept(ember) 1730, fol.143vo. 
Op de requeste van de gesamentlijke erfgenamen van wijlen de Heer Burgermeester van de 
Weteringe, versoekende dat de Heer Burgermeester Ridder het zij alleen, het zij neffens 
andere Heren mogten werden geauctoriseerd om met de Supplianten niet alleen te rekenen, 
sluiten en over te nemen de restanten van de beide jaren van 1726 en 1727 ingevolge resolutie 
van Schepenen en Raden, maar over alle de jaren, so van den beginne van de ontfangst van  
d’ overledene Burgermeester P. van de Weteringe nog ongesloten sijn. 
Was geapost:  Schepenen en Raden inhaereren hare resolutie van den 21 augusti laatstleden, 
en worden dien ten conform de Requestranten alnog geordonneerd, ten fine als bij opgemelte 
resolutie vermeld. 
 
 
419. Den 13 Sept(ember) 1730, fol.144. 
Op de requeste van Jbo Hartman remonstrerende hoe hij op de plaatse, hem van Schepenen 
ende Raden vergund, een houtloose timmerende, vernomen heeft dat hij die te hoge zoude 
hebben opgetimmerd, versoekende deselve houtlose also te mogen laten, als uit onkunde 
aldus opgetrocken. 
Was geapost:  De Suppliant word geordonneerd de gelibelleerde houtlose af te nemen, en 
niet hoger te laten, als des Stads mure is, en als de andere houtlose is, die aan de andere zijde 
staat. 
 
 
420. Den 18 Sept(ember) 1730, fol.144vo. 
Op de requeste van P.J. Decosbij, remonstrerende, hoe dat sijne tituls van medicine Doctor 
heeft vertoond, versoekende om de medicine kunst te mogen oeffenen. 
Was geapost:  Aan den Suppliant word geaccordeerd alhier te practizeren als medicine 
doctor, mids, dat sijn schooldienst behoorlijk waarneemd, en het gilde van de Chirurgijns niet 
benadeeld. 
 
 
421. Den 25 Sept(ember) 1730, fol.144vo. 
Op de requeste van de erfgenamen van de Burgermeester P. van de Weteringe, versoekende 
ten opsigte van de minderjaerige approbatie van nevens staande koopscontracten. 
Was geapost:  De gedane verkopinge van het huisjen, staende in de Buiten Nieuwstraete, 
word geapprobeerd; als mede van het huis, hoff, en stallinge daar agter, staende en gelegen op 
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de Vloedijk, mids, dat de kooppenningen van dit laatste werden betaald op nader ordre van 
Schepenen ende Raden. 
 
 
422. Den 28 Sept(ember) 1730, fol.145. 
Op de requeste van Wolter van Goor, als erfgenaam pro portione van sijn suster Femme van 
Goor, laatst weduwe van Hermannus Beek, remonstrerende, hoe den selven hadde een huis, 
staende in de Boven Nieuwstrate, uit den boedel hergekomen, beswaard met een 
brandschattinge van 60 guldens waervan in geen ses en dartig jaeren rente was geïnnet, en dus 
all voor lange gepraescribeerd; En dewijle de executeuren van gemelte boedel A. Nijenburg 
van wegens dese brandschattinge inhoude 109 guldens, so versogt hij, dat die selve actie van 
brandschattinge mogte werden verjaard verklaard, of in allen gevalle daaromtrend insigt 
gebruikt. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden na verhoor van partijen verstaan, dat de penningen 
thans onder de Kerkmeester Nijenburg berustende, ter summa van honderd en negen guldens, 
sullen werden uitgeteld ende betaald aan de ontfanger van de domeinen deser Stad, tot aflosse 
van het gelibelleerde capitaalbrandschattinge ter summa van sestig guldens, en de overige 
negen en veertig guldens tot voldoeninge van alle de resterende jaren interesse; waar mede 
dus dese behuisinge van het gementioneerde beswaar van brandschattinge ten enenmaal, so 
wel van capitaal, als interesse, sal wesen bevrijd ende ontheven. 
 
 
423. Den 9 Oct(ober) 1730, fol.145vo. 
Op den requeste van Claas Pottijn versoekende wegens sijn hoge jaren en swakheit  
des licchaems niet in staet sijnde om sijn kost te konne winnen eenige onderhoud. 
Was geapost:  Suppliant word begunstigt met tien goudguldens eens te betalen door de 
ontfanger deser Stads domeinen. 
 
 
424. Den 9 Oct(ober) 1730, fol.145vo. 
Op den requeste van Hermen Beerthuis en Willem Schermer, als voogden over Berendina 
Schermer, remonstrerende hoe dat zij met Sara Ploeg weduwe van Berent Beerthuis des kints 
stiefmoeder hadden gemaekt navolgende contract. 
1. Dat Sara Ploeg aen B. Schermer so lange sij leeft de interesse van seeker ses hondert 
guldens die Berendina Schermer haer overleden ouders van Sara Ploeg op interesse genomen 
hadden, en dat Sara Ploeg nog haer erfgenaam ooijt van gemelte capitaa so lang sij  
B. Schermer leeft interesse sullen mogen vorderen, maar dat na dode van B. Schermer 
gemelte capitaal sal vervallen op Sara Ploeg of haer erfgenamen voor welk capitaal specialijk 
sij verbinden de geregte helfte van seker camp land in Oosterholt gelegen aen de Camper 
Nijstad genaamt het Santland. 
2. Geeft Sara Ploeg aen B. Schermer het vrugt gebruik van seker campien land op Venen 
gelegen wel niet eerder sal aenvank neemen als met het overlijden van Sara Ploeg en niet 
eindigen dan met de doot van B. Schermer onder conditie dat S. Ploeg ’t selve nooijt bij 
testamente ofte andersints tot nadeel van B. Schermer zal mogen vermaken, 
3. Also Sara Ploeg wegens huwlijks voorwaerden met des kints grootvader komt een summa 
te samen ad 500 guldens bij des kints moeder van Sara Ploeg genegotieert belovende de 
voogden gemelde summa ’s jaers met vier guldens per cent te sullen verrenten, daer voor 
verbindende de helft van tien en een half gres lant welke B. Schermer en H. Beerthuis in  
’t gemeen behoort. Versoekende hier op approbatie van Haar Wel Edele Hoog Agtbare. 
Was geapost:  Het accoord bij den requeste gemaekt word so als ’t leid geapprobeert. 
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425. Den 9 Octob(er)1730, fol.147. 
Op den requeste van Madem(oiselle) van Dedem dogter van N: Fonteijne, remonstrerende hoe 
sij sig uitleggende in ’t onderwijsen der jeugd omtrend de fransche taal, met het weijnige 
schoolgeld daar van provenierende, sonder enig tractement te profiteren, tegens de winter haar 
beswaarlijk van brand sou kunnen voorsien. Versoekende dat Schepenen ende Raden haar met 
een douceur van vijftig guldens meer off min geliefde te begustigen. 
Was geapost:  De Suppliante word begunstigd met een summa van vijf en twintig caroli 
guldens eens, te betalen door den ontfanger deser Stads domeinen. 
 
 
426. Den 10 October 1730, fol.147.  
Op den requeste van Rutger van Heerde remonstrerende hoe dat alhier op de Oudestraat heeft 
staen seker behuisinge, so door hem selfs word bewoond, sijnde beswaard met een capitale 
summa van drie honderd vier en twintig caroli guldens jaerlijks ad vijf per cento verrentende 
ten profijte van Bethlehems Vergadering, en dan nog met honderd vijff en seventig ten 
profijte van Philippus van den Broek, en also de weduwe Velekers als opsienderse van 
voorschrevene Bethlehems Vergaderinge de Remonstrant reedts ter lager gerigte hadde 
aangesproken om betaling der verlopene interessen, de Remonstrant hadde aangenomen de 
selve te gelijk met het capitael tegens Michiel te betalen, en ook sig in dier voegen van sijn 
overige lastige schulden soude kunnen redden, en sijn werk met succes wederom voortsetten. 
So versoekt ootmoedig dat Schepenen en Raden hem gelieven te accorderen voorschreven 
huis uit de hand aan de meestbiedende te verkopen en cederen als na regten. 
Was geapost:  De versogte verkoping bij den requeste vermeld, word geaccordeerd, midts dat 
den koper sal gehouden sijn honderd caroli guldens van sijn uitgeloofde kooppenningen onder 
sich te houden om de selve met vier gelijke per cento s’ jaerlijks te verrenten, ten profijte van 
des verkopers kinderen tot nadre ordre van Schepenen en Raden. 
 
 
427. Den 14 Oct(ober) 1730, fol.147vo. 
Op den requeste van Henrietta Borgheer weduwe Rogh, remonstrerende, hoe dat sij uit  
’t Buiten Gasthuis sedert lange jaren de kost heef(t) genooten, en verder niet in staat is wegens 
haar hoge ouderdom en licchaems swakheit om de kost verder te winnen en so doende kamer 
huur te betalen, versoekende derhalven in een der Gasthuisen in ’t geheel te worden verpleegt. 
Was geapost:  Op ’t raport van de Heeren Provisoren van ’t Buiten Gasthuis, word Suppliante 
met een huisie in het Buiten Gasthuis begunstigt tot wederopseggens toe. 
 
 
 
428. Den 18 Oct(ober) 1730, fol.148. 
Op den requeste van Hendrina Schriever, remonstrerende hoe haer eheman Tobias van 
Gronouwe hem uit de Stad is absenterende en sij genootsaakt was eenige vaste goederen, bij 
haar en haer eheman in gemeenschap beseten te verkopen, versoekende daer toe auctorisatie 
van Haer Wel Edele Hoog Agtbare. 
Was geapost:  Het versoek bij den requeste gedaen word so als het leid geaccordeerd. 
 
 
429. Den 21 Oct(ober) 1730, fol.148vo. 
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Op de requeste van de weduwe Velekers, remonstrerende hoe haar in hare qualiteijt als 
voorstanderse van Bethlehems Vergaderinge, van seker huis van Rutger van Heerde, staende 
alhier op de Oude straat, en nu bij Jan Lankhorst aangecocht is competerende een summa van 
driehonderd vier en twintig caroli guldens, wordende s’ jaerlijks verrendet met vijf per cento, 
dog dewijl gemelte J. Lankhorst, die penningen nu niet wilde op ’t huis houden, als tegens 
vier, so versoeckt Suppliante, de selve niet hoger wetende te beleggen, dat Schepenen en 
Raden haar daar toe gelieven te authoriseren. 
Was geapost:  De Suppliante word bij desen , in hare qualiteijt als voorstanderse van 
Bethlehems Vergaderinge geauthoriseerd, de in de requeste vermeld drie honderd vier en 
twintig caroli guldens capitaal op ’t huis van Rutger van Heerde, tegenswoordig bij Jan 
Lanchorst aangecocht, ten profijte van gemelte vergaderinge tegens vier per cento s’ jaerlijks, 
te mogen laten leggen. 
 
 
430. Den 4 Novemb(er) 1730, fol.149. 
Op de requeste van Alberta ten Berchuis, versoekende, bij de absentie van haar man Laurens 
van den Helm, te mogen werden geauctoriseerd, om haar huis en hoff te verkopen. 
Was geapost:  Na gehoord rapport word de Suppliante geauctoriseerd, de gelibeleerde hoff 
met assumtie ende ten overstaan van de Secretaris A.S. Greven en de Gemeentsman  
G. Bruinier te verkopen. 
 
 
431. Den 4 Novemb(er) 1730, fol.149. 
Op den requeste van Peter Dirks Corporael versoekende eenige jaren remissie wegens een 
uitgank uit een erve van de Geestelijkheit. 
Was geapost:  De Heeren gecommiteerdens tot deser Stads Ecclesiastiqe goederen hebben op 
approbatie van Schepenen en Raden met den Suppliant in desen geaccordeert, en 
geconvenieert als dat deselve sal agterwesen en agterblijven vijff jaren uitgank, sullende met 
het jaer 1731 betalen het jaer op Paessen 1726 verschenen en so vervolgens van jaer tot jaer te 
continueren gedurende sijn leven lang, sonder genootsaekt te worden om nader aen te moeten 
betalen en worden des Suppliants de vorige jaren onbetaelt staende geremitteert. 
Nader geapost: Schepenen en Raden approberen het boven gemaekte accoord mits dat 
des Suppliants erfgenamen na sijn dood, de vijf agterstedige jaren uitgank sullen moeten 
betalen en daer bij vervolgens van jaer tot jaer te continueren. 
 
 
432. Den 6 Novemb(er) 1730, fol.149vo. 
Op de requeste van Philippus Verbruggen, Sargeant in ’t Regiment van de Here Prince van 
Nassau Siegen, als last hebbende van desselfs schoonvader de Lieutenant Joh. Muller om te 
verkopen de halve Patershoff, gelegen te Brunnepe, versoekende ten opsigte van de 
onmundige kinderen daar toe te werden geauctoriseerd. 
Was geapost:  De Suppliant word geauctoriseerd de gelibelleerde verkopinge te doen ten 
overstaan van de Heren Hoofdlieden. 
 
 
433. Den 10 Novemb(er) 1730, fol.150. 
Op de requeste van de Arm Besorgeren deser Stad, versoekende, auctorisatie om een oud 
vervallen huisje in de Erent Smits Stege, Olim Beelen vergaderinge genaamt, hetwelke altoos 
gratis is bewoond geweest, en nu seer was vervallen, te mogen overgeven aan Joseph Staller, 
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welke hetselve praesente te repareren, en voor den eigendom van dien daar en boven tot een 
recognitie aan den Armen te geven 25 guldens eens. 
Was geapost:  Het versoek, bij de requeste gedaan word geaccordeerd, mids dat de 
gelibelleerde Joseph Staller tot een recognitie van de Armen jaarlijx geefd twee goudguldens. 
 
 
434. Den 11 Novemb(er) 1730, fol.150. 
Op de requeste van Maria Sluiter, weduwe van den Helm, versoekende, dat haar schoondogter 
mogte worden geordonneerd, om de klederen zo zij van haar Remonstrante onder haar was 
hebbende, ten spoedigsten te laten volgen. 
Was geapost:  De beklaagde word geordonneerd, omme alle de klederen, bij de requeste 
vermeld, aan de Remonstrante ten spoedigsten te laten volgen. 
 
 
435. Den 12 Nov(ember) 1730, fol.150vo. 
Op de requeste van Roelof Libers, remonstrerende, hoe ten sijnen huise was overleden 
Lisabeth Simmelings, welke hier gene vrienden ofte nabestaende hadde, en also den 
Remonstrant wegens camerhuur en Joannes Tresselius wegens medicinen nog iets op hare 
nalatenschap hadden te praetenderen; Versogte hij, om benevens gemelte Tresselius te werden 
geauctoriseerd, om het lijk ter aarden te bestellen, en den boedel te vereffenen. 
Was geapost:  De personen van Joannes Tresselius en Roelof Libers worden geauctoriseerd, 
ten fine als bij de requeste vermeld. 
 
 
436. Den 13 November 1730, fol.151. 
Op den requeste van Joan de Haan, en Berend Willem de Haan in qualiteijt als voogden over 
de kinderen van Willem Valencijn en Martina Maria Coops, en te gelijk als Curateuren over 
des selven boedel, en in voorzeigde qualiteijt mede proportione erfgenamen van wijlen den 
Heer en Mr. Abraham van der Loeff in den jare 1720 tot Utrecht overleden participerende 
mede aen den eijgendom van twee huisen staende beide tot Amsterdam, door de Heer 
Christiaen van Oxsoij aldaar woonagtig in qualiteijt als geassumeerde executeur van  
’t testament van juffer Anna Caffert is verkofd aan Elbert Nieuwenveen voor een summa van 
vijftien duisend guldens en ’t andere aan de Heer Bernardus Hagelis voor een summa van vijf 
en twintig duisend twe honderd guldens. Versoekende Schepenen ende Raden de gedane 
verkopinge niet alleen gelieven t’ approberen, maar de executeuren van den boedel van Anna 
Caffert te weten Christiaen van Oxsoij, en Cornelia Clapper enige executeur over den boedel 
van de Heer en Mr. Abraham van der Loeff, t’ auctoriseren d’ opdracht te doen, penningen  
t’ ontfangen, en al wat vorders dies mogte worden vereijscht. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden approberen de vercopinge van de huisen in den 
requeste vermeld, en authoriseren de daarinne genoemde executeuren om opdracht daar van te 
mogen doen, de penningen daar voor te ontfangen, en tot all ’t geen verder tot uitvoeringe van 
dien mogte worden vereijscht. 
437. Den 23 Nov(ember) 1730, fol.151vo. 
Op de requeste van Jannetjen Dirks, weduwe van Lambert van Galen, remonstrerende hoewel 
hadde gerenuntieerd van het regt haar competerende op de nalatenschap van wijlen haar man 
voornoemt uit hoofde van testamente; Dog also zij Suppliante sig bevond swanger te sijn, so 
versogte zij den boedel sub beneficio inventarii te mogen aanvaarden, en dat de personen van 
Sander Stavast, Cobus van Galen, en Jan Koen als de voornaamste crediteuren, mogten 
werden genomineerd om den boedel nae regten te expliceren. 
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Was geapost:  De Suppliante word geaccordeerd, de gelibelleerde boedel onder beneficie van 
inventaris te aanvaarden, en worden de genomineerde personen, Sander Stavast, Cobus van 
Galen, en Jan Koen geauctoriseerd, ten fine als bij de requeste vermeld. 
 
 
438. Den 23 November 1730, fol.152. 
Op den requeste van Hendrik Gerrits wonende aan de Sleper onder dese Stads jurisdictie, 
remonstrerende hoe dat ’t afsterven van desselfs vrouw, en te voren door alle bedenkelijke 
disfortuin buiten staat is geraakt sijne lasten als Hoofd, hoorne geld etc. te kunnen betalen, 
versoekende dat Schepenen ende Raden hem gunstig gelieven te remitteren ’t hoofdgeld, so 
door desselfs overledene vrouw van een off ander vierendeel jaers te quade mogte sijn, 
alsmede ’t hoornegeld de anno 1729. 
Was geapost:  Hier op kan niet worden gedisponeerd. 
 
 
439. Den 25 November 1730, fol.152vo. 
Op den requeste van de Curateuren over de boedel van wijlen Lambert van Galen, 
remonstrerende hoe dat desselfs slepers plaatse hadden vercocht aan Jan de Koning voor een 
summa van vier honderd en vijftig caroli guldens versoekende daar toe de approbatie van 
Schepenen en Raden. 
Was geapost:  De gedane verkopinge van de slepers plaatse in den requeste vermeld, word 
geaccordeerd. 
 
 
440. Den 30 Novemb(er) 1730, fol.152vo. 
Op de requeste van Maria Hartmans, huisvrouwe van Albert van Wijhe, remonstrerende, hoe 
zij als vroedvrouwe sederd 12 jaeren, de burgerije seer getrouw ende ook gelukkig hadde 
bediend, waarvoor in de twee laatste jaeren eerst is begunstigd met een tractament van 21 
guldens ’s jaars; dat den gehelen winter door alle arme menschen heeft bediend, en dewijle 
door het overlijden van Hillemoer desselfs plaatse en tractament was open gevallen, so 
versocht zij Suppliante in desselfs plaatse te mogen komen, en dien tengevolge een tractament 
te genieten, so als Trijnjen Moer geniet. 
Was geapost:  De Suppliante word begunsigd met het volle tractament, ad twee en veertig 
caroli guldens ’s jaars, in te gaan met Paasschen des aanstaenden jaars 1731. 
 
 
441. Den 5 Decemb(er) 1730, fol.153. 
Op de requeste van Philip Verbruggen, als last hebbende van sijn schoonvader de Lieutenant 
Muller, versoekende approbatie ten requarde van de minderjarige kinderen van de gedane 
verkopinge aen E. Schultz van de halve Patershoff. 
Was geapost:  De gedane verkopinge word ten opsigte van de minderjarigen geapprobeerd. 
 
 
442. Den 5 Decemb(er) 1730, fol.153vo. 
Op den requeste van Albertha ten Berechuis genaamd van den Helm remonstrerende hoe 
desselfs hof gelegen voor aan in de Nieuwe weg aan E: G. Bruinier voor een summa van ses 
honderd caroli guldens heeft vercocht, versoekende dat Schepenen ende Raden sulx gelieven 
t’ approberen. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden accorderen voor so verre haar aangaat, de gedane 
verkopinge. 
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443. Den 6 Decemb(er) 1730, fol.153vo. 
Op den requeste van Albertha ten Berechuis genaamt van den Helm, remonstrerende hoe ter 
occasie van d’ absentie van desselfs man, geresolveerd is de Stad te quiteren, versoekende dat 
Schepenen en Raden haar met het vaste tractement ad honderd caroli guldens tot de 
Seviesmeestersplaatse staende vor dit lopende jaae gelieven te begunstigen. 
Was geapost:  Het versoek bij den requeste gedaen word geaccordeerd, so als ’t ligt. 
 
[In marge]: Den 11 December 1730. Is geappostileerd. De Heren Camenaers en Rentemeesters over den jare 
1731 worden versocht de nevenstaende honderd caroli guldens, vast tractement van de Serviesmeesters plaatse, so Paasschen 
1731 verschijnen sal in handen van de Commijs Richard Ketel als dan te betalen en uit te tellen. 
 
 
444. Den 6 December 1730, fol.154. 
Op den requeste van Coenradus Smaltius, remonstrerende hoe op den 13 November 1716 ter 
lager, en op den 13 9ber [September] 1717 ter hoger banke sententie heeft bekomen tegens de 
Overste J. Hof, waar in deselve gecondemneerd is, om aan hem te betalen een summa van drie 
honderd drie en seventig gulden welk bekomen vonnis tot de executie toe ter lager bancque 
vervolgd is, sonder dat de betalinge van de geadjudiceerde summa veel min van de kosten, 
geschied is, en also sij parthijen op ordre van U Wel Edele Hoog Agtbare hare praetensien 
gecompromitteerd hebben aan de Secretaris Muntz en Dr. Meijer, dog tot nog toe alle 
onafgedaen is, en hij Suppliant na van Dr. Meijer om verdiend salaris word aangesproken; So 
versoekt dat Schepenen en Raden hem gelieven te permitteren sijn bekomen vonnis ter 
executie te mogen leggen, en de Compromissarissen te ordonneren het compromis ten 
spoedigsten af te doen en dat immiddels Dr. Meijer met het invorderen van sijn rekening sal 
mogen stil staen. 
Was geapost:  De Compromissarissen in den requeste vermeld worden versogd het begonnen 
compromis so ras doenlijk, ten einde te brengen, en word Dr. G. Meijer ten dien einde gelast 
de invordering van sijn overgegeven rekening aan Do. Smaltius solang te surcheren. 
 
 
445. Den 7 Decemb(er) 1730, fol.154vo. 
Op de requeste van Teunis Jansen van Epe, remonstrerende, hoe hem door de Scholtus Derk 
Ridder was gegeven een oud bouwvallig huis, dat den vall dreigde, ten ware er de hand 
wierde aangehouden, en daer aan grote onkosten gedaan, staende hetselve naast de Spijcker 
boor, en dewijle den Suppliant hetselve huis wel genegen was weder op te timmeren, en tot 
een bekwaam woonhuis te maken, dog also hetselve beswaard was met een jaarlijxe uitgank 
ad agt guldens en agt stuivers ten profijte van het Geesten Gasthuis; So versogte, dat gemelte 
uitgank tot op de helfte mogte werden verminderd. 
Was geapost:  Op het rapport van de Heren Provisoren van het Heilige geesten Gasthuis 
word het versoek, bij de requeste gedaen, geaccordeerd, en de gelibelleerde uitgank tot op de 
helfte ad vier guldens en vier stuivers verminderd, ingaande met Paasschen eerst komende, 
mids, dat den Suppliant hetselve huis ten eersten optimmere, en daarvan een bekwaam 
woonhuis make; Enworden de Kerkmeesteren van het voornoemde Gasthuis 
gerecommandeerd, daar toe te vigileren. 
 
 
446. Eodem die [7 December 1730], fol.155. 
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Op den requeste van Alberta ter Berchuis genaamt van den Helm versoekende om de absentie 
van haer man, te mogen verkopen hare twee huisen staande op de Oude Strate tot haar meeste 
nut en voordeel. 
Was geapost:  De Suppliante word bij desen geauctoriseerd om de verkopinge te fine als bij 
den requeste vermeld publijcq of uit de hand te mogen doen, dog niet anders dan ten 
overstaen van de Secretaris Greven en Giliam Bruinier. 
 
 
447. Den 7 December 1730, fol.155vo. 
Op de requeste van Jan van der Laa en Abraham Bennink als voogden over de drie 
minderjarige kinderen van Jan Hermsen van Emmeloort, remonstrerende hoe hare pupillen 
van desselfs moeder ’t samen bewesen is een summa van agt honderd caroli guldens, en 
vermidts sig tegenswoordig  slegte gerugten van der pupillen moeders staat komen op te doen, 
so versoeken ootmoedig dat Schepenen en Raden als overmomberen haar gelieven te 
permitteren om ’t schip van gemelte moeder voor ’t vaderlijk bewijs aan te slaan en te 
verkopen. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden accorderen de voogden in den requeste vermelt ’t schip 
van vrouw Maurits, tot securiteijt van ’t bewijs aan hare pupillen gedaen, bij provisie al hier 
aan een keten te mogen laten sluiten. 
 
 
448. Den 8 Decemb(er) 1730, fol.156. 
Op de requeste van Alberta ten Berchuis, genaemt van den Helm, versoekende approbatie van 
de gedane verkoop van hare twee huisen, staende alhier naest malkanderen op de Oude Strate, 
door haar verkoft aen de weduwe Lulofs, weduwe Greven voor drie duisend caroli guldens. 
Was geapost:  Schepenen  en Raden approberen dese verkopinge. 
 
 
449. Den 21 December 1730, fol.156. 
Op den requeste van de Duffelmakers Basen, remonstrerende hoe haar is competerende van 
Thomas Maurits of desselfs huisvrouwe een merkelijke summa van penningen, en also die 
vrouw sich absenteerd, en de remonstranten voor haar wederkomst bedugt sijn, vresende dat 
die boedel tot haar nadeel sal worden verergerd, so versoeken dat Schepenen en Raden de 
personen van J. de Pool, en G. Tichlaar, tot curateuren over die boedel gelieven te 
authoriseren. 
Was geapost:  De personen in de requeste vermeld, worden neffens Jan van der Laar en 
Abraham Bennink, als voogden over de kinderen van Abigail Pauwels, bij Jan Hermsen van 
Emmeloort in echte verwekt, tot curateuren over de boedel van Thomas Maurits, als getrouwd 
aen voorschreven Abigail Pauwels, geauthoriseerd.  
 
 
450. Den 23 December 1730, fol.156vo. 
Op de requeste van Anna Gesina van Renoij weduwe ten Oever, remonstrerende hoe haar 
oom Abelius van der Vecht mede regter van den gerigte van Schoterland, nevens Willem van 
der Vecht, Secretaris over Schoterland. Anna van der Vecht en Lubbertus van der Vecht,  
Secretaris over Angwirden sijn verschuldigt aan Alijda Calckman weduwe wijlen de 
Secretaris Danenberg twee capitalen, ene ter summa van drie duisend vijf honderd caroli 
guldens, en ’t andere ter summa van ses duisend vijf honderd caroli guldens, ingevolge 
obligatien in dato den 5 april 1719, en 30 december 1720 welke beide obligatien op den 15 
december 1722 in ’t Hypotheecq Boek van Schoterland sijn worden geregistreerd, alles seer 
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wijdlopig bij ’t request vermeld. Versoekende dat Schepenen en Raden haar remonstrante ten 
opsichte van desselfs minderjarige kinderen gelieven te magtigen, om soveel penningen, als 
tot betalinge der meer genoemde twee obligatien ad tien duisend guldens, nevens de interesse 
daar op verschenen, sal bedragen, mach negotieren, om daar mede de Scholtus Danenberch te 
betalen, off tegens intreckinge dier obligatien wederom nieuwe in de plaatse aan de Heer 
Danenberg te mogen passeren, midsgaders haar en haren kinderen goederen, daar voor valide 
te verbinden, gerichtelijk of andersints, onder renuntiatie van alle exceptien, en wel in sprcie 
die van ’t Borger recht van Campen, en alle die hier enigsints tegen strijdig mogten wesen, 
om also hare saken na behoren te komen en mogen redden. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen ’t versoek bij den requeste gedaen, pro ut 
jacet. 
 
 
451. Den 30 Xbr. (December) 1730, fol.157. 
Op den requeste van Joan Huibert van der Beeke, remonstrerende hoe deselfs suster Aletta 
Lucretia van der Beke getrouwd aan Assuerus Bannier vercocht heeft haar halfscheid van 
twee huisen staende ’t ene in de St. Jacobi Stege, en ’t ander op de Borgel, beide naast ’t huis 
van J. en E. Valk voor een summa van tweehonderd en vijftien caroli guldens, versoekende 
dat Schepenen en Raden hem om desselfs minderjarigheid, ten requarde van de andere 
halfscheid ten selven einde gelieven te authoriseren. 
Was geapost:  Het versoek bij den requeste gedaen word geaccordeerd, so als ’t legd, en 
word de Suppliant geauthoriseerd ten fine als bij ’t selve vermeld. 
 
 
452. Den 30 Dec(ember) 1730, fol.157vo. 
Op den requeste van Claas Croff remonstreerende hoe desselfs behuisinge so door Jan van  
’t Oever is aengekogt is beswaert geweest meteen jaerlijkse uitgank ten profijte van de 
Geestelijkheit deser Stad ad - - - . -  tot welker aflossing den Remonstrant op den 11 julij 1722 
met wijlen de Heer ontfanger van der Weteringe onder meerdere heeft verrekent en 
goedgedaen een summa van hondert en veertig caroli guldens, en dat de Heer Burgermeester 
van de Weteringe nooijt aen de Remonstrant heeft gevalideert of betaeld eenige kortinge van 
de halve extraordinaire verpondinge van de in de huure besetene Geestelijke Landen, 
weshalven den Remonstrant is versoekende, dat de gementioneerde 140 caroli guldens door 
de remonstrant te goede gehouden en staende gebleven mogen verstrekken tot aflosse van de 
uitgank van het huis de Brouwerie door Jan van ’t Oever aengekogt pro primo. 
Secundo, dat ingevolge conditien van verpagtinge de Remonstrant mede tegens sijn reets 
verschuldigde landpagten mogen worden gevalideert de halve extraordinaire verpondinge van 
desselfs in huire gehad hebbende Geestelijke Landen. 
Was geapost:  Also Schepenen en Raden niet is gebleeken dat dese aflosse van de uitgank bij 
den requeste vermeld op auctorisatie van Schepenen en Raden is geschied nog de penningen 
niet in extraordinaris ontfang sijn ingebragt, en also sulx niet op een speciael consent van 
Camenaer of Rentmeester kan geschieden so word deselve tot nog toe voor onafgelost 
gehouden, en word de ontfanger van de Geestelijkheit gelast de uitgank als van outs te innen 
en te vorderen pro primo, en wat het twee poinct belangt bij aldien den Suppliant vermeint 
geen verpondinge genoeg te hebben gekort sal sig daer over (gelijk mede over de boven 
gementioneerde uitgank) kunne addresseeren aen de erfgenamen wijlen de Heer 
Burgermeester en ontfanger van de Weteringe die de geheele verpondinge in uitgave is 
gevalideert. 
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453. Den 2 Jan(uarii) 1731, fol.158vo. 
Op de requeste van de Duffelmakers Basen deser Stad, remonstrerende, hoe haar van de 
huisvrouwe van Thomas Maurits was competerende een summa van ongeveer twee duisend 
caroli guldens, versoekende, om vele geallegeerde redenen, dat Schepenen en Raden 
geliefden te verstaan, dat de beklaagde welke reeds door ordre van de Heren Preasidenten op 
het Raadhuis was gedetineerd, so lange gevangen sal blijven, tot dat zij aenwijsinge van hare 
goederen sal hebben gedaan, en de aengestelde Curateuren werden geauctoriseerd, om het 
schip, en andere reeds geinventariseerde goederen van de beklaagde publijcq te mogen doen 
verkopen. 
Was geapost:  Het versoek, bij de requeste gedaen, word geaccordeerd, en worden de 
aangestelde Curateuren geauctoriseerd, het gelibelleerde schip ten overstaan van de Heren 
Schutmeesteren, als mede de geinventariseerde goederen publijcq te verkopen. 
 
 
454. Den 2 Jan(uarii) 1731, fol.159. 
Op den requeste van Harmannus ten Burg remonstrerende, hoe alhier op ’t Bolwerk bij de 
Broer poort een huisjen heeft staen, en also ’t selve alleen staat, sijnde sijns buirmans huisjen 
afgebroken, en der halven sonder grote reparatie niet langer staende kan blijven, en de 
remonstrant daar toe geen gelden heeft, so versoekt dat Schepenen en Raden hem gelieven  
t’ accorderen voorschreven huisjen ten meesten voordeel van hem en sijn crediteuren te 
mogen afbreken. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden accorderen ’t versoek bij den requeste gedaen, pro ut 
jacet. 
 
 
455. Den 5 Jan(uarii) 1731, fol.159. 
Op den requeste van de Major C. Croff, remonstrerende, hoe op den 11 Junii 1722, tot 
aflossinge van een uitgang uit desselfs huis staende agter de Nieuwe Muire aan wijlen de Heer 
Burgermeester P. van de Weteringe als Ontfanger der Geestelijkheid, betaald heeft de summa 
van honderd veertig caroli guldens, gelijk blijkt uit de boeken van gemelte Heer van de 
Weteringe, en also Schepenen ende Raden bij apostille van den 30 December 1730 hebben 
verstaen, dat dewijl niet gebleken was, nog de penningen in extraordinaris ontfangst 
ingebragd waren, over sulx de selve voor onafgelost hielden, de remonstrant wijsende na de 
erfgenamen van voorschreven Heer van de Weteringe, om de gedane betalinge te repeteren. 
So versoekt ootmoedig dat Schepenen ende Raden gelieven te ordonneren uit wat fonds de 
Suppliant de gementioneerde honderd veertig caroli guldens cum interesse sal kunnen en 
mogen erlangen. 
Was geapost:  De Commijs R. Ketel word gelast, de hier in gementioneerde honderd veertig 
caroli guldens uit het tractement van wijlen de de Heer Burgermeester P. van de Weteringe als 
gewesene Dijkgreve van Mastebroek over den jare 1730, in handen van de Major C. Croff uit 
te tellen, sullende sijn Ed: sulx gequiteerd in brengende, ter goeder rekeninge worden 
gevalideerd. 
 
 
 
456. Den 8 Jan(uarii) 1731, fol.160. 
Op de requeste van Jan van Laar en Abraham Bennink, als voogden over de 3 minderjarige 
kinderen, van wijlen Jan Henriks van Emmeloordt, vertonende, hoe haar moeders boedel 
onder Curateuren sijn de gesteld, en de mobilia verkoft, deselve pupillen gene goederen ter 
wereld hadden, als hun vaderlijk bewijs, ter summa van 800 caroli guldens gevesigd op 
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desselfs schip, en zij Remonstranten niet verpligt waren, deselve te alimenteren, so versogten 
zij, dat mogten werden geauctoriseerd om gemelde kinderen ten profijtelijksten te mogen in 
de kost besteden. 
Was geapost:  De Remonstranten worden geauctoriseerd, omme de in desen gemelde 
kinderen op het menagieuste bij provisie in de kost te besteden. 
 
 
457. Den 27 Jan(uarii) 1731, fol.160. 
Op den requeste van Jan Dirksen, remonstreerende hoe den Suppliant door onaenigheeden 
met sijn vrouw van tafel en bedde is gescheiden en daar door desselfs goederen seer ten 
agteren geraekt en niet in staat desselfs kost te kunnen winnen, sullende gaarne toebrengen 
alle de goederen uit de meubilen als anders geprovenieert wanneer Schepenen en Raden hem 
met de kost in een van de Gasthuisen gelieven te begunstigen. 
Was geapost:  Gehoort het raport van de Heeren Provisoren van het Geertruid en Catharinen 
Gasthuis word de Suppliant in desen begiftigt ala een kostgever met een proeve in het 
Geertruid en Catharinen Gasthuis mits betalendede summa van 190 caroli guldens eens, en 
desselfs meubilen sullende deselve vrij weten van arbeid. 
 
 
458. Den 29 Jan(uarii) 1731, fol.160vo. 
Op den requeste van de Pachters van ’t gemaal over dese Stad van den jare 1730, 
remonstrerende hoe op den 22 Januarii 1731 na bekoms consent met een Roedendrager 
hebben gepeijld de molen van Jan van Spagnen, en aldaar gevonden een sak daar inne vier en 
tagentig lb. meel, waar van alleen een cedulle was van een schepel mest zaad aangegeven op 
de naam van Theunis Jacobsen, en also bij ordonnantie op ’t middel van ’t gemaal aan de 
molenaars verboden is geen koren op de molens t’ ontfangen, veel min te malen, als nadat bij 
behoorlijk biljet van de Collecteur gebleken is, dat de regte qualiteijt van dat koren 
aangegeven is, en nu in voorschreven sak ten minsten twee maal so veel geworden is, en 
derhalven notier tegens gemelde ordonnantie gedaen, hebbende op die selfde molen nog 
gevonden een sak waar inne ongeveer drie spind of 37 lb. weijten meel was al mede direct 
tegens die ordonnantie strijdende. So versoeken dat Schepenen ende Raden ’t aangehaalde 
meel gelieven verbeurd te verclaren, en wijders de beklaagde condemneren in de boeten 
tegens sulke contraventien gestatueerd als mede in de kosten. 
Was geapost:  Zij gesteld in handen van de beclaagde, om daar op te berigten op donderdag 
over veertien dagen so wesen sal den 15 februarii aanstaende. 
 
 
459. Eodem [29 Januarii 1731], fol.161. 
Op den requeste van Steven Pietersen Polman, remonstrerende hoe dat Suppliant aan de 
Geestelijkheid deser Stad wegens agterstedige landpacht nog schuldig is, en also desselfs 
meubeltjes reeds door de Stad Ontfanger sijn vercocht geworden, en vier kindeen heeft waar 
voor ’t brood niet kan verdienen, en in geen staat is om voorschreven pagt te kunnen betalen, 
so versoekt ootmoedig dat Schepenen ende Raden hem de selve gelieven te remitteren. 
Was geapost:  Also den boedel van de Suppliant insolvent en reedts geexecuteerd is 
geworden, sijnde de penningen daar van geprovenieerd de gepraefereerde Crediteuren voor  
huishuire als anders, geadjudiceerd; so remitteren Schepenen ende Raden den Suppliant sijn 
agterstedige pacht van de jaren 1727, en 1728. 
 
 
460. Den 31 Jan(uarii) 1731, fol.161vo. 
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Op derequeste van Willem Bos, benevens de momberen van ’t onmundige kind van 
Jannichjen Willemse Bos, versoekende approbatie van een ingegaen accoord met Gerrit ten 
Katen wegens de nalatenschap van sijn overleden huisvrouw Marrigjen Jans Sluiter, 
bestaende daer inne, dat zij remonstranten qqa. afstand souden doen van hare praetensien op 
de nalatenschap van wijlen Marrigjen Jans Sluijter, waar tegens zij souden genieten een huis 
staende alhier in de Morrhen Stege, bewoond wordende bij Harmen van Groll, benevens een 
summa van vijf en twintig caroli guldens in gelde. 
Was geapost:  Op het rapport van de Heren Hoofdlieden word het gementioneerde accoord 
geapprobeerd. 
 
 
461. Den 31 Jan(uarii) 1731, fol.162. 
Op den requeste van Anna van Zutum, remonstrerende hoe haar uit de nalatenschap van 
wijlen de Burgermeester P. van de Weteringe is competerende, wegens verstrekte penningen, 
ingevolge obligatie, daar van sijnde, een summa van vierhonderd caroli guldens, als mede  
’t regt hebbende van gemelde Burgermeester, wegens onbetaalde kooppenningen, op seker 
huis staende alhier op de Burgwal, de kinderen van de Ed: Valkenier toebehorende, gelijke 
vierhonder guldens is hebbende, dan nog wegens een gemaakt legaat bij testamente van 
opgemelte Heer van de Weteringe uit des selfs boedel moeten werden uitgereijkt vijf honderd 
caroli guldens relatie tot het testament, als ook ter goeder trouw geleend goud ad honderd 
vijftig caroli guldens aan voorschreven P. van de Weteringe, en consequentelijk en goede en 
bewijselijke effecten possideerd een summa van duisend vijf honderd vijftig caroli guldens 
behalven de verschenen interessen, en also de Suppliante bedugt is, de voorschreven boedel 
niet so spoedig sal werden geexplaceerd ter bekominge harer praetensie, en sij al en in de 
beklaaglijkste staat des werelds is kunnende van ouderdom, duisterheid der ogen, als anders 
geen penning tot lijfs nooddruft gewinnen, so versoekt ootmoedig dat Schepenen ende Raden 
van die goederen geliefte mogen wesen, van aan haar als Kostkoopster de kost en inwoninge 
te mogen geven in ’t Heilige Geesten Gasthuis alhier midts profiterende ’t voorschreven 
gasthuis daar voor immediatelijk alle het recht en actie dat sij Suppliante van wegen de 
voornoemde vier honderd caroli guldens capitaal cum interesse, uit hoofde van verstrekte 
penningen honderd vijftig geleend goud op de boedel van meer gemelte P. van de Weteringe 
is hebbende, gelijk mede de gementioneerde vier honderd twintig caroli guldens onbetaalde 
kooppenningen cum interesse, alleen voor haar tot kleding en deksel, behoudende,  
’t besproken legaat, so nogtans, dat wanneer komd te overlijden alle desselfs goederen, so wel 
de voor handen sijnde penningen uit voorschreven legaat, voorts linnen, wullen, silver en 
goud niets uitgesonderd, alles en in allen sal komen te vervallen ten profijte van genoemde 
gasthuis, sonder eneige reserve, also geen erfgenamen ab intestato heeft. 
Was geapost:  Op ’t gedaen rapport van de Heren Provisoren van ’t Heilige Geesten 
Gasthuis, accorderen Schepenen ende Raden aan de Suppliante, als Kostgeversche, een 
proeve in voorschreven gasthuis, en sal deselve hebben een camer, so voor desen door Berend 
Veneman bewoond is geweest, als mede vrij sijn van ’s werken, en ’t eten aan de gemene 
tafel, midts inbrengende in ’t selve gasthuis alle het gene bij den requeste komd te 
praesenteren, en verder sal komen na te laten. 
 
 
462. Den 31 Jan(uarii) 1731, fol.163. 
Op den requeste van Henrietta Borgheer, weduwe Rogg, remonstrerende hoe Schepenen en 
Raden haar in ’t Heilige Geesten Gasthuis gunstelijk met kost en woninge hebbende gelieven 
te voorsien, sij egter nu tot hoge jaren gekomen, en met seer quade accidenten aan de benen 
besogd is, so dat meesten tijd moet te bedde leggen, en door andere goede menschen geholpen 
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worden, niets kondenende als te voren met haar handwerk gewinnen; so versoekt ootmoedig 
dat Schepenen ende Raden, haar Suppliante iets tot subsidie in dese elendige staat en winter 
saisoen gelieven toe te leggen. 
Was geapost:  Op ’t request so als ‘t ligd, kan niet worden gedisponeerd, doch worden de 
Kerkmeesters van ’t Heilige Geesten Gasthuis gerecommandeerd, de Suppliante van ’t geen 
nodig heeft, te versorgen. 
 
 
463. Den 5 Febr(uarii) 1731, fol.163vo. 
Op de requeste van Thomas Maurits, als getrouwd met Abigaël Pouls, remonstrerende hoe na 
Stadrechte alnog was gebleven buiten alle gemeenschap van goederen, en also geensins 
aensprakelijk is voor deselfs schulden, en dat om geallegeerde redenen te rade geworden 
zijnde van den boedel van voorschreven sijn huisvrouw afstand te doen, so versogte, dat 
Schepenen en Raden die afstand geliefden te approberen, en ten overvloede te verklaren, dat 
de Suppliant voor de schulden van sijn huisvrouw, tot heden toegemaakt, in het toekomende 
niet aansprakelijk is, of sijn kan. 
Was geapost:  Op het rapport van de Heren Hoofdlieden kan op het versoek, bij de requeste 
gedaan, so als het legd, niet worden gedisponeerd. 
 
 
464. Den 10 Feb(ruarii) 1731, fol.164. 
Op de requeste van de Pachters van ’t gemaal over dese Stad van den jare 1730; 
remonstrerende hoe op den 22 Januarii 1731op de molen van Jan van Spagnen hebben 
bevonden een sak, waar in vier en tachentig lb. meel, aangegeven voor Theunis Jacobs dog 
alleen voor een schepel, en also daar in notoir gefrandeerd is; so versoeken dat Schepenen en 
Raden hem Theunis Jacobs gelieven te condemneren in de boete daar toe staende, en 
verbeurte van voorschreven meel, alsmede in de kosten. 
Was geapost:  Zij gesteld in handen van de beklaagde, om daar op te berusten, vandaag over 
veertien dagen, so wesen sal den 24 deses. 
 
 
465. Den 26 Febr(uarii) 1731, fol.164. 
Op den requeste van d’ opsienders van de Linnewevers geselten, remonstrerende hoe sij een 
wet hebben, om een busse te houden waar uit sij de ongetrouwde sieke knegten, s’ wekelijks 
met ene gulden ondersteunen, en also nu al zederd enige jaren haar compagnie van tijd tot tijd 
afneemd, en daar door de collecte tot behoef der cranke gesellen grotelijks en sodanig 
declineerd, dat nauwelijks genoeg is de onmagtigen onder haar te verplegen, so dat het te 
dagten is, of de busse mogt verdwijnen en te niete gaen, ’t welke sij Supplianten, en de 
Gildemeesters, Ceurmeersters en Agtsmannen van ’t Linnewevers Gilde, echter seer geern 
souden voorcomen; So versoeken ootmoedig dat Schepenen ende Raden gelieven goed te 
vinden en te verstaen, dat onder haar een onmachtige of cranke knegt, niet langer tot laste van 
haar gemene onderhoud, uit de busse sal mogen verduiren als een jaar en ses weken, welke 
tijd telkens sal berend wesen, dat als dan, so een ijgen deel, aan hare gemene Busse sal mogen 
hebben om er jets weer van te mogen genieten, gelijkerwijs ’t van oudsher en heden tot 
Zwolle gebruikelijk is. 
Was geapost:  Het versoek bij de requeste gedaen, word bij provisie en tot wederseggens toe, 
geaccordeerd, pro ut jacet. 
 
 
466. Den 27 Febr(uarii) 1731, fol.165. 
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Op de requeste van Rutger Claassen, versoekende dat het erve bij wijlen sijn vader Claas 
Jacobsen Hosebeen gepagt geweest op sijne naam mogte werden overgeschreven, en twee 
jaren pagt laten versteken staan tegens het huis. 
Was geapost:  Het versoek, bij de requeste gedaan, so als het legd, word geaccordeerd; mids 
dat den remonstrant Rutger Claassen sijne pagten promtelijk betale op de verschijnsdagen. 
 
 
467. Den 1 Maart 1731, fol.165. 
Op de requeste van Henricus Dorthman, remonstrerende, hoe dat met de Heren Provisoren en 
Kekmeesteren van het Heilige Geesten Gasthuis ware geconvenieerd over de kost 
koopspenningen in het voorschreven huis voor de korte tijd sijnes levens, als zijnde reeds in 
sijn seventigste jaar des ouderdoms, te summa van vijf honderd en vijftig caroli guldens en 
dan nog in vall na wijlen sijn dogters soontjen mogte aflijvig worden, het voorschreven in 
sulk een vall soude trecken uit sijn na te latene goederen een summa van honderd en vijftig 
caroli guldens eens, versoekende daarop approbatie van Schepenen en Raden. 
Was geapost:  Op het rapport van de Heren Provisoren word het versoek, bij de requeste 
gedaan, geaccordeerd, onder conditien, als daarbij vermeld. 
 
 
468. Den 5 Maart 1731, fol.165vo. 
Op de requeste van de Gildemeesters en Zegelaars van de duffelmakers neringe, met advis 
van hare gesamentlijke gildebroederen, remonstrerende, hoe op derselver vorige requeste 
Schepenen en Raden wel hadden gelieven te verstaan bij resolutie van den 2 Junii 1729, dat 
van die dag gene schiffer of sijn vrouw een stuk soude mogen verkopen, nog ook door de 
requestranten ten fine met de schippers te versenden, en sulx bij een boete, bij voorschreven 
resolutie gestatueerd; En dewijle zij requestranten nu bij ondervindinge leerden, dat het haar 
onmogelijk was deselve resolutie na te leven; So versogten zij, dat gemelte resolutie mogte 
werden te niete gedaen, en gerevoceerd, en aan de Supplianten gepermitteerd, om in het 
verkopen van hare wharen te mogen handelen, so als een jeder hem nuts sal oordelen. 
Was geapost:  Op het versoek van de Requestranten, ende om redenen, bij de requeste 
vermeld, word de gelibelleerde resolutie van den 2 junii 1729 ingetrocken, en vervolgens de 
requestranten, benevens de schippers weder gesteld in die vrijheid, daar deselve voor dato van 
opgemelte resolutie in sijn geweest. 
 
 
469. Den 6 Meert 1731, fol.166. 
Op de requeste van Willem van der Horst als ’t recht hebbende van de erfgenamen van wijlen 
Gijsbert Valkenburg, remonstrerende hoe hem wegens restant tractement van gemelte Gijsbert 
Valkenburg, uit het comptoir van de Ecclesiastiq goederen deser Stad nog is competerende 
salvo errore et calcalo, een summa van ongeveer drie honderd caroli guldens, welke 
praetensie de Remonstrant ten gemelte erfgenamen heeft over genomen in betalinge van  
‘t gemene hem van de selve was compeerende, en also de Suppliant geen betalinge als op 
expresse ordre van U Wel Edele Hoog Achtbare kan bekomen. So versoekt dat die 
voorsieninge gelieven te doen, dan dese penningen den Suppliant ten spoedigsten werden 
voldaen, off so mochte worden vermeijnd dat restant, gemelte summa niet mogte bedragen, so 
versoekt dat Schepenen ende Raden gelieven te ordonneren met wie de Remonstrant die 
rekening sal kunnen opnemen en sluiten. 
Was geapost:  De Suppliant word gerenvoiseerd aan de erfgenamen van wijlen de Heer 
Burgermeester Ontfanger P. van de Weteringe, ten fine van liquidatie en erlanginge van de 
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schuld bij de requeste vermeld, en worden gemelte erfgenamen gelast, met den Suppliant te 
sluiten, en na gedaen slot, de resterende en noch te goede hebbende penningen te betalen. 
 
 
470. Den 12 Meert 1731, fol.166vo. 
Op den requeste van B.W. de Haan hoe dat hij nog wijlen de Heer Burgermeeser P. van de 
Weteringe is competerende het vierstede geld, 1000 penningen, etc: van den jare 1728 en 29 
volgens rekening daer annex, so was hij bij desen versekerd om ordre te geven tot betalinge 
deses. 
Was geapost:  Den Suppliant in desen word gerenvoijeerd aen de erfgenamen wijlen de Heer 
Burgermeester P. van de Weteringe ten fine dat voorschreven erfgenamen de schult bij den 
requeste vermeld sullen betalen uit sodane penningen als voorschreven erfgenamen uit de 
opkomsten van voorschreven reets hebben ontfangen, en dat sulx binnen de tijd van agt 
dagen. 
 
 
471. Den 27 Maert 1731, fol.167. 
Op de requeste van de Burgermeester G, van der Linde en Jacobus Aarsen, voogden over 
Christina en Egidius Valckenier, de eerste 24 jaren, en de twede 23 jaren, versoekende voor 
hare pupillen venia aetatis. 
Was geapost:  Aen Christina en Egidius Valckenier word geaccordeerd venia aetatis. 
 
 
472. Eodem [27 Maert 1731], fol.167. 
Op de requeste van weduwe van wijlen de Landschrijver Ellents, versoekende te worden 
begunstigd met het gebruik van het Bolwerk, waermede de weduwe van Teunis Visscher in 
haer leven is begunstigd geweest. 
Was geapost:  De requestrante word met het gebruik van het gelibelleerde Bolwerk 
begunstigd. 
 
 
473. Den 27 Maert 1731, fol.167vo. 
Op de requeste van Joannes Siekerman, remonstrerende, hoe alhier op den 26 augusti des 
jaars 1725 was getrouwd met Aleida Boerdams, dat van deselve omtrend agt weken daar na 
sonder enige reden daer toe te hebben gegeven malitieuselijk was verlaten, so dat tot nog toe 
niet wiste, waar ter plaatsen gemelte Aleida Boerdams sig onthoude, versoekende, dat de 
beklaagde tegens sekeren peremtoiren dag mag worden geciteerd per edicta ad valvas, om als 
dan aan te horen sodanen eisch en conclusie, als den Suppliant tegens haer sal doen nemen, 
etc. te horen disponeren, als na regten behoord. 
Was geapost:  De versogte citatie per edicta ad valvas word geaccordeerd. 
 
 
474. Den 28 Maert 1731, fol.168. 
Op de requeste van de Kerkmeesteren van het Heilige Geesten Gasthuis, remonstrerende hoe 
dat voor gemelte gasthuis hadden aangekoft een vierde part van een bongert leggende buiten 
de Haegen poorte, bij den Bagijnen weijde van Michiel Ruissen voor een summa van honderd 
en twintig caroli guldens, sijnde hetselve nog beswaard met 3 ½ stuiver, jaarlijx ten profijte 
van de geestelijkheid deser Stad; versoekende daar op approbatie van Schepenen en Raden. 
Was geapost:  Op het rapport van de Heren Provisoren word dese gelibelleerde gedane 
aankoop geapprobeerd. 
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475. Den 31 Maert 1731, fol.168. 
Op de requeste van Jan Jansen Kuiper, remonstrerende hoe alhier op den 29 deses hadde doen 
arresteren voor schuld een prame van Jacob Jansen versoekende, om verscheiden redenen, dat 
de Heer Verwalter mogte werden geauctoriseerd, om tegens de beklaagde bij anticipatie te 
verlenen citatie, in dier voegen, als of dit arrest van 14 dagen tot 14 dagen na Stadrechte was 
vervolgd. 
Was geapost:  Den Suppliant kan in desen procederen, als na Stadrechte. 
 
 
476. Den 2 April 1731, fol.168vo. 
Op de requeste van A. de Pool, weduwe van Goutum, remonstrerende, hoe dat door de 
Commijs R. Ketel voor agterstallige jaren land pagt en tinsen met executie wierde gedreigd, 
en dewijle de Suppliante reeds hare rekeningen ten laste van de Stad wegens geleverde kalk 
en steen hadde ingeleverd met versoek, om tegens opgemelte schuld te werden 
gecompenseerd en geliquideerd, en dewijle sulx nog niet was geaccordeerd; So versogte zij 
Suppliante, dat sulx alnog mogte geschieden, en Ketel so lange te laten stille staen, en haer op 
geen meerder schade jagen. 
Was geapost:  De overgegevene rekeningen sullen worden nagesien, en word de Commijs 
Ketel geordonneerd, met sijne gedreigde executie immiddels voor de tijd van drie maanden te 
supercederen. 
 
 
477. Eodem [2 April 1731], fol.169. 
Op de requeste van Henrik de Haan, remonstrerende, hoe hem in den voorleden jare was 
geaccordeerd een lose te setten tegens de Stads muur, om sijne holt, waer inne negotie doet te 
bergen, en dewijle door regen, als andersins vele schade kwam te lijden, so versogte, dat 
voorschreven lose met pannen mogte bedekken. 
Was geapost:  Het versoek, bij de requeste gedaan, word geaccordeerd, en aan den Suppliant 
dien conform toegestaan, de gelibelleerde loose met pannen te bedekken, mids daar voor tot 
een thinse aan dese Stad betalende een halve goudgulden jaarlijx, ingaande met Paasschen 
deses jaars. 
 
 
478. Eodem [2 April 1731], fol.169. 
Op de requeste van Henrik Munnik, remonstrerende, hoe sijn stall voor sijn deure agter de 
Nieuwe Muur seer bouwvallig sijnde genoodzaakt is af te breken, en een nieuwe te timmeren, 
versoekende, daer mede een weinigjen voor uit te mogen springen, en dese stall gelijk met die 
van sijne nabuuren als de Haan en Tjalles te mogen optrecken. 
Was geapost:  Het versoek, bij de requeste gedaan, word geaccordeerd, mids de stall niet 
hoger optimmerende, als het dak van de stall van Abraham de Haan, en niet verder uitspringe, 
als van de stall van gemelte Abraham de Haan linie regt tot aan de hoek van de lose van de 
erfgenamen van Frerik Smit. 
 
 
479. Den 3 April 1731, fol.169vo. 
Op de requeste van Jan Voerman en Jan van ’t  Oever, in qualiteit als voogden over de 
kinderen van Henrik Rutgers Post, remonstrerende, hoe hare pupillen hadden leggen twee 
morgen lands in de Koekoek, waar aen de Heer Lucas Bols aengelandt is, welk land van gene 
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de minste waardije was, moetende jaarlijx meerder voor verpondinge, en andere Heren lasten 
daar bij leggen, als daer van provenieerd, en dewijle gemelte Lucas Bols hetselve land met 
raad, en onraad, lusten en lasten daar toe behorende voor niets wel wilde overnemen; So 
versogten zij Remonstranten, dat Schepenen en Raden als overmomberen hem accordeerden, 
om voorschreven twee morgen voor niets aen L. Bols te mogen overgeven, en daer van 
transport doen na stijl en practijcque. 
Was geapost:  Het versoek, bij de requeste gedaan, word geaccordeerd, en worden de 
Requestranten qqa. geauctoriseerd, de gelibelleerde twee morgen lands voor niets aan de Heer 
Lucas Bols over te geven, en daer van transport te doen nae stijl en practicque. 
 
 
480. Den 5 April 1731, fol.170. 
Op de requeste van Petertjen Lijndraijer oud vier en twintig jaren, versoekende veniam 
aetatis. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen de Suppliante het versogte veniam aetatis. 
 
 
481. Den 19 April 1731, fol.170vo. 
Op den requeste van Jannes Willems en Albert Jans, als voogden over d’ onmondige kinderen 
van Jochems Willems, vesoekende tot securiteit voor hare pupillen, den boedel van gemelte  
J. Willems onder beneficie van inventaris aan te mogen tasten etc. 
Was geapost:  Het eerste lid van ’t request, te weten om de boedel van J. Willems onder 
beneficie van inventaris aan te mogen tasten, word geaccordeerd. 
 
 
482. Den 21 April 1731, fol.170vo. 
Op de requeste van Jannes Willems, en Albert Jans als voogden over de onmundige kinderen 
van Jochem Willems in sijn leven gewoont hebbende op ’t Haatland op de Kruishoop dat sij 
op goedkeuringe van Haer Wel Edele Hoog Agtbare het selve erve hadden overgedaen en het 
huis daar op staende verkogt aen eene Gerrit Jansen voor 1045 caroli guldens versoekende 
hier toe de approbatie van Haer Wel Edele Hoog Agtbare. 
Was geapost:  De verkoping bij de requeste vermeld, word geaccordeerd, mits dat de coper 
de penningen sal hebben te stellen in handen van de ontfanger deser Stads domeinen in 
minderinge en tot betaling van sijne resterende verschulde Landpagt. 
 
 
483. Eodem [21 April 1731], fol.171. 
Op den requeste van Jannegien Dries weduwe van Lambert van Galen hoe de Suppliante na  
’t overlijden van haer eheman hadde gerepudieerd desselfs nagelatene boedel als nog niet 
wetende of moeste kramen of niet dog naderhand sulx sijnde gebleeken en van een levendig 
kind sijnde bevallen, so doende notoir erfgenaem van haer vaders nalatenschap, en also 
gemelde boedel nog is over die daer over gestelde Curateuren Sander Stavast, en Jan Coen, so 
was de Suppliante als moeder en wettige voogdesse van haer jonggeboren kind de boedel te 
adieren onder beneficie van inventaris en dat vorder aen de Curateuren mag worden gelast de 
effecten van die boedel aen de Suppliante te overhandigen. 
Was geapost: De Suppliante in desen word bij desen geauctoriseerd den boedel so als in  
desen genomineerd sub beneficio in ventarij te adieren, en worden de Curateuren Sander 
Stavast en Jan Coen gelast den boedel ad opus jus habentium te redden en aen haer daer van 
opening te geven. 
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484. Den 27 April 1731, fol.171vo. 
Op de requeste van Jacob Willems en Lubbert Louws, als voogden over ’t onmondige kind 
van wijlen Dirk Hermsen Cok en Jannetjen Hosebeens, remonstrerende, hoe, na den boedel in 
alles met de stiefvader Willem Lugtjes, opgenomen te hebben, eijndelijk op approbatie van U 
Wel Edele Hoog Achtbare een accoord hadden getroffen, dat hare pupille voor s’ moeders 
goed soude genieten een summa van drie honderd vijf en ’t seventig caroli guldens, na 
alvorens enig linnen, silver en goud tot s’ moeders lijf behorende, was verdeeld; versoekende 
dat Schepenen ende Raden ’t selve gelieven t’ approberen. 
Was geapost:  Het accoord in desen vermeld, word so als ’t ligd, geapprobeerd. 
 
 
485. Den 4 Maij 1731, fol.171vo. 
Op de requeste van Geertjen Rijx, versoekende voor haar onnosele dogter, en daar en boven 
met de vallende siekte besogd, en dus buiten staat haar kost te kunnen winnen, de kost selve 
uit ene deser Stads Gasthuisen te mogen halen. 
Was geapost:  De Suppliante word begunstigt met (een) summa van tien goudguldens eens. 
 
 
486. Den 4 Maij 1731, fol.172. 
Op de requeste van Gerrit Bruins, remonstrerende hoe dat hij de grote burgerschap deser Stad 
heeft gecochd, en nu getrouwd is met Geertjen Visschers dogter van J. Visscher wonende in  
’t Stads huis in de Schans over de Isselbrugge, dat hij Suppliant bij de selve wel ingetrocken 
is, dog echter vier en ligt hout G. Cotenaer in ’t Blauwe Kruis alhier, en mede sijn togten en 
wagten en andere burger lasten, neffens andere waarneemd en draagd, versoekende dieswegen 
dat Schepenen en Raden hem gelieven te permitteren de Stads burger weijden en broeken als 
andere grote burgers te mogen beslaen. 
Was geapost:  De Suppliant word midts desen gepermitteerd in ’t beslaen van de Stads 
weijden, so als sijn voorsaet de selve voor desen beslagen heeft gehad, geduirende de tijd 
sijner huirjaren te mogen continueren, dog verder niet. 
 
 
487. Den 5 Maij 1731, fol.172. 
Op de requeste van Gerrit Jansen en Jan Fox, als voogden, en ooms over de minderjarige 
kinderen van Willem en Geertjen Jansen, gewoond hebbende op ’t Haatland bij de Kruishoop, 
versoekende der selver nalatenschap onder beneficie van inventaris te mogen aantasten, en 
vervolgens de goederen verkopen. 
Was geapost:  De Supplianten word geaccordeerd, om de gelibelleerde boedel met assumtie, 
ende ten overstaen van de Commijs Richard Ketel, en . . . . . . . . . onder beneficie van 
inventaris te aanvaarden. 
 
 
488. Den 8 Meij 1731, fol.172vo. 
Op de requeste van B: E. Voorne, genaemt van Oldenneel, remonstrerende hoe haar huis, 
staende alhier in de Boven Nieuw Strate, en door haer selfs thans bewoond wordende was 
verkoft aan Pieter du Hamel voor duisend caroli guldens, welke penningen zij Suppliante ter 
summa van ses honderd guldens soude emploijeren tot de betalinge van het aangekofte derde 
part in het huis, door wijle Burgermeester Voorne bewoond geweest, mede staende in de 
Boven Nieuwstrate, en de overige vier honderd guldens tot aflosse van een obligatie ten haren 
laste, versoekende, dat voorschreven gedane verkoop mogte werden geapprobeerd. 
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Was geapost:  Het versoek, so, en in diervoegen, als bij de requeste is gedaan, word 
geaccordeerd. 
 
 
489. Den 9 Maij 1731, fol.173. 
Op den requeste van Wessel Credier, als getrouwd aan Jacomina Heijdanus, Elysabeth 
Heijdanus, Christina Hijdanus, Thomas Suirbier, in huwelijk hebbende Johanna Legoes 
dogter van Meijntjen Hijdanus, samentlijke susters en susters kinderen van Hester Heijdanus 
getrouwd aan Pieter van der Warf, remonstrerende hoe sij Hester Heijdanus in den jare 1710 
bij testamente hem Pieter van der Warf haar eheman tot haar erfgenaam heeft geinstitueerd, 
mits legaterende uit hare goederen aan desselfs bovengenoemde susters een summa van vier 
honderd caroli guldens na dode van hem Pieter van der Warf te ontrigten, en also den selven  
en meest alle sijne goederen coomd te dilapideren, en sij remonstranten gewaar worden dat 
door den selven gepraesenteerde word aan ’t Catharinen Gasthuis voor de cost als cost coper 
te willen geven enige Geldersche Landerijen, daar die Ed: Johan Cloeke gehouden is  
s’ jaerlijks tot der selver alimentatie uit te keren een summa van tachtentig caroli guldens in 
gelde, sulx dat hij Cloeke daar door bevrijd soude sijn van die uitkeringe, en de boedel 
goederen alleen te cost gelegd word tot voorschreven costcopinge, en also daar door de 
legatarien van hunne legaten souden sijn verstoken en hij Pieter van der Warf na de wet 
gehouden is voor geseijde legaten borge te moeten stellen, so versoeken dat den selven sulx te 
doen, mag worden gelast, als na rechten. 
Was geapost:  Vermidts volgens ’t gedaen rapport van de Heren Hoofdlieden van ’t Broeder 
Quartier, de parthijen hier inne vermeld, in den minne niet hebben kunne worden 
geaccordeerd, so worden de selve gerenvoijeerd aan ’t gerichte, om aldaar na Stad rechte te 
kunnen procederen. 
 
 
490. Den 9 Maij 1731, fol.173vo. 
Op den requeste van Joan Steenbergen, remonstrerende hoe op den 31 Maij 1729 van de 
erfgenamen van H. Bisschop, de weduwe Th. Backer en H. Nunnik heeft gecochd seker huis 
’t Wapen van de Stad van Embden, staande alhier op de Oude straat, en also de Boven Kerk 
in ’t selve gevestigd is met een jaerlijxe uitgank van seven goudguldens, verschijndende op 
Paasschen, ende remonstrant genegen is ’t selve huis daar van te vrijen, en gemelte uitgank af 
te copen tegens vier per cent, so versoekt dat Schepenen ende Raden sulx gelieven  
t’ accorderen. 
Was geapost:  Het versoek bij de requeste gedaen, word geaccordeerd, so als ’t legd. 
 
 
491. Eodem [9 Maij 1731], fol.174. 
Op den requeste van Johanna Aletta Hoevenaer weduwe van Wieringen, remonstrerende, hoe 
dat G: Cath. Vollenhove weduwe wijlen de Secretaris Herweijer verschuld is enige resterende 
cooppenningen van seker huis op de Oude straat, makende na aftrek van de reedts verstrekte 
penningen een summa van ses honderd caroli guldens, sijnd eonbetaald gebleevn om in cas 
van noodsakelijkheid ten nutte van haar soon Antoni Arnoldus van Wieringen te werden 
geemploijeerd en also gemelte soon nu reedts ongeveer seventien jaren oud is, en den lande 
als cadet diend, waren desselfs patronen als de Heer van Dijkveld, en anderen, van die 
gedagten,  
dat nu meergemelde penningen behoorden te werden aangelegd tot desselfs opvoeding en 
exercitie der Krijgs disiepline, presenterende de Heer van Dijkveld sich ten dien eijnde selfs 
aan om die penningen in sijn bewaar te nemen, en ten meesten nutte van meergemelde haar 
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soon te distribueren, en also de vrouw weduwe Herweijer in de ontrigtinge liever in ’t geheel 
soude accorderen, so versoekt de Suppliante dat Schepenen ende Raden gemelde weduwe 
Herweijer mogen authoriseren de gehele restante kooppenningen ad ses honderd caroli 
guldens uit te tellen, en te betalen aan de Heer van Dijkveld of ordre, en de Suppliante te 
magtigen om aan de weduwe Herweijer te doen behoorlijke cessie en overdragt van 
voorschreven huis na costume locaal. 
Was geapost:  Wanneer de Heer van Dijkveld sich sal hebben verclaard, de onbetaalde 
kooppenningen van ’t huis in desen vermeld, wel te willen overnemen, om ten meesten 
dienste en nutte van Antoni A. van Wieringen aan te leggen en te distribueren, word de vrouw 
G. Cath. Vollenhove, weduwe wijlen de Secretaris Herweijer in sulken val, geauthoriseerd om 
de gelibelleerde onbetaalde cooppenningen in ’t geheel aan de selve, of desselfs ordre uit te 
tellen en te betalen, en word de Suppliante als dan mede geauthoriseerd, om consequentelijk 
van ’t meer gemelde huis aan de vrouw weduwe Herweijer en der selver erfgenamen, na 
costume locaal behoorlijke cessie en overdracht te doen. 
 
 
492. Den 12 Meij 1731, fol.174vo. 
Op den requeste van Hans Schallenberg, remonstreerende hoe dat Geertien Willems, meijerse 
op de voorste plaats op ’t Haatland overleden sijnde voorschreven plaets als meijer te 
aenvaerden waerom deselve is versoekende dat U Wel Edele Hoog Agtbare hem daer mede 
gratieus gelieven te begunstigen. 
Was geapost:  De persoon van Hans Schallenberg word met ’t erve als in desen 
gementioneerd gratieuslijk begunstigd op sodane conditien als de vorige meijer ’t selve heeft 
bewoond gehad. 
 
 
493. Den 12 Meij 1731, fol.174vo. 
Op de requeste van de ooms en voogden van de kinderen van Willem Jansen en Geertien 
Jansen, Stads meijer op ’t Haatland remonstrerende hoe op den 10 deser zijn verkogt de 
meubile goederen en medt het huis aen Hans Schallenberg voor f.462 – 10 – op approbatie 
van U Wel Edele Hoog Agtbare: Versoeeknde daer op approbatie van U Wel Edele Hoog 
Agtbare, en dat Hans Schallenberg in plaets van de overledene voor Stads meijer mag worden 
erkent. 
Was geapost:  De koop bij requeste gemeld word geaccordeert en word de persoon van Hans 
Schallenberg in plaats van de overledene voor Stads meijer erkent. 
 
 
494. Den 19 Meij 1731, fol.175. 
Op de requeste en bericht van de erfgenamen van wijlen de Burgermeester van de Weteringe, 
tegens en op de requeste van Anthonij Klinge cum suis pagter van de 50ste penning over dese 
Stad van den jare 1726. 
Was geapost:  De bericht gevenen sullen volstaen met de betalinge van de honderdste 
penning van ’t aangekofte huis van wijlen de Custos van de Weteringe; En sal de pagter sig 
ten aansien van de andere gelibelleerde huisjes kunnen addresseren aan de tijdelijke Heren 
Camenaars en Rentemeesters van de Stad. 
495. Den 19 Meij 1731, fol.175vo. 
Op de requeste van de weduwe en erfgenamen van Harmen Albertsen Knollenberg, in leven 
Stads meijer op het Eiland, remonstrerende, hoe zij op approbatie aen Egbert Velthuis hadden 
verkoft het huis, staende op het erve door gemelte Knollenberg bewoond, en dat hij  
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E. Velthuis mede soude overnemen de huire, so zij Supplianten aen aen gemelte erve nog 
hadden, en dat de koper en aennemer tot sijnen laste soude nemen het jaar huire op Petri 1731, 
verschenen; Versoekende daer toe approbatie van Schepenen en Raden. 
Was geapost:  Het versoek, bij de requeste gedaen, word geaccordeerd, mids, dat de 
requestranten suiveren haar agterstand tot 1730 incluis. 
 
 
496. Den 21 Maij 1731, fol.176. 
Op de requeste van Hendrik Mauriks; remonstrerende hoe tot sijn mundige jaren gekomen, in 
staat is sijn cost te winnen, daar toe reedts met sijn vader een tjallik in ’t gemeen gecochd 
hadde, doch also daar toe enige penningen van noden heeft, so versoekt dat Schepenen ende 
Raden sijn mombers G. Bruins en C. Gast gelieven te authoriseren, de penningen hem 
competerende, aan hem te mogen uit tellen. 
Was geapost:  Op ’t rapport van de Heren Schutmeesters word de Suppliant bij desen 
meerderjarig verklaard, en de voogden G. Bruins en Claas Gast geauthoriseerd, de penningen 
hem competerende aan den selven uit te tellen, ten fine als bij de requeste vermeld is, midts 
dat de Suppliant haar voor der selver administratie en ontrigtinge sijner goederen bedanke. 
 
 
497. Den 28 Maij 1731, fol.176. 
Op de requeste van de Armbesorgeren deser Stad, remonstrerende hoe te rade sijn geworden 
ten nutte van de Arme Camer een coornsolder te timmeren boven ’t huis door Claas van den 
Burg en de weduwe Pastoors bewoond, doch also, ’t Geesten Gasthuis een ½ part van ’t seve 
toebehoord, so waren de remonstranten met de Kerkmeesteren van voornoemd Gasthuis 
geconvenieerd, dat de Arme Camer aan ’t selve eens voor al soude uitkeren een summa van 
veertig caroli guldens waar voor gemelt eijgendom dan in ’t geheel aan de Arme Camer soude 
overgaen, versoekende dat Schepenen ende Raden ’t selve gelieven t’ approberen. 
Was geapost:  Het accoord in desen vermeld word geapprobeerd, so als ’t ligd. 
 
 
498. Den 2 Junii 1731, fol.176vo. 
Op de requeste van Bartha Elisabeth Voorne genaamt van Oldenneel, remonstrerende, hoe dat 
met approbatie van Schepenen ende Raden verleend bij appoinctemente van den 18 augusti 
1730, hadde verkoft haar halve erve, gelegen in Oosterwolde, en also wijlen haar vader bij 
testamente van den 23 april 1687 alle sijne goederen hadde verbonden, so versogt zij 
Remonstrante dat het voorschreven halve erve van opgemelte verband mogte worden ontheft. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden accorderen haar ongaande het versoek, bij de requeste 
gedaen. 
 
 
499. Den 6 Junii 1731, fol.177. 
Op de requeste van de meerderjarige, ende voogden over de minderjarige erfgenamen van 
wijlen Harmen Albertsen Knollenberg, versoekende dat desselfs nagelatene weduwe mogte 
worden geordonneerd, om aan haar Remonstranten te leveren binnen sekeren korten 
peremtoiren dag staat en inventaris van die boedel. 
Was geapost:  De weduwe van wijlen Harmen Albertsen Knollenberg word onverminderd, 
en voor behoudens haar recht, geordonneerd, om de geëischte staat en inventaris van de 
gelibelleerde boedel binnen de tijd van ses weken, af te rekenen van de sterfdag van 
opgemelte haar man, aan de requestranten over te geven, so, en in dier voegen, sla zij deselve, 
des gerequireerd wordende, met ede sal kunnen stercken. 
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500. Den 8 Junii 1731, fol.177vo. 
Op de requeste van de Curateuren over den insolventen boedel van Thomas Maurits, nome 
uxoris Abigaël Pouls, versoekende dat Schepenen en Raden deselve Abigaël Pouls uit hare 
detentie ontslaan. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden accorderen aan den remonstranten, dat Abigaël Pouls 
uit hare detentie werde ontslagen. 
 
 
501. Den 11 Junii 1731, fol.177vo. 
Op de requeste van Claas Pottjen. 
Was geapost:  Op ’t versoek so als ’t legd, kan niet worden gedisponeerd, doch word de 
Suppliant beunstig(t) met een summa van tien goudguldens eens, te betalen door de Secretaris 
C. Muntz. 
 
 
502. Eodem [11 Junii 1731], fol.177vo. 
Op de requeste van Claas Toll. 
Was geapost:  Als boven. 
 
 
503. Den 16 Junii 1731, fol.178. 
Op den requeste van Jacobus Sytersen, remonstrerende hoe desselfs broeder Jasper Sytersen 
overleden sijnde, heeft nagelaten een dogtertjen met name Gerrigjen, oud omtrend negen 
jaren, versoekende dat het selve, als groot Burgers kind in ’t Burger Weeshuis mag werden 
opgevoed. 
Was geapost:  Op gehoord rapport van de Heren Provisoren van ’t Burger Weeshuis, word  
’t kind in den requeste vermeld, in ’t selve geadmitteerd, en worden de Buiten vaders gelast,  
’t selve aldaar aan te nemen, en te verplegen als behoord. 
 
 
504. Den 18 Junii 1731, fol.178. 
Op den requeste van Jan van Elten, remonstrerende hoe uit den boedel wijlen de Heer en 
Burgermeester P. van de Weteringe hadde gecochd ongeveer agt twee en dertigste parten in  
’t erve ’t Grote Oever genaamt, en de volle summa van cooppenningen, niet tegenstaande op 
termijnen konde betalen, egter in ’t geheel op den eersten termijn, die geweest is Martini 
1730, al hadde willen voldoen, mits dat de erfgenamen wijlen gemelte Heer van de 
Weteringe, haar regt tot den eijgendom van dat land souden aantonen, en also ’t sulks tot dus 
verre niet best van de selve cunnen vercrijgen, so versoekt, dat Schepenen ende Raden de 
vercopers gelieven t’ ordonneren, om aan hem coper bewijs tot de eijgendom van gemelt agt 
twee en dertigste parten in gemelt erve te doen, en so de selve sulx in ’t geheel niet mogten 
cunnen doen, ten minsten tot so verre de selve regt hebben midts aan hem coper te laten 
corten so veel het selve minder mogt worden bevonden, als aan hem vercocht is, of dat anders 
van de coop mach werden ontslagen, protesterende tegens alle schaden en interesse van 
redenen wijdlopig bij den requeste vermeld. 
Was geapost:  Zij gesteld i handen van de beclaagde, de erfgenamen van wijlen de Heer 
Burgermeester P. van de Weteringe, en worden de selve gelast, den Suppliant binnen de tijd 
van agt dagen klagteloos te stellen, en ’t vercochte en hier in vermeltens land in eijgendom te 
transporteren, of andersints redenen ter contrarie in te brengen. 
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505. Den 25 Junii 1731, fol.178vo. 
Op de requeste van Rutger Bondam, Buitenvader van de Burger Wesen, versoekende enige 
penningen tot een summa van 3 á 400 guldens also de hooijtijd voorhanden was, en knegten 
en meiden moeten werden betaeld, andere noodzakelijkheden meer. 
Was geapost:  De ontfanger van de domeinen deser Stad word geordonneerd, aan den 
Suppliant qqa. in minderinge van de renten, de wesen over den jare 1727 uit des Stads 
Comptoir competerende, uit te tellen en te betalen een summa van twee honderd caroli 
guldens, om te strecken, ten fine, als bij de requeste vermeld. 
 
 
506. Den 30 Junii 1731, fol.179. 
Op den requeste van enige Timmermans Basen deser Stad, versoekende, so vele knegten en 
leerjongens aan, ende te werkte te mogen stellen, als een jeder voor hen, en tot gerijf der 
burgerije dienstig sal oordelen , conform van de gewoontens ook van de metselaren in dese 
Stad, en van de timmerlieden in alle nabuirige Steden. 
Was geapost:  Op het versoek, bij de requeste gedaan, so als het legd, kan niet worden 
gedisponeerd. 
 
[In marge]: Dit veranderd bij resolutie van Raad en gesworene Gemeente van den 21 Febrarii 1732. 
 
 
507. Den 30 Junii 1731, fol.179vo. 
Op de requeste van de Gildemeesters van het Schippers Gilde, versoekende, dat mogte 
werden verstaen, dat zij bevoegd waren, om van de ledige boter vaten voor vragt te mogen 
ontfangen van een vierendeel ses duiten, van een agte deel vier, en van een half agte deel twee 
duiten. 
Was geapost:  Het versoek bij de requeste gedaen, word geaccordeerd, en worden dien ten 
conform de Supplianten geauctoriseerd, om vragten van de ledige boter vaten te vorderen 
ende te ontfangen, so als bij de requeste is vermeld, van een ledig vierde deel ses duiten, van 
een ledig agte deel vier, en van een half agte deel twee duiten. 
 
 
508. Den 30 Junii 1731, fol.179vo. 
Op de requeste van de boter koperen deser Stad, remonstrerende, hoe dat enige weeken door 
de schippers waren gedwongen, om vragt te geven van haar ledige vaatwerk, dat nooit was 
getendeerd geweest, versoekende, dat bij hare oude en billijke usantie, van daer voor niet te 
geven, mogten werden gemaincteneerd. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden verstaan, dat de Supplianten gehouden sijn, om van 
haar ledige vaatwerk aan de schippers vragt te betalen, namentlijk van een ledig vierde deel 
ses duiten, van een ledig agte deel vier duiten, en van een ledig half agte deel twee duiten. 
 
 
509. den 9 Julii 1731, fol.180. 
Op de requeste van alle de uithebberen van de molens, waer mede haer hebben gevoegd de 
grutters deser Stad, versoekende, om geallegeerde redenen, dat aen Henrik Brummel mag 
werden toe gestaan, om so vele knegten te houden, als hem om de Supplianten, en anderen te 
helpen nodig sijn. 
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Was geapost:  Op het versoek, bij de requeste gedaan, so als het legd, kan niet worden 
gedisponeerd. 
 
 
510. den 10 Julii 1731, fol.180vo. 
Op de requeste van B.W. de Haan, en Gerrit Bruins, voogden over de onmundige kinderen 
van Barteld Jansen en Henrikjen Alberts; alsmede van Jan Backer en Egbert Aarssen Post, 
voogden over de onmundige kinderen van wijlen Henrik Aarsen Post en Aaltjen Willemsen 
Backer, remonstrerende, hoe dat nevens de andere erfgenamen ab intestato van wijlen 
Harmen Knollenberg hadden geëxamineert staat en inventaris van desselfs nalatenschap, en 
dat met desselfs nagelatene weduwe waren over een gekomen, dat die aen der Supplianten 
pupillen nevens hare mede erfgenamen soude uitkeren, alles wat tot sijne lijve hadde behoord, 
niet uitgesonderd, en dan nog een summa van drie honderd caroli guldens blijvende alle in  
en uit schulden van dien boedel tot laste van voorschreven weduwe; Versoekende daer van 
approbatie, van Schepenen ende Raden. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden approberen het gemaakte accoord, bij de requeste 
vermeldt. 
 
 
511. Den 14 Julii 1731, fol.181. 
Op de requeste van Gerrit Dirk Ruitenbergh en Geertjen Dirks weduwe van Hermen 
Knollenbergh, remonstrerende hoe haar halve suster Trijntjen Swiers oud 57 jaren, op deser 
Stads Eijland is blind geboren, versoekende dat Schepenen ende Raden de selve gelieven te 
begunstigen met de cost in een Gasthuis, midts daar voor gevende twee honderd vijftig caroli 
guldens, en dat boven den cost van ’t Gasthuis mede mag worden voorsien van klederen, en 
na haar overlijden eerlijk begraven. 
Was geapost:  Het versoek in desen requeste word geaccordeerd so als ’t ligd, so, en op die 
conditie als bij ’t selve uitgedrukt staen, midts dat so sij T. Swiers na desen noch jets mochte 
comen aan te erven, ’t zelve na haar overlijden mede boven dien sal vervallen en verblijven 
ten profijte van van ’t Geertruid en Catharinen Gasthuis, alwaar de Buiten Vaders van ’t selve 
gelast worden haar T. Swiers te recipieren en verplegen, so als bij desen vermeld word, en na 
haar overlijden als een Kost copersche te begraven. 
 
 
512. Den 30 Julii 1731, fol.181. 
Op de requeste van Margarieta Janssen van Borne weduwe wijlen Matthias Zegers, 
versoekende , als sijnde tot hoge jaren gekomen en niet in staat de kost te kunnen winnen, dat 
Schepenen ende Raden haar voor hare nog overige goederen als sijnde een huis in de Nieuw 
straat bij haar selfs bewoond, en nog twee honderd guldens contant geld de kost in ’t Buiten 
Gasthuis gelieven te vergunnen als een Kostcoopster, en vermidts gemelte goederen hare 
stiefdogter Sara Zegers sijn toebehorende, so desisteerd de selve, met approbatie van 
Schepenen en Raden, op van der selver regt op gemelte goederen, versoekende dat de selve 
’t hier bovenvermelte aan haar stiefmoeder gelieven te accorderen. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden admitteren de Suppliante in ’t Heilige Geesten 
Gasthuis, sodanig, dat de selve haar verblijf aldaar sal hebben in een camer op de plaatse, een 
vierendeel lb. (pond) boter minder als een ordinaris Kostcoper, drie lb. brood, en so nodig so 
veel als tot haar nooddruft word vereijscht, vorders haar eten halen, en sal ’t voorschreven 
Gasthuis, na haar dood erfgenaam wesen van hare nalatenschap, en haar daar voor behoorlijk 
laten begraven. 
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513. Den 2 Augusti 1731, fol.181vo. 
Op den requeste van de Kerkmeesteren van het Buiten Gasthuis remonstreerende hoe sij in 
hare qualiteit van de kinderen wijlen de Secretaris Sluijter hebben gekogt sekere Camp Land 
gelegen in de Stads Jurisdictie genaemt de Bagijne Weide voor een summa van twee en 
twintig hondert caroli guldens versoekende hier op approbatie van Haar Wel Edele Hoog  
Agtbare. 
Was geapost:  Het versoek bij den requeste gedaen word so als het leid geaccordeerd. 
 
 
514. Den 2 Augusti 1731, fol.182. 
Op de requeste van Aart Lubberts, versoekende dat hem mag werden gepermitteerd, om te 
mogen trouwen met Jacobjen Willems, weduwe van wijlen Derk Henricks, sijne volle nichte. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden accorderen aen den Suppliant, om met Jacobjen 
Willems te mogen trouwen. 
 
 
515. Den 6 Aug(usti) 1731, fol.182. 
Op den requeste van de Heer Burgermeester B. van Marle, en de Secretaris A.J. Greven, 
remonstreerende hoe sij in hunne qualiteit als voogden over de onmundige dogter wijlen de 
Muntmeester Cramer aen de Kerkmeesters van ’t Buiten Gasthuis alhier hadden verkogt een 
agste part in een stuk land genaemt de Bagijne weide of IJsel Camp hare pupille 
competerende voor en summa van twee hondert vijf en seventig guldens versoekende 
approbatie van dese gedane verkopinge. 
Was geapost:  Het versoek bij den requeste gedaen word so als het leid geaccordeerd, en de 
gedane verkopinge geapprobeerd. 
 
 
516. Den 27 Aug(usti) 1731, fol.182vo. 
Op de requeste van Ephraïm Schultz en Jannes Bruinier remonstrerende als voogden over de 
onmondige kinderen van Elias Bruinier, hoe haar pupillen moeder mede alhier is overleden, 
en sij Supplianten niet raadsaam oordelende die boedel pure te adieren, so versoeken dat 
Schepenen en Raden haar qqa. gelieven t’ accorderen om die boedel onder beneficie van 
inventaris ten overstaen van haar Supplianten en Gijsbert Cotenaer, als sijnde de grootste 
Crediteuren van dese boedel, te mogen aanvaarden. 
Was geapost:  Het versoek bij desen gedaen word geaccordeerd, ten fine om de boedel in de 
requeste vermeld, sub beneficio inventarii ten overstaen van de daar in gementioneerde 
personen, te mogen adieren. 
 
 
517. Den 27 Augusti 1731, fol.183. 
Op de requeste van Jan Versmit, als Buiten vader van de Grote Burger Weesen, versoekende, 
dat in staat moge werden gesteld, om verscheidene schulden te kunnen betalen. 
Was geapost:  De Commijs Ketel word geordonneerd, aen den Suppliant qqa. uit te tellen het  
restant van de renten, so de Burger Weesen uit des Stads Comptoir over den jare 1727 nog  
sijn competerende, ter summa van drie honderd elf guldens, dartien stuivers, en ses 
penningen; welke summa, den Suppliant gelast word in desselfs rekeninge over den jare 1730 
in ontfangst weder in te brengen. 
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518. Den 3 Sept(ember) 1731, fol.183. 
Op de requeste van Elias van Doorn, remonstrerende hoe dat Jacob Assjes als getrouwd aen 
Jacob(jen) Drils, bij sententie van Schepenen ende Raden was geordonneerd, om kost en 
schadeloos af te doen sodane pand-procedure, als tegens hem voor het gerichte van Hattum 
hadde geëntameerd; En dewijle deselve daer toe alnog in mora bleef, so versogte, dat deselve 
alnog mogte werden geordonneerd om voorschreven pand-procedure binnen korten 
peremtoiren tijd af te doen, en bij ontstentenisse van dien, dat mag werden gecondemneerd in 
een boete van 400 oude schilden volgens Landregte p.1. t.3. art.1. alles onder protest van 
kosten. 
Was geapost:  De beklaagde word geordonneerd, de gelibelleerde pand-proceduire alnog af 
te doen, in gevolge ergane sententie van Schepenen en Raden, binnen de tijd van veertien 
dagen nae insinuatie deses, en sulx bij een boete van tien goudguldens. 
 
[In marge]: Den 9 october 1731. Is nader geappostileerd Schepenen ende Raden verstaen dat de boven vermelde 
termijn van veertien dagen sal beginnen te lopen á dato deses. 

 
 
519. Den 8 Septemb(er) 1731, fol.183vo. 
Op de requeste van Johannes Maurits, versoekende dat Schepenen ende Raden de mombers 
Tobias Ottenhoff en Christiaen Backer staende over sijn dogter Agnes Maurits, gelieven te 
authoriseren, om aan hem sodane honderd vijftig caroli guldens als aan gemelte sijne dogter 
voor s’ moeders goed bewesen heeft onder verband van twee huisen, doende s’ jaerlijx 36 
guldens van huir, mogen uit tellen. 
Was geapost:  De Requestrant Joh. Maurits neffens sijn huisvrouw Leijde Stangers, word bij 
desen geauthoriseerd, om de hier inne gementioneerde twee huisen voor de gelibelleerde 
honderd en vijftig caroli guldens des selvs dochter Agnes Maurits bewesen goed als mede 
sijnd aanpart, sijnde de helft in een tjalk gerichtelijk te mogen verbinden, om verminderd 
nochtans ’t verdere recht van legaal hijpotheecq, so gemelte sijne dochter als een onmondige, 
voor desselfs bewesen goed, op de overige goederen voor haar vader na rechten toebehoord. 
 
 
520. Den 24 Sept(ember) 1731, fol.184. 
Op den requeste van Marta Willems weduwe van Evert Luichijs remonstrerende hoe dat 
Suppliante uit het eerste bedde hadde overgehouden twee kinderen met namen Luchijn en 
Berent waer over tot momberen sijn gestelt geweest Jacob Theunissen en Jan Luichies en de 
laetste overleden sijnde zo hadde Suppliante seer sterk aengesproken en gemaent over de 
beweesene goederen, en also Suppliante alle hare goederen met haar twee kinderen heeft 
moeten consumeren ja sodanig dat Suppliante nu al vier jaren van de Arme Kamer heeft 
moeten leven en als nog doet en kunnende de Suppliante de momber Jacob Teunissen geen 
genoegen geven, ja selfs niet kan geven, so was deselve versoekende dat Haar Wel Edele 
Hoog Agtbare dese momber als niets hebbende ontfangen van sijne momberschap te ontslaen 
of hem momber te libereren van alsodane last en bewijsinge als bij ’t ingaen van haar tweede 
huwlijk door Suppliante gedaen. 
Was geapost:  Schepenen en Raden verstaen dat het gedane bewijs sal blijven in de boedel 
van Marta Willems libererende momber daeromtrent voor alle namaninge tot so lange de 
Suppliante tot de restitutie van ’t bewesene wederom in start sal sijn. 
521. Den 1 Octob(er) 1731, fol.184vo. 
Op den requeste van Marta Willems, remonstrerende hoe dat haer occasie voorkomt tot een 
derde huwelijk over te gaan dog swarigheid makende om sulx te doen uit hoofde van de twee 
pupillen beweesen goederen als zijnde ten eenemael verarmt, versoekende dat het gedane 
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bewijs mag worden geroijeert en haer meubelties getaxeert, en daer na van nieuws de 
bewijsinge gerigtet. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen aen de Suppliante de roijeringe van hare 
vorige gedaene bewijs dog sal genootsaekt sijn voor dat wederom komt te hertrouwen haer 
kinderen nieuw bewijs te doen. 
 
 
522. Den 6 Octob(e)r 1731, fol.185. 
Op de requeste van de Hoog Welgeboren Vrouw Maria Geertruid Bousonnet, Douariere 
wijlen de Hoog Welgeboren Heer Joost Walraven van Boecop, remonstrerende hoe een 
obligatie groot vier honderd caroli guldens ten laste van haar swager de Hoog Welgeboren 
Heer Gerhard F: van Boecop cum hypotheca hadde vercochd, versoekende dat Schepenen en 
Raden de gedane verkopinge ten respecte van hare onmondige kinderen gelieven te 
approberen. 
Was geapost:  De gedane vercopinge van de obligatie in desen vermeld, word ten opsichte 
van de minderjarigen geapprobeerd. 
 
 
523. Den 9 Octob(er) 1731, fol.185. 
Op de requeste van Jan Henrik Schilder, nome uxoris, en Arend van Neunem, naeste 
bloedvrienden van de weduwe van Jacob Polack, alhier op den 7 deses maends overleden, 
versoekende, desselfs boedel onder beneficie van inventaris te aanvaerden, en verders de 
meubilen publijcq te mogen verkopen. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden accorderen aan de remonstranten van Jan Versmit en 
Ephraïm Schultz onder het beneficie van inventaris te aenvaerden, en worden deselve voorts 
geauctoriseerd, ten fine, als bij de requeste vermeld. 
 
 
524. Den 20 Octob(er) 1731, fol.185vo. 
Op de requeste van de Major Claas Croff, remonstrerende hoe dat tot sloten en bevredinge 
van ’t so genaemde Rooland, bij hem bij publijcque huiringe gehuurd tot kosten heefd moeten 
aenwenden een summa van f.41 - 11 - : uit de specifique quitantien hier neversgaende te sien, 
en also gemelte kosten nooddsakelijk hebben moeten aangewend worden, so versoekt dat de 
selve van sijn beloofde huirpenningen sal mogen korten, sijnde veerdig als dan ’t resterende, 
dewijl de gestelde tijd om is, aan E: Moulin te betalen. 
Was geapost:  Ten opsichte van de posten van verschot hier inne vermeld sal desen gesteld 
worden in handen van Abraham de Hane, om daar op, op aanstaende woensdag, so wesen sal 
den 24 deses s’ morgens te half elf uiren te berichten, en word den Suppliant wijders 
geordonneerd de overige penningen, door hem voor het land in desen genoemd, uitgeloofd, 
ingevolge de conditien daar van sijnde, aan de Venduemeester E. Moulin te betalen. 
 
 
525. Den 27 Octob(er) 1731, fol.186. 
Op de requeste van Alexandrina van Dedem. 
Was geapost:  De Suppliante word begunstigd met een summa van vijf en twintig caroli 
guldens, eens, te betalen door de ontfanger van de domeinen deser Stad. 
526. Eodem [27 October 1731], fol.186. 
Op de requeste van Claas Potjen. 
Was geapost:  De Suppliant word begunstigd met een summa van twintig caroli guldens, 
eens, te betalen door de ontfanger van de Stad. 
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527. Den 29 Octob(er) 1731, fol.186. 
Op den requeste van Johannes de Reuse, remonstrerende, hoe in desselfs huis in den Olyphant 
agter de Nieuwe Muir hadde gewoond enen Jan Scholte, welke nu uit of het selve (soldaet 
sijnde geworden vertrocken was, agterlatende) enige goederen, versoekende dat Schepenen en 
Raden hem gelieven te accorderen de selve te mogen vercopen. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden authoriseren de Suppliant de goederen in desen 
vermelt, ad opus jus habentium te mogen vercopen, doch sullen de penningen daar van 
provenierende onder de Vendumeester E. Moulin moeten verblijven ten tijde sal beslist sijn, 
wie, van de Crediteuren van Jan Scholte tot de selve meest sullen sijn berechtigd. 
 
 
528. Den 8 Nov(ember) 1731, fol.186vo. 
Op den requeste van de gesamentlijke Gildemeesters van ’t St. Jacobs Gilde remonstreerende 
hoe sij eenige tijd tot hun schade en kreuk van het gilde heben bespeurt dat veele burgers en 
ingeseten met kleine schuities Bollen genaemt  bij halve last en minder turf komen op te doen 
door personen die deselve eerst kopen en naderhand hier verkopen sonder daer van aen het 
gilde kennis te geven of de gildebroeders tot het dragen te versoeken of haar deswegen te 
betalen so waren deselve versoekende dat mogte worden verstaen dat geen turf in deese Stad 
mag opgedaen of gedragen worden dan door de gildebroeders van ’t St. Jacobs Gilde en dat of 
schoon door den Buiten Meeter van Jsselmuiden of Brunnepe sijn gemeeten en hier na de 
Stad gebragt worden dat deselve alhier door den Meeter deser Stad sal gemeeten en door 
Gildebroeders gedragen worden. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accordeeren aen Supplianten het versoek bij den requeste 
gedaen, nogtans onder inhaesie van hun afgegeven appoinctement de dato van den 24 
september 1701. 
 
 
529. Den 10 Novemb(er) 1731, fol.187. 
Op de requeste van de Heer Willem van Harn, remonstrerende als gevolmachtigde van Jan 
Janssen Cuiper, luit procuratie bij ’t selve vertoond hoe alle de beloofde cooppenningen van 
die op de 4 julii laast leden, alhier bij executie vercochte prame sijn betaald in handen van de 
Heer Secretaris C. Muntz versoekende hij Remonstrant, en selver qqa. dat Schepenen ende 
Raden gemelte Secretaris Muntz gelieven te authoriseren, om dese penningen na aftrek der 
gerichts kosten aan den Remonstrant uit te tellen praesenterende daar voor borge te blijven en 
te caveren als na rechten. 
Was geapost:  De Secretaris C. Muntz, word bij desen geauthoriseerd, de penningen hier inne 
vermelt, en onder sijn Wel Ed: berustende, aan den Suppliant na order der gepraesenteerde 
borgtocht, en na aftrek van de jura consignationis, uit te tellen. 
 
 
530. Den 15 Nov(ember) 1731, fol.187vo. 
Op den requeste van Henrik van den Berg, en Jacob Stam, als voogden over de kinderen van 
Egbert Hagewolt, remonstrerende hoe sij hadden verkogt het huis aen gemelde kinderen 
toebehorende staende omtrent de Boven Poorte genaemt het Roode Hert voor een summa van  
duisend guldens, versoekende daer toe approbatie van Haer Wel Edele Hoog Agtbare. 
Was geapost:  Schepenen en Raden approbeeren de gedane koop en verkoop bij den requeste 
vermeld. 
 

Pagina 125 van 190 



 
531. Den 17 Nov(ember) 1731, fol.187vo. 
Op den requeste van Hermen Eckelboom als getrout aan Grietien Berents, weduwe van 
Adriaen Stuer remonstrerende hoe den Suppliants ehevrouw bij haer vooorschreven eheman 
in egte heeft verwekt een dogter met name Debora Steur aen welke sij bij ‘t hertrouwen met 
de Suppliant haer ouderlijke goederen heeft beweesen en ook effective reëel overhandigt 
waae door sij eigenaers sijnde gebleven van de overige goederen van de gemeene boedel sij 
uit dien hoofde wel bevoegd waren om haar huis en erve staende tot Amsterdam op de Waal 
en hebbende in de gevel de Koneginne Hester zonder eenige auctorisatie nodig te hebben te 
verkopen so heeft de Suppliant nome uxoris om alle caullatien voor te komen zo is de 
Suppliant ootmoedig verzoekende desselfs vrouw te auctoriseeren het voorschreven en erve 
met en neffens de Supplianten in gemeenschap van goederen sittende ten hoogsten prijse te 
mogen verkopen, en transporteeren. 
Was geapost:  De personen van Harmen Ekkelboom en Grietien Berents worden ten fine, als 
in den requeste vermeld geauctoriseerd. 
 
 
532. Den 24 Nov(ember) 1731, fol.188. 
Op den requeste van Jan de Reuse hoe dat hij de nagelatene goederen van Jan Scholte als in 
sijn huis de Oliphant hebbende gewoond, hadde laten verkopen de goederen door hem 
nagelaten voor agtersteedige huishuire versoekende gemelte penningen te mogen ligten. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen aen den Suppliant om de penningen uit de 
verkogte boedel van Jan Scholte en onder E. Moulin berustende te mogen ligten onder cautie 
van restitutie so iemant mogte bevonden worden daer worden toe geregtigt te sijn. 
 
 
533. Den 4 Dec(ember) 1731, fol.188vo. 
Op de requeste van Willempien Jans remonstreerende hoe dat haer man Henrik Jans in den 
voorleden jare dienst had genomen onder de overste Hof en haar met 3 kinderen heeft laten 
sitten wonende aen de Swartendijk bij Arent Jansens weduwe, en also zij niets van hem geniet 
nog na haer niet omsiet of ’t minste onderhoud geeft, waer door zij met haer kinderen tot de 
grootste armoede is vervallen versoekende dat de Arme bedienaers mogten worden gelast 
haar sweeks een brood en stuivertien gelts te geven. 
Was geapost:  De Secretaris Muntz word bij desen geauctoriseerd om aen de Suppliante in 
desen voor de tijd van vier maenden smaendelijks te betalen twee caroli guldens uit sodane 
penningen als onder sijn Ed: nog sijn berustende wegens de silver loterie. 
 
 
534. Den 4 Dec(ember) 1731, fol.188vo. 
Op de requeste van de Burgermeester Q. Eckelboom in qualiteit als voogd over de onmundige 
kinderen van wijlen de Heer Capitain Harmen Marten Eekhout en Hildegonda Cornelia ter 
Berghorst, versoekende approbatie van het accoord, alhier volgende geinsereerd op huiden en 
dato ondergeschreven hebben de Heren L. Nijlandt, Burgermeester der Stad Deventer, en  
Q. Eckelboom, Burgermeester der Stad Campen, beide voogden over de onmundige kinderen 
van wijlen de Heer Capitain Harmen Marten Eekhout en Hilgonda Cornelia ter Berghorst; ter 
eenre, en mevrouw Bartha Eekhout, weduwe van gemelte Capitain Eekhout, ten anderen 
zijde; tot vermijdinge van kosten en processen, en onderhoudinge van vriendschap, en andere 
cosideratien meer, te samen geaccordeerd, en overeengekomen, dat voor de vijf duisend ses 
honderd en drie en dartig guldens, die gemelte voogden vermeinden, dat mevrouw de weduwe 
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Eekhout met hare twee kinderen aan desselfs pupillen souden schuldig sijn, uit hoofde van 
geconsumerde effecten so voor, als staende het laatste huwelijk van gemelte Capitain  
H.M. Eekhout. 
Waar en tegens mevrouw de weduwe Eekhout sustineerde, te kunnen volstaan, met te betalen 
een summa van veertien honderd guldens; Dat mevrouw de weduwe Eekhout aan gemelte 
voogden sal betalen een summa van van twee duisend caroli guldens, benevens haar Edele 
mans silveren sak horlogie, en silveren degen, en de beste officiers escharp, als mede de 
portraicten van de kinderen vader en moeder; Edog van haer Ed: man sal mevrouw de 
weduwe Eekhout mogen behouden, so lange als het haar Ed: beliefd, of tot haar dood toe. 
Alle andere schulden, so door de Heer Burgermeester H. Podt tot Deventer uit de kinderen 
penningen reeds betaald, en welke als nog staan te betalen, daar in sal mevrouw de weduwe 
Eekhout de geregte halfscheid betalen, en jeder van de kinderen een geregte vijfde part van de 
wederhelfte. 
Dit alles op approbatie van mijn Heren van de Magistraat, als over-momberen. Tot teiken der 
waarheid sijn hier van gemaakt twee all eens luidende, en aan weersijden geteikend en ter 
hand gesteld sulx in Campen den 29 october 1731. Was geteikend B.E. weduwe Eekhout en 
Lamb. Nilant. 
Was geapost:  Op het aport van de Heren Hoofdlieden word het gelibelleerde gemaakte 
accoord geapprobeerd, onder expres voorbehoud nogtans aan de kinderen van wijlen de 
Capitain H.M. Eekhout, en H.C. ter Berghorst haar regt van actie, so soude mogen sustineren 
te hebben tegens hare vorige voogden, wegens der selver administratie, om deselve ter sijner 
tijd en plaatse te kunnen en mogen institueren na haren goeden rade. 
 
 
535. Den 14 Decem(ber) 1731, fol.190. 
Op de requeste van Laurens Lankhorst, als voogd over het onmundige kind van Reint 
Harmsen Vos, remonstrerende, hoe desselfs pupil mat Jan van Eè in ’t gemeen hadde een 
huisjen staende op de Burgel bij de Kalveren Hekken weg, hetwelke hij Remonstrant bij 
setkoop aen gemelte Jan van Eè hadde verkoft voor een summa van tachtig guldens 
versoekende daer van approbatie van Schepenen en Raden. 
Was geapost:  Op het rapport van de Heren Hoofdlieden word de gedane set-koop ter summa 
van tachtig caroli guldens van de halfscheid van het gelibelleerde huisjen geapprobeerd. 
 
 
536. Den 15 Dec(ember) 1731, fol.190. 
Op den requeste van Jan van der Laa en Abraham Benarnk in qualiteit als mombers over de 
kinderen van Jan Hermsen van Emmeloord, met namen Teuntien oud negentien jaer, Harmen 
en Jacomina, en hoe dat sij Teuntien in staat is om haar brood te winnen met uit naeien te 
gaan en het selve alree ’t huis exerceerd en daer op nu door de Gildemeesters betrapt sijnde, 
en de boete daar door schuldig geworden is, zo souden Supplianten voor haar wel toesage aen 
het Snijders Gilde willen doen, egter so veel penningen als daar toe vereist worden, niet 
magtig sijnde, zo keeren Supplianten haer tot U Wel Edele Hoog Agtbare onderdanig 
versoekende dat U Wel Edele Hoog Agtbare behagen mogte Dirk (de) Pool onder wien alle 
penningen berustende sijn, te ordonneeren om aen Suppliante qqa. uit de penningen te tellen 
een summa van seventig caroli guldens op rekening van haar bewijs om daer mede het gilde 
te voldoen en de te winnen, als wanneer haar pupille haar brood kan verdijnen. 
Was geapost:  De persoon van Dirk de Pool word geauctoriseerd ten fine als in den requeste  
vermeld. 
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537. Den 29 Xbr.(December) 1731, fol.190vo. 
Op de requeste van Berend Hartman en Jan van Calker als voogden over Willem, Marij en 
Anne Bronner, remonstrerende hoe occasie hadden seker huis en boomgaerd leggende in de 
Groene Straat gemelte hare pupillen toebehorende, te vercopen; dat met de penningen daar 
van provenierende de schulden van hare pupillen wilden afdoen; versoekende dat Schepenen 
ende Raden de vercopinge gelieven te approberen. 
Was geapost:  Op het gedane rapport van de Heren Hoofdlieden van ’t Buiten Quartier word 
de vercopinge van het huis en boomgaerd in desen vermelt ter summa van dertien honderd 
caroli guldens geapprobeerd; so noch tans dat de Supplianten B. Hartman en J.van Calker als 
vooogden over Willem, Marij en Anne Bronner, daar mede de schulden, so ten laste van hare 
pupillen noch mochten wesen en openstaen, sullen moeten aflossen en de resterende 
penningen ad vier honderd caroli guldens wederom ten meesten profijte van de selve hare 
pupillen beleggen. 
 
 
538. Den 3 Januarii 1732, fol.191. 
Op de requeste van Gerrit van Assen, remonstrerende hoe desselfs huisje staende alhier 
tusschen het Galgen Bolwerk en de Broeder poorte, door hem aldaar geset tot dienste van de 
Toubane hem door Schepenen en Raden vergund, niet alleen word bestolen, maar selfs te 
enemaal geruineerd, versoekende dat Schepenen ende Raden hem gelieven t’ accorderen een 
diergelijk huisjen te timmeren aan de andere zijde van de bane bij de Broeder poorte. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden accorderen het versoek bij de requeste gedaen, doch 
sal de Suppliant alvorens met de Heren Camenaers over de plaatse, alwaar het huisjen sal 
willen setten mochten spreken. 
 
 
539. Den 5 Januarii 1732, fol.191vo. 
Op de requeste van de Major Claas Croff, remonstrerende hoe hem uit den boedel van wijlen 
Harmen Denekamp en Jannetjen de Haan, in leven ehelieden, onder anderen was aenbedeeld 
een huis, staende alhier tegens over de Boter Wage, beswaerd jaarlijx met een uitgang van 
tien caroli guldens ten profijte van de weesen; En dan nog een bogaardt te Brunnepe, 
beswaerd met een jaarlijxe uitgang van 19 stuivers 4 penningen ten profijte van de 
Geestelijkheid; versoekende, dat hem mogte werden geaccordeerd, beide voorschreven 
uitgangen te mogen kwijt kopen ende aflossen tegens vier ten honderd, volgens resolutie. 
Was geapost:  Het versoek, bij de requeste gedaen, word geaccordeerd. 
 
 
540. Den 7 Jan(uari)i 1731(2), fol.192. 
Op den requeste van de Heer Burgermeester H. Vestrink hoe dat hij drie vierde parten heeft in 
goed genaemt Hermen Gosens en Stevens Herms in ’t geheel groot twaalf mate gelegen in de 
Heerlijkheid Zalk waer uit de Geestelijkheid deser Stad profiteerd agtien guldens en elf 
stuivers als mede dat hem plus minus toebehoord twee darde parten in een Camp buitendijks 
land bij Uiterwijk gelegen en genoemt de Gussen mate met een jaerlijxe uitgank van  
f.5 - 14 – 12, waer in de Geestelijkheit selve een derde part heeft en ook uitgank aan de 
Suppliant weder moet uitkeren jaerlijx van f.2 - 16 - 12 welke beide jaarlijxe uitgangen de 
Suppliant wel genegen was af te lossen volgens resolutie van Raad en Meente en na  
’t exempel van verscheide anderen tegens 4 percent op den eersten verschijndag sijnde  
Paassen aanstaande vallend eop den 13 april des jaer 1732. 
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Was geapost:  Het versoek bij den requeste vermeld word geaccordeerd en word den 
Suppliant geauctoriseerd die aflosse te doen in conformiteit van anderen volgens resolutie van 
den 27 meert 1731. 
 
 
541. Den 8 Jan(uarii) 1732, fol.192vo. 
Op de requeste van Jan Versmit, als Wesemeester van het Grote Burgerweeshuis, 
versoekende, dat Schepenen ende Raden hem van voorschreven bedieninge geliefden te 
excuseren. 
Was geapost:  Het versoek, bij de requeste gedaan, word geaccordeerd. 
 
 
542. Den 21 Januarii 1732, fol.192vo. 
Op de requeste van Maria Sluiters weduwe van den Helm, remonstrerende hoe sij met hare 
mede eijgenaren aan de Kerkmeesteren van het Buiten Gasthuis hebben vercochd een camp 
lands genaamd de Bagijne weijde, in welk land de Remonstrante heeft toebehoord een vierde 
part belast met fideicommis ten profijte van hare erfgenamen ab intestato, weshalven met de 
Kerkmeesters was overeen gecomen, dat aan haar soude werden gegeven een obligatie ten 
laste van gemelte Gasthuis ter concurrenter summa van dat fideicommissaire vierde part te 
verrenten tegens vier van ’t honderd in ’t jaer dat de selve obligatie als dan weder soude 
werden belast met een gelijk fideicommis; versoekende dat Schepenen ende Raden dat land 
van geseijde fideicommis gelieven t’ ontheffen, en gemelte Kerkmeesteren t’ authoriseren om 
so een obligatie in plaatse van betalinge af te geven. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden ontslaan het vierde part van de camp lands de Bagijne 
weijde genaemt van het fideicommis waarmede de selve bij testamente van Aleijda Sluiters 
weduwe van Putten alhier voor Schepenen in dato den 30 Maij 1711 gepasseerd, is beswaard 
geweest, en approberen de vercopinge door de Suppliante daar van aan het Heijlige Geesten 
Gasthuis gedaen, midts dat het geseijde Gasthuis in plaats van de cooppenningen van dien ter 
summa van vijf honderd en vijftig guldens aan de Suppliante te betalen, aan deselve sal 
afgeven een obligatie van gelijke capitale summa, om die s’ jaerlijx tegen vier van het 
honderd ten haren profijte te verrrenten, vervolgens die penningen, die bij desen in plaatse 
van het vercochte land met hetselve fideicommis weder worden en blijven beswaard, onder 
het gemelte Gasthuis sullen verblijven en berusten ten profijte van die gene, welke na het 
overlijden van de Suppliante het naaste daar toe uit cracht van voorschreven fideicommis 
bevonden sullen worden te wesen. 
 
 
543. Den 26 Jan(uarii) 1732, fol.193vo. 
Op den requeste van J.H. Ridder versoekende te mogen aflossen navolgende uitgangen aen de 
Geestelijkheid deser Stad. 
1.  Een uitgank ad f.3 - 10 - gaende uit het huis staende op de naam van Do. Kintzius gelegen 
in de Buiten Nieuwstraat. 
2.  Een ½ uitgank jaerlijx ad f. - 19 - 4 gaande uit een halve hof tot Brunnepe staande op de 
naam van Evert Willems. 
3.  Een jaerlijxe uitgank ad f.2 - 16 - gaande uit de Remonstrants woonhuis staande op de 
naem van Burgermeester J. Karsten van Tengberden. 
En aan de armen deser Stad een jaerlijxe uitgank ad f.1 - 13 - gaande mede uit het laaste huis. 
Was geapost:  Het versoek bij den requeste gedaen word geaccordeerd ingevolge resolutie 
van den 27 Meert 1731. 
544. Den 29 Jan(uarii) 1732, fol.193vo. 
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Op den requeste van Marguareta van der Linde weduwe Wijnvoorden versoekende te mogen 
aflossen navolgende uitgangen, als uit haar huis olim H. Kappers huis op de Broerweg  
ad. f.4 - 4 - jaerlijx aen de armen. 
Nog een uitgank uit haer Brouwerie ad 14 stuivers, en een uit Lubbert Baldragers huis aen de 
St. Nicolai dijk mede 14 stuivers beide aen de Burger Wesen deser Stad. 
Was geapost:  Het versoek bij den requeste gedaen word geaccordeerd in conformiteit van de 
resolutie van Schepenen en Raden den 27 Meert 1731. 
 
 
545. Den 4 Febr(uarii) 1732, fol.194. 
Op de requeste van Jan Nijlandt, remonstrerende, hoe met desselfs suster in de Buiten 
Nieuwstrate hebben gehad een huis, waar uit den armen wegens onbetaalde kooppenningen 
was competerende een summa van 100 guldens; en dat hetselve huis nu was verkoft aen Jan 
van der Meulen, versoekende, dat de Arme Bedienaren mogten werden geauctoriseerd, het 
voorschreven capitaal cum interesse te mogen ontfangen, en dus het voorschreven huis daer 
van te bevrijden. 
Was geapost:  De Bedienaren der Armen worden geauctoriseerd, ten fine, als bij de requeste 
vermeld. 
 
 
546. Den 11 Febr(uarii) 1732, fol.194vo. 
Op de requeste van Richardt Ketel, remonstrerende, hoe hem uit den boedel van wijlen de 
Capitain H. Marten Eekhout en sijne weduwe was competerende wegens verstrekte penningen 
een summa van 1050 guldens, en twee verlopene jaren rente, waar voor hem was verbonden, 
en tot pand der minne overgegeven een obligatie ten comptoire van Zalland groot een duisend 
guldens, versoekende, dat deselve obligatie tot liquiditeit aen hem mogte werden gecedeerd, 
en de voogden van de onmundige kinderen van voorschreven Capitain Eekhout daer toe 
geauctoriseerd. 
Was geapost:  Op het raport van de Burgermeester Eckelboom word het versoek, bij de 
requeste gedaan, geaccordeerd, en worden dien ten gevolge de Burgermeester Nilandt en 
Eckelboom, als voogden over de nagelatene onmundige kinderen van wijlen de Capitain  
H. Marten Eekhout geauctoriseerd, de gelibelleerde obligatie aan den Requestrant in solutum 
te cederen en over te geven. 
 
 
547. Den 11 Febr(uarii) 1732, fol.195. 
Op de requeste van Abraham de Haan en de Major Claas Crof als in houwelijk hebbende 
Geertruid de Haan, remonstreerende hoe dat deselve waren besittende een huis staende op de 
Oude Strate genaemt de Bootshaeke, welk huis sij vinden beswaert te sijn met een opliggende 
brandschatting ad 48 caroli guldens en also voorschreven huis seer ruïneus is, en te dugten dat 
wel haest mogte instorten, en wel genegen waren het selve optebouwen indien 
gementioneerde huis met derselver opliggende brandschattinge met de daer op verlopene 
interessen mag werden gereleveerd. 
Was geapost:  Het versoek bij den requeste vermeld word geaccordeerd, en de 
brandschattinge van ’t huis de Bootshake met de daarop verlopene interesse gereleveerd, mits 
dat het selve wel na behoren worde opgetimmert. 
 
 
 
548. Den 19 Febr(uarii) 1732, fol.195. 
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Op den requeste van Willem van der Horst hoe op expresse order van de President hadde 
gepractiseert over de weduwe van Daniel Post hebbend een gangrena aen haer been en daer 
aen verdient 47 guldens sestien stuivers, versoekt also daer van geen betalinge heeft bekomen 
dat deselve aen hem mag worden voldaen. 
Was geapost:  De Suppliant word toegelegt de smma van veertig caroli guldens eens te 
betalen uit de Stads Camer d’ anno 1731. 
 
 
549. Den 20 Febr(uarii) 1732, fol.195vo. 
Op de requeste van de Burgermeester G. van der Linde hoe dat deselve alhier heeft staende 
een huis in de Broeder Straete wel eer genaemt Vosters Huis welke ten profijte van dese Stads 
Geestelijkheit is beswaert met een jaerlijxe uitgank van twee guldens sestien stuivers, 
versoekende deselve te mogen aflossen tegens vier percento ingevolge resolutie. 
Was geapost:  Het versoek bij den requeste gedaen word geaccordeerd ingevolge resolutie 
van den 27 Meert 1731. 
 
 
550. Eodem [20 Februarii 1732], fol.195vo. 
Op den requeste van de Burgermeester H.W. Roelink hoe dat deselve  heeft een stal die aen 
de Geestelijkheit der Stad Campen sijt beswaert met een uitgang van eene gulden vijftien 
stuivers gelijk mede een uitgank van seven guldens des jaers uit een mate bij de Broeder 
Poorte gelegen olim Aerdenbergs Mate genaemt mede ten profijte van dese Stads 
Geestelijkheit welke uitgangen tegens Paasschen 1732 wenschte te mogen aflossen tegens 
vier percento. 
Was geapost:  Het versoek bij den requeste gedaen word geaccordeerd na conformiteit van de 
resolutie van den 27 Meert 1732. 
 
 
551. Den 25 Febr(uarii) 1732, fol.196. 
Op den requeste van de Heer Burgermeester van Marle en Secretaris Greven als voogden over 
de onmundige dogter van wijlen de Muntmeester Cramer W. Cramer hoe hare pupille is 
toebehorende een geregte agste part in seker Camp de Bagijne Weide of IJsselcamp genaemt 
geleegen alhier buiten de Haven Poorte en in so verre gemeen met haere moeijen van den 
Helm en Ekelens en haer broer E. Cramer en dat sij Remonstranten tewijl de so even gemelte 
mede eigenaers hunne portien ieder reets hadden verkogt aen de Kerkmeesters van het Buiten 
Gasthuis mede wel genegen waren gezeide agste part aen deselve ten profijte van hare pupille 
op approbatie van U Wel Edele Hoog Agtbare te verkopen voor een summa van 275 caroli 
guldens. 
Was geapost:  Het versoek bij den requeste gedaen word so als het leid geaccordeerd. 
 
 
552. Den 10 Meert 1732, fol.196. 
Op de requeste van curateuren van den insolventen boedel van Jacob Scharnhorst, Ephraïm 
Schultz en Gijsbert Cotenaer, remonstrerende dat alle de effecten van dien boedel zijnde 
vercochd, niets meerder tot afdoeninge van de selve resteerde, dan dat de praeferentie en 
concurrentie werde gereguleerd. Versoekende dat de Heren Hoofdlieden ven het Broeder 
Quartier tot het selve mochten werden geauthoriseerd. 
Was geapost:  De Heren Hoofdlieden van het Broeder Quartier worden midts desen versochd 
ende geauthoriseerd de praeferentie en concurrentie in desen vermeld te reguleren. 
553. Den 10 Meert 1732, fol.196vo. 
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Op de requeste van Ariaen Stevens en Jannigien Gerrits, d’ eerste oud ses en seventig en de 
laaste een en seventig jaren, versoekende dat Schepenen ende Raden d’ Arme besorgers 
gelieven t’ ordonneren om Supplianten levensnooddruft te suppediteren. 
Was geapost:  De Supplianten worden gerenvoiseerd aan den Arme Camer. 
 
 
554. Den 17 Meert 1732, fol.196vo. 
Op den requeste an Henr. Wijers gebooren van Deventer versoekende, de kleine burgerschap 
deser Stad, als mede om als Procurator voor deses Stads Gerigte te mogen dienen. 
Was geapost:  Den Suppliant word met de kleine burgerschap deser Stad gratis begunstigt 
mits praesterende den eed daer toe staende gelijk aen deselve mede word geaccordeerd om 
voor deses Stads Gerigte als Procurator te mogen ageren. 
 
 
555. Den 19 Meert 1732, fol.197. 
Op de requeste van de weduwe wijlen de Roedendrager Claas Visscher, en de Roedendrager 
Evert Molin, remonstrerende hoe haar supplianten wegens reijse pensien, van de Stad, uit de 
Camers hier inne vermeld, de weduwe Visschers was competerende een summa van vijftig 
guldens dertien stuivers, Evert Molin een summa van een en twintig gelijke guldens vier 
stuivers, t’ samen eenen seventig guldens seventien stuivers, versoekende dat gemelte 
penningen uit het gecolecteerde en onder hem suppliant berustende hoofdgeld mag afhouden. 
Was geapost:  De Suppliant E. Molin word midts desen geauthoriseerd, de een en seventig 
caroli guldens seventien stuivers so de weduwe van wijlen Claas Visscher, als hem Suppliant 
uit de Stads Camers over de jaren hier inne vermeld, sijn competerende, uit het gecollecteerde 
hoofdgeld af te houden, en worden de Heren R. Sabé en G. van der Linde versogd, de uit 
hoofde voorschreven openstaende posten, ingevolge de hier bij overgegevene documenten, in 
de Stads boeken over te schrijven en te kruissen. 
 
 
556. Den 18 April 1732, fol.197vo. 
Op den requeste van de meerderjarige, en voogden over de minderjarige erfgenamen van 
wijlen de Burgermeester P. van de Weteringe remonstreerende hoe sij voorneemens sijn tot 
prompte voldoening van ’t eerste termijn, van ’t gemaekte accoord twee á drie duisend 
guldens op maandgeld te negotieren op ’t erve in Mastebroek en die na op ordentlijke tijd de 
vaste goederen tot suppletie der beide laaste termijnen publijk te verkopen, edog terwijl het 
een en ander door de voogden buiten consent van Haar Wel Edele Hoog Agtbare als 
overmomberen niet kan geschieden so versoeken Supplianten dat Haar Wel Edele Hoog 
Agtbare de voogden over de minderjarigen mogen auctoriseeren om penningen te mogen 
negotieeren en daar voor gerigtelijk verband te passeeren als mede om die na d evaste 
goederen te mogen verkopen. 
Was geapost:  Schepenen en Raden auctoriseeren Supplianten te mogen negotieeren een 
summa van twee duisend caroli guldens volgens de teneur in den requeste vermeld mits dat 
die penningen ten eersten direct sullen worden gestelt in handen van de Heeren van de 
Magistraat tot suppletie van ’t eerste termijn, accordeerende verder supplianten mede de 
verkoping van de vaste goederen ingevolge opgerigt accoord en conventie, mits dat de 
respective koperen hare te belovene kooppenningen in handen van Schepenen en Raden op of 
derselver order ter concurrenter summa. 
 
 
557. Den 22 April 1732, fol.198. 
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Op de requeste van Willemina Cramer, oud ruim vier en twintig jaren, versoekende veniam 
aetatis. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren voogden word de versogte venia aetatis aan de 
Suppliante geaccordeerd, ten fine, en effecte als na regte. 
 
 
558. Eodem die [22 April 1732], fol.198. 
Op den requeste van Berent Schutte verzoekende remissie van 9 caroli guldens wegens 
agterstedige Landpagt van de Geestelijkheit, als mede hoe dat verschuld sijnde eenige jaren 
uitgang van het huis door hem bewoond ten profijte mede van de Geestelijke goederen deser 
Stad, sijnde voorschreven huis aangeslagen om voor die agterstedige uitgang te worden 
versoekende dat mede die executie voot twee maanden mag worden uitgestelt. 
Was geapost:  Den Suppliant word bij desen toegestaen ende geaccordeerd twee maanden 
uitstel tot betaling, tot betaling so van de nog onbetaelde negen guldens Landpagt als mede de 
verschulde jaren uitgang uit het huis door hem bewoond wordende na expiratie van 
voorschreven twee den Suppliant gelast ’t een en ander aen den ontfanger deser Stads 
Geestelijke goederen promptelijk te voldoen sullende anderssints in cas van wanbetaling daar 
voor paratelijk worden geexecuteerd. 
 
 
559. Den 28 April 1732, fol.198vo. 
Op den requeste van Barend Balkman en Emanuel Aarsen als twee van de grootste 
crediteuren van Johan Joachim Paris apotheker alhier, hoe dat sij op den 15 februarii deses 
jaers alhier voor de lage bank hebben bekomen vrijwillig gewin en sijn vernomen hebbende 
dat sig al eniger tijd heeft geabsenteerd en te denken dat niet weder om sal komen so 
versoeken Supplianten dat U Wel Edele Hoog Agtbare haer gelieven aen te stellen tot 
curateuren van gemelte boedel om te vigileeren tot beste van derzelver crediteuren. 
Was geapost:  De personen van Barend Balkman, Barend Hartman, en Gerrit Gerker worden 
geauctoriseerd ten fine als in den requeste vermeld. 
 
 
560. Den 1 Maij 1732, fol.198vo. 
Op de requeste van de Heer Burgermeester G. van der Linde, Jan Coen, en Johannis de Reuse, 
t’ samen voogden over Catharina de Reuse, remonstrerende hoe onder hem Joh. de Reuse is 
berustende een summa van vier honderd caroli guldens, waar van twee hem selfs, en twee 
gemelde sijne pupille sijn toebehorende. Versoekende gemelte summa te mogen beleggen 
tegens vier en een halve gulden ven het honderd interesse aan Joseph Stalder en desselfs 
huisvrouw Matte Willems, op haar personen en goederen, en gerichtelijk op haar huis en 
stalhuis, daar agter staende alhier op de hoek van de Heren Smith Stege. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden accorderen het versoek bijn de requeste gedaen, en 
worden de voogden ten aansien van haar pupille geauthoriseerd ten fine als bij de requeste 
vermeld. 
 
 
561. Den 1 Maij 1732, fol.199. 
Op de requeste van Anna Montanus, versoekende, als niet kunnende leven met haar man Jan 
van Hessen, gescheijden te mogen worden van tafel en bedde. 
Was geapost:  Hier op kan niet worden gedisponeerd. 
 
562. Den 17 Maij 1732, fol.199. 
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Op den requeste van Claas van den Burg remonstreerende hoe dat na dode van wijlen 
Burgermeester van de Weteringe is ontwaer geworden, dat nog agt en een vierdeel jaers soude 
verschuld sijn de huishuir van sijn huis te betalen en also remonstrant na de dood van sijn 
voorouderen welke ruijm 80 jaren ’t huis hebben bewoond gehad sijn huishuire van jaer tot 
jaer preciselijk heeft opgebragt sonder dat van wijlen Burgermeester van de Weteringe daer 
van oijt quitantie heeft erlangt en ter goeder trouwe niet beter bewust of is slegts twee jaren 
huishuir verschuldigt en also die E: Armbesorgeren aen remonstrant belofte gedaen hebben 
ten tijd evan het hertimmeren van de koren solder waer door remonstrant veele rusie heeft 
moeten uitstaen en also remonstrant gewaer is geworden dat voor een summa van agt en 
negentig guldens in het restant is gestelt en niet in staat om te betaalen so versoekt 
remonstrant dat de huire tot Meij 1731 of ten uitersten tot Meij 1730 mag worden 
afgeschreven. 
Was geapost:  Den Suppliant word afgeschreven de huishuir tot Meij 1731 incluis. 
 
 
563. Den 17 Meij 1732, fol.199vo. 
Op de requeste van de Kerkmeesteren van het Heilige Geesten Gasthuis, remonstrerende hoe 
het selve Gasthuis van de weduwe van M. Segers was aangekomen een huis staende in de 
Buiten Nieuwstraat, hetwelke seer vervallen, en nog beswaard is met een uitgang aan de 
geestelijkheit, het Boven Gasthuis, en de vrouw van Olthuis, jaarlix met drie guldens ene 
stuiver, dat sij remonstranten het gemelte huis hadden verkoft aan Gerrit Bollink voor 
honderd caroli guldens, blijvende de uitgang tot kopers laste; versoekende daer van de 
approbatie van Schepenen en Raden. 
Was geapost:  De gelibelleerde gedane verkopinge word geapprobeerd, mids, dat het verkofte 
huis tot een bekwaam woonhuis worde opgemaakt. 
 
 
564. Eodem [17 Meij 1732], fol.200. 
Op de requeste van Hendrik Janssen Besembinder, versoekende om diverse reden bij de 
requeste vermelt, van sijn vrouw Anna Catharina [Schonenberg] te mogen worden 
gescheijden, en hem Remonstrant gepermitteerd met een ander wederom te mogen trouwen. 
Was geapost:  Hier op kan pro ut jacet niet worden gedisponeerd. 
 
 
565. Eodem [17 Meij 1732], fol.200. 
Op de requeste van Gerhard Jtzen tot Amsterdam als gevolmagtigde van Albert Stubbeman 
tot Bremen, versoekende, tegens enen Berend van Loon effect van sententie van Schepenen 
ende Raden in dato den 12 april deses jaers 1732. 
Was geapost:  De beclaagde in desen word geordonneerd sich van stonden aen buiten dienst 
van N: Tjalles in desselfs Seepsiederije, ingevolge sententie van Schepenen ende Raden, in 
dato den 12 des gepasseerden maendts april te onthouden, en sulx bij poene van nadere 
dispositie. 
 
 
566. Den 9 Junii 1732, fol.200vo. 
Op de requeste van Assjen Gerrits remonstrerende, hoe hij als in pacht hebbende seker erve 
van de Geestelijkheijd deser Stad, en sulx voor een summa van agt en tachtentig guldens  
s’ jaers, door diverse onverhoedelijke ongevallen, bij de requeste vermeld, in een miserabele 
staet gebragd sijnde, sijn verschulde landpachten niet kan opbrengen, versoekende  
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dat Schepenen ende Raden hem so veel van sijne resterende verschulde pachtpenningen 
gelieven te remitteren als sullen vinden te behoren. 
Was geapost:  De Suppliant word geordonneerd binnen de tijd van veertien dagen op des 
selfs verschulde pachtpenningen van den jare 1728 te betalen een summa van tien caroli 
guldens, en wanneer de selve die van den jare 1729 voor St. Marten aenstaende aen de 
ontfanger van de Geestelijkheid alhier sal hebben voldaen, worden hem als dan de nog 
resterende agt en twintig caroli guldens van het jaer 1728 voornoemd, geremitteerd. 
 
 
567. Eodem [9 Junii 1732], fol.200vo. 
Op de requeste van Margjen Wiechers weduwe van Dirk Wiechers, remonstrerende hoe sij 
hadde vercochd een stuk lands gelegen in Gelderland, voor een summa van drie honderd en  
’t negentig caroli guldens, waar van sij overdragt willende doen, dat de Heren van Gelderland, 
om dat sij Suppliante een onmondig kind heeft, haar daer inne beswaert bevonden, 
versoekende dat Schepenen ende Raden gemelte verkoopinge mogen accorderen. 
Was geapost:  De gedane vercopinge van het land in desen vermelt, word geapprobeerd ten 
requarde van de onmondige, pro ut jacet, midts dat de penningen daer van provenierende, 
wederom ten meesten nutte van de selver werden belegd. 
 
 
568. Den 16 Junii 1732, fol.201. 
Op de requeste van Anna Margarieta Snijders, versoekende met hare neef Johannes van 
Anholt te mogen trouwen. 
Was geapost:  Het versochte huwelijk tusschen de Suppliante en hare neef Johannes van 
Anholt word midts desen geaccordeerd. 
 
 
569. Den 23 Junii 1732, fol.201. 
Op de requeste van Jan Rinckhouwer, remonstrerende, hoe dat buiten aan de Stads muur bij 
de Koornmarkts poorte heeft afgebroken een oude stall, met riet gedekt, met intentie om een 
nieuwe stal met pannen te decken in de plaatse te timmeren, versoekende deselve een 
weinigjen breder te mogen maken, sonder egter verder uit te springen, als sijne nabuiren. 
Was geapost:  Het versoek, bij de requeste gedaen, word geaccordeerd, tot wederseggens toe; 
mids dat de grepe blijve van des Stadsmuire, of op een distantie ten minsten van vier voeten, 
en den Suppliant sorge drage, dat de aalt niet lope buiten de stal, bij een poene van ene 
goudgulden, telkens, en so menigmaal te verbeuren, als de aalt bevonden sal worden uit de 
stal te lopen. 
 
 
570. Den 27 Junii 1732, fol.201vo. 
Op de requeste van R. Bondam, als regerende Weseeester deser Stad, versoekende approbatie 
van een gemaakt accoord over het bewijs van het kind van Mense Peters met name Peter 
Peters, welke in het Burger Weeshuis is gerecipieerd. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Provisoren word het gelibelleerde gemaakte 
accoord geapprobeerd. 
 
 
571. Den30 Junii 1732, fol.202. 
Op de requeste van Willem Rutgers Cuiper en Derk Gerker voogden over de onmundige 
kinderen van Henrick van Broekhuisen, remonstrerende, hoe dat hadden verkoft een huis van  
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voorschreven pupillen staende alhier op de Oude Strate, in ’t Cellebroeders Quartier, aen Jan 
van ’t Wolt voor 750 guldens. Versoekende daer van de approbatie van Schepenen ende 
Raden. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdlieden word de gelibelleerde gedane 
verkopinge ten opsigte van onmundigen geapprobeerd. 
 
 
572. Den 14 Julii 1732, fol.202vo. 
Op de requeste van Henrik Nijenburg, remonstrerende, hoe dat hadde gekoft een huis staende 
alhier in de Buiten Nieuw-Strate, op de hoek van de Botervats Stege, hetwelke ten sijden en 
voren reeds begon te scheuren; versoekende dat tot conservatie van hetselve een beer voor 
aan, of ten sijden in de stege mogte tegens metselen; waer door de gemene gote nog de 
passagie niet mede belet soude worden. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdlieden word aen den Requestrant 
geaccordeerd, om tegens desselfs zijdel-muire te mogen metselen een bere of pijlaer, breedt 
drie voet, te meten onder voor van de mure van de gevel van het huis, mids, dat de gote 
sodanig worde gelegd, dat er een gehele steen over de gote komt, en het gote-gat so groot 
worde gemaekt, dat er met een besem bekwaamlijk kan worden door gestoken. 
 
 
573. Den 26 Julii 1732, fol.203. 
Op de requeste van Bartha Elisabeth Voorne, genaemt Oldenneel, versoekende, dat 
Schepenen en Raden geliefden te approberen een gedane verkopinge van twee huisjes, 
staende aan de Hagen Poorte, door haer Suppliante verkoft aen Gerrit Vriese voor tachtig 
guldens. 
Was geapost:  De gelibelleerde gedane verkopinge van de twee huisjes word geapprobeerd, 
en den aankoper Gerrit Vriese teffens geordonneerd, om aan des Suppliants eheman van de 
uitgeloofde koop-penningen uit te tellen een summa van vijftig caroli guldens, om te strecken 
in minderinge van hetgene de Suppliante in gevolge accoord aan haer eheman jaarlix heeft 
uitgeloofd, en verschuldigd is. 
 
 
574. Eodem [26 Julii 1732], fol.203. 
Op de requeste van Jan Buitendijk, remonstrerende, hoe dat sederd het overlijden van  
H. Brouwer, in leven Stads Chirurgijn, het siekenhuis alleen hadde waargenomen, en de 
patienten aldaer alleen te bedienen waer onder mede een vrouw was, welke alleen tot haer 
verband meer als vijftig wieken daags nodig hadde; dat daer voor tot nog toe gene beloninge 
hadde ontfangen, versoekende, dat hem daer voor een redelijke betalinge mogte worden 
toegelegd; sullende wel te vreden sijn met een summa van 25 guldens. 
Was geapost:  Den Suppliant word toegelegd en summa van vijf en twintig caroli guldens, te 
betalen door de ontfanger van de Stad, welke sulx in rekeninge in des Stads Camer van desen 
jare sal worden gevalideerd, desen daer inne gequiteerd inbrengende. 
 
 
575. Den 31 Julii 1732, fol.203vo. 
Op de requeste van Tobias Ottenhof, remonstrerende, hoe desselfs woonhuis is beswaard met 
een jaarlixe uitgang van seven caroli guldens ten profijte van den armen deser Stad, waer inne 
van den jare 1726 was verlopen, versoekende van den uitgang tot nu toe te mogen sijn en 
wesen bevrijd. 
Was geapost:  Wanneer de Suppliant twee jaren van sijne gelibelleerde agterstand prompt ten  
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comptoire sal hebben betaald, sullen hem de overige jaren tot Paasschen deses jaars 1732 
wesen geremitteerd; mids, dat dan nog in ’t vervolg jeder jaar prompt betale. 
 
 
576. Den 31 Julii 1732, fol.204. 
Op de requeste van de voogden over Aegidius Valkenier, oud ruim 23 jaren; versoekende 
voor hare pupille venia aetatis, met magt, om sijne vaste goederen te mogen beswaren en 
veralieneren. 
Was geapost:  De versogte venia aetatis word geaccordeerd, ten fine en effecte als na regten; 
met magt, mede om de vaste goederen te mogen beswaren en veralieneren, dog niet als met 
voorkennisse en consent van de voogden. 
 
 
577. Den 4 Aug(usti) 1732, fol.204vo. 
Op de requeste van R.A. Gansneb genaemt Tengnagel tot Oltuis en Assuerus Bannier, in 
qualiteit als voogden over de onmundige soon van wijlen de Capitain J.O. van Jngen, 
versoekende te mogen worden geauctoriseerd om aen de vrouw van Oldenneel overdragt te 
doen van een verkoft derde part van een huis en poorthuisjen, staende alhier in de 
Nieuwstrate, so tegenswoordig door haer vrouw van Oldenneel wierd bewoond, en in 
voldoeninge van de kooppenningen te mogen ontfangen een hypotheecq van du Hamel, op 
voorschreven huis gevestigd den summa concurrenten summa van seshonderd guldens, en 
wijders te mogen werden geauctoriseerd om publijcq of uit de hand te mogen verkopen seker 
vierde part uiterdijk land in de Cuinre gelegen, als mede twee huisen aen de Kalverhekken 
brugge. 
Was geapost:  De Remonstranten in hare qualiteit worden geauctoriseerd, van het 
gelibelleerde derde part van het huis en poorthuisjen, verkoft aen de vrouw van Oldenneel, 
behoorlijke overdragt te doen, en in voldoeninge van de kooppenningen te ontfangen de 
gementioneerde obligatie ten laste van de Kok du Hamel, ter concurrenter summa van 
seshonderd guldens; En worden gemelte Remonstranten wijders geauctoriseerd, om de 
gelibelleerde twee huisen aan de Kalverhekken brugge ten hoogsten prijse te verkopen; 
wordende het verdere versoek bij de requeste gedaen, voor als nog gehouden in advis. 
 
 
578. Den 11 Augusti 1732, fol.205. 
Op de requeste van Gildemeesters van het Cremers off St. Nicolaas Gilde, remonstrerende 
hoe dagelijks verscheijden quade inbreuken in haar gilde ontwaer worden, dat sommige selfs 
sustineren de goederen door haar selfs gemaekt bij d’ ellen  off dier gelijk te mogen vercopen, 
sonderval voorens het gilde daer toe te hebben gewonnen, als waar door de laken, duffels en 
linnenwevers in staat waren om alle winkels stof te setten, versoekende dat Schepenen ende 
Raden sullen gelieven te verstaen dat gene laken, duffel off linnenwevers bij de elle sullen 
mogen verkopen, sonder alvorens het gilde te hebben gewonnen. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden, dat de laken, duffelmakers, linnenweves off andere 
fabriqueurs, hare lakens, duffels, linnen ofte andere fabriquen, door haar selfs gemaekt, en 
geen andere, ook sullen vermogen so wel bij d’ ell, als bij het stuk uit hare huisen te verkopen. 
 
 
579. Den 11 Augusti 1732, fol.205vo. 
Op de requeste van Warnar van Diepen en desselfs huisvrouw, remonstrerende hoe enen Jan 
Thier sijn kind Anna Margarieta alhier te Campen uit Magdalena Mulder geboren, oud elf 
jaren seer malitieuselijk coomd te verlaten, en selfs achter land te lopen, en also de 
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Suppliantinne daar moeijte over sijnde sich verplicht acht voor de opvoedinge van het selve te 
sorgen, en sulx haar te swaar sou vallen, so versoeken dat Schepenen ende Raden haar een 
stuvertjen gelieven toe te leggen om gemelte kind in de klederen te steken wanneer sij 
annemen voor derselver opvoedinge sorge te dragen, so veel en lange als haar mogelijk sal 
sijn. 
Was geapost:  De Supplianten worden midts desen begunstigd tot kledinge van het verlatene 
kind in de requeste vermeld, met een summa van seven caroli guldens eens, te betalen uit de 
lopende Camer deses jaers 1732, en word vorders de mondelinge praesentatie, door de selve, 
van geseijde kind te willen groot maken, bij aldien Schepenen ende Raden daar inne, in val sij 
supplianten eerder mochten komen te sterven, als dan wilden voorsien, gedaen, aengenomen. 
 
 
580. Den 29 Aug(usti) 1732, fol.206. 
Op de requeste van Jan Cloecke, Buitenvader van het Arme Weeshuis, versoekende om 
redenen daer bij vermeld, van dien dienst te werden geëxcuseerd ende ontslagen. 
Was geapost:  Op des Requestrants gereïtereerd versoek word deselve tegens desselfs eerst 
komende administratie op Petri aanstaende van desselfs dienst als Buitenvader van het Arme 
Weeshuis geëxcuseerd ende ontslagen, gelijk daer van geëxcuseerd en ontslagen word mids 
desen. 
 
 
581. Den 1 September 1732, fol.206. 
Op de requeste van Hendrik Cloienburgh en . . . . . als momboirs over de onmondige  kinderen 
van Hendrikjen Reijns remonstrerende hoe sij H. Reijns wonende op Geestelijk erfjen te 
Camperveen is komen te overlijden, en terwijl daer nog onmundige kinderen komen na te 
blijven; so versochten om redenen bij de requeste vermelt, dat sij momboirs het getimmer op 
geseijde erfjen mochten vercoopen, en Schepenen ende Raden den koper van het selve voor 
den selver meijer wederom wilden aennemen. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden accorderen aen de Supplianten in hunne qualiteijt als 
momboirs over de onmundige van wijlen Hendrikjen Reijns het getimmer op het Geestelijke 
erfjen te Campervene in desen vermeld te mogen vercopen, sullende den koper van het selve, 
midts dat de noch verschulde en agterstedige pachten, eerst ende voor off werden voldaen 
wederom voor meijer van gemelte erfjen aennememn. 
 
 
582. Den 5 Sept(ember) 1732, fol.206vo. 
Op de requeste van E. Moulin als collecteur van het hoofd en dienstboden geld, versoekende 
te weten off de Muntmeester en des selfs gesellen gebonden sijn voorschreven gelden te 
betalen ofte niet. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden verstaen, dat de Muntmeester nevens des selfs 
gesellen, hare verschulde hoofd en dienstboden gelden, aan de suppliant als Collecteur van de 
selve, sullen moeten betalen, ten ware mochten cunnen aentonen, daar van bevrijd en 
geeximeerd te wesen. 
 
 
583. Den 15 Septemb(er) 1732, fol.207. 
Op de requeste van de Veerluiden van het Scheveninger Veer, versoekende dat, terwijl op 
hunne eijgene kosten so tot gerijf van de burgeren deser Stad als Eijlander boeren, om der 
selver beesten over te setten een scholde gemaakt hadden, in plaats van twee stuivers voor een 
beest en een persoon die het selve dreef, in ’t vervolg souden mogen nemen en genieten drie 
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stuivers. 
Was geapost:  Op het versoek bij desen gedaen, kan voor als noch niet worden gedisponeerd. 
 
 
584. Den 22 Sept(ember) 1732, fol.207. 
Op de requeste van Lucas Bols, als voogd over de kinderen van wijlen jonker Lucas Alphers 
Bruins, en van Christina Antonetta van Oldenneel, versoeken om verscheidene redenen van 
dese voogdije te mogen worden ontslagen, en hem een peremtoiren dag van rekeninge 
gepraefigeerd. 
Was geapost:  De requestrant word van de gelibelleerde voogdije ontslagen, mids doende van 
desselfs gehoudene administratie behoorlijke rekeninge, bewijs, en reliqua, op morgen over 
ses weken, so wesen sal den vierden november aanstaende welke dag daartoe gepraefigeerd 
word mids desen. 
 
 
585. Den 27 Sept(ember) 1732, fol.207vo. 
Op den requeste van Henrik van den Berg en Henrik van der Veen in qualiteit als voogden 
over de onmundige soon van Henrik van Enschede en Trijntien Hagewolt, hoe dat sij volgens 
gedagten tot voordeel van haar pupille hebben verkogt een half huis staende aen de Veene 
poort waer van Jan Klopman de wederhelft heeft verkogt hebbende voor haer pupillen 
bedongen een summa van 340 guldens versoekende daer op approbatie. 
Was geapost:  Schepenen en Raden approbeeren de gedaene verkoping bij den requeste 
vermeld pro ut jacet. 
 
 
586. Eodem [27 September 1732], fol.207vo. 
Op de requeste van Alexandrina van Dedem, versoekende na gewoonte een gratieuse 
subsistentie. 
Was geapost:  De suppliante word begunstigd met een summa van vijf en twintig caroli 
guldens eens, te betalen door de ontfanger van de Stad. 
 
 
587. Den 27 Sept(ember) 1732, fol.208. 
Op de requeste van Harmen Eckelboom versoekende door het overlijden van Gijsbert van den 
Noord piloot, met de vacante piloots plaats te worden begunstigt. 
Was geapost:  De persoon van Harmen Eckelboom word met de pilooten plaats begunstigt. 
 
 
588. Den 30 Sept(ember) 1732, fol.208. 
Op de requeste van Rutger Hosebeen, versoekende, dat hem het erve; genaemt het slach den 
Kruishoop, so bij abuis bij Hans Schallenberg was gepagt voor 205 guldens hem mogte 
worden overgedaen. 
Was geapost:  Het versoek, bij de requeste gedaen word geaccordeerd, en sal dien ten 
gevolge den requestrant als pagter van het erve genaamt, het slach de Kruishoop, voor een 
summa van twee honderd en vijf guldens jaarlijx, en op conditien daer van sijnde, werden te 
boeke gebragt. 
 
 
589. Den 4 October 1732, fol.208vo. 
Op de requeste van Lambert van der Straten, remonstrerende hoe alhier op de Burgwal bij de 
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Korte Hofstrate heeft een huis, waar naast gelegen is een genoegsaem ledig erve, het welke nu 
sijnde tot een vuilnis nest, waar door des Suppliants huis seer word benadeeld, so was de 
selve wel genegen, daar voor een vree muir te trecken, en ten dienste van sijn huis te 
approprieren, versoekende dat Schepenen ende Raden hem die plaatse vrij van beswaer, so 
daer enig op mogte wesen, gelieven te geven. 
Was geapost:  Het versoek word geaccordeerd, so als het ligd; mits dat de Suppliant dan nog 
de strate langs en voor de vree muir sal moeten laten maken en onderhouden. 
 
 
590. Den 6 Octob(er) 1732, fol.208vo. 
Op de requeste van Jan Voerman, versoekende, dat het Stads erve, genaamt het twede erve 
den Kruis of Karrenhoop, so bij hem laatst gepagt is geweest, mogte overdoen aan Gerrit, die 
het wel wilde aannemen, voor die prijs, daer hij requestrant hetselve voor hadde gepagt. 
Was geapost:  Het versoek, bij de requeste gedaan, word geaccordeerd. 
 
 
591. Den 6 Octob(er) 1732, fol.209. 
Op de requeste van Stijntjen Jans, huisvrouw van Carel Roekes. 
Was geapost:  Op het versoek, bij de requeste gedaen, so als het legd, kan niet worden 
gedisponeerd; dog word dies onverminderd Hendrik van der Horst geordonneerd, om 
genoegsame cautie en borge te stellen voor de betalinge van het gelibelleerde legaat van 
honderd guldens; wanneer Andries Wanmaat den ouderdom van twintig jaren sal hebben 
bereikt; En word dan nog aan de Suppliante geaccordeerd, om de versogte summa van vijf en 
twintig guldens te nemen van het kinder-bewijs, om daar mede haar soon op de vaart te 
kunnen helpen. 
 
 
592. Eodem [6 October 1732], fol.209. 
Op de requeste van vrouw Antonetta van Oldenneel, Douariere Bruins; remonstrerende hoe 
dat tot wegneminge van alle verschillen en van het proces, hangende voor het Schouten 
gerigte van Genemuiden tusschen haer vrouw requestrante ten eenre, en jonker Henricus 
Aloïsius Bruins, vrouw Arnolda Maria Bruins, weduwe ten Boecop, midsgaders juffer Judith 
Maria Bruins, ten anderen sijde, hadde gemaakt een accoord, bij de requeste annex, 
versoekende dat Schepenen ende Raden hetselve ten opsigte van hare minderjarige kinderen 
geliefden te approberen. 
Was geapost:  Het gelibelleerde accoord word op het raport van de Heren Hoofdlieden van 
het Boven Quartier ten opsigte van de minderjarigen geapprobeerd, so als het legd. 
 
 
593. Den 14 October 1732, fol.210. 
Op den requeste van de Heeren Burgermeesters L. Nijlant en Q. Eckelboom beide als 
voogden over de onmundige kinderen van wijlen de Capitain H.M. Eekhout hoe dat deselve 
merkelijke meerder penningen van nooden hebben tot onderhouding harer pupillen als 
derselver incomsten sijn versoekende derhalven een obligatie ad 1500 guldens ten laste van de 
Generaliteit te mogen verkopen. 
Was geapost:  Het versoek bij den requeste gedaen word geaccordeerd pro ut jacet. 
 
 
594. Den 18 Octob(er) 1732, fol.210. 
Op de requste van Lambert Louwes, versoekende dat hem het erve, genaemt Slikkert Ooms  
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Rugge, so bij wijlen desselfs moeder was gepagt, op sijne name mogte worden 
overgeschreven. 
Was geapost:  De suppliant sal het gelibelleerde erve op sijnen name werden aangeschreven, 
mids jaarliks in gelde te pagte gevende een summa van drie honderd en vijf guldens, en voorts 
op conditien daer van sijnde. 
 
 
595. Den 22 Octob(er) 1732, fol.210vo. 
Op de requeste van Willem van IJsvelt, versoekende in de plaatse van wijlen sijn schoonvader 
Simon Jans met de piloten plaatse te werden begunstigd. 
Was geapost:  De suppliant word bij provisie voor de tijd van een jaar tot pilote aangesteld. 
 
 
596. Eodem [22 October 1732], fol.210vo. 
Op de requeste van Aart Abrahams, versoekende het Stads erve genaemt Ketelers rugge, bij 
hem bij de laatste verpagtinge gehuurd te mogen overdoen aan Wolter Jans. 
Was geapost:  Het versoek bij de requeste gedaan word geaccordeerd, so als het legd. 
 
 
597. Den 27 Octob(er) 1732, fol.211. 
Op de requeste van Gerrit Harms te Brunnepe, remonstrerende, hoe dat een klein kampjen op 
het Haatland in den jare 1729 hadde in pagt gehad, voor een summa van 21 caroli guldens 
versoekende, om verscheidene redenen, dat hem die pagt, welke nog schuldig was, mogte 
worden geremitteerd. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Camenaars van de Stad, word aan de Suppliant het 
gelibelleerde jaar pagt geremitteerd. 
 
 
598. Den 27 Octob(er) 1732, fol.211. 
Op de requeste van Willem Knoch, de oude, remonstrerende, hoe tot sijn groot leedwesen 
bevond, hoe dat de goederen door hem mede gegeven aan wijlen sijn dogter Hendrina Knoch, 
wanneer die met Willem Schermer stond te trouwen, voor het meeste gedeelte reeds waren 
verkwist, en dat deselve Willem Schermer indien meester over de goederen bleef deselve alle 
in ’t kort soude doorbrengen, en dus sijne vier onnosele kinderen in de uiterste armoede setten 
tot seer grote droefheid van de remonstrant als grootvader; versoekende dat tot conservatie 
van het weinige goed, dat er nog over was, hij remonstrant benevens Christiaan Stroomberg 
mogte worden aangesteld tot voogden over voorschreven onmundige kinderen, als grootvader 
en oom respective van ’s moeders en vaders zijde pro primo; Et secundo, haer te auctoriseren 
om de effecten des boedels ten overstaan van Willem Schermer, of jemand sijnens wegen ten 
meesen nutte te verkopen; daer uit de lastige schulden des boedels af te doen en te betalen, en 
vervolgens de penningen die mogten komen over te schieten tusschen vader en kinderen ter 
moderatie van Schepenen ende Raden te verdeilen. 
Was geapost:  De requestrant word benevens de persoon van Christiaan Stroomberg 
aangesteld tot voogden over de onmundige kinderen bij de requeste vermeld, en worden de 
voorschreven voogden vervolgens geordonneerd om te maken en op te rigten een 
behoorlijken staat en inventaris van alle de effecten en schulden des boedels, en een dubbeld 
van die inventaris over te geven ter secretarije; sullende als dan bij Schepenen ende Raden 
nader werden gedisponeerd, so als bevonde sal worden te behoren. 
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599. Den 5 Decemb(er) (November?)1732, fol.212. 
Op de requeste van RutgerHosebeen, remonstrerende, dat bij de laatste verpagtinge der Stads 
erven hadde gehuurd het erve genaemt het Oude Huis bij de Sluise, so tegenswoordig bij de 
weduwe van Jannes Willem in gebruik is; versoekende het voorschreven erve aen opgemelte 
weduwe te mogen overdoen. 
Was geapost:  Het versoek, bij de requeste gedaen, word geaccordeerd. 
 
 
600. Den 7 Novemb(er) 1732, fol.212vo. 
Op de requeste van J.P. Lijndraeijer en de major C. Crof, als voogden over Johanna en 
Lucretia Lijndraeijer, versoekende te mogen worden geauctoriseerd, om haar pupillen aenpart 
in een erve, gelegen op Camperveen, haer aengekomen van haar oom Thijs Lijndraeijer, te 
gelijke met de overige eigenaren en interessen ten in voorschreven erve te mogen verkopen. 
Was geapost:  De requestranten qqa. worden geauctoriseerd ten fine, als bij de requeste 
vermeld, en geordonneerd, de kooppenningen ten meesten nutte van hare pupillen wederom te 
beleggen. 
 
 
601. Den 8 Nov(ember) 1732, fol.213. 
Op den requeste van Jan Theunissen de Lot hoe dat heeft verkogt een stukie lands aen 
Laurens Lankhorst voor 104 guldens en also de eene helft van penningen heeft moeten 
ontfangen en de andere helft op ’t land laten leggen mits dat de koper jaerlijx daer van zal 
geeven 2 guldens versoekende daer toe approbatie van Haar Wel Edele Hoog Agtbare. 
Was geapost:  Op het raport van de heeren Hooftluiden word het versoek bij den requeste 
gedaen so als het leid geaccordeert. 
 
 
602. Den 10 Nov(ember) 1732, fol.213. 
Op den requeste van Laurens Homman. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen bij provisie de verkoping, mits dat de koperen 
geen penningen sullen hebben uit te tellen dan op nader order en dit alles voorbehoudens het 
regt en praetentie welke de curateuren op de cooppenningen van voorschreven half erve 
sustineeren te hebben. 
 
 
603. Den 13 November 1732, fol.213vo. 
Op de requeste van de weduwe van Jacob Kappers, remonstrerende hoe dat van de 
Buitenvader Bondam, en de momber van het ene kind word aengemaend om twee ducatons, 
so haar mans saliger twee van sijne kinderen hadde bewesen, versoekende, dat, alle sij 
suppliante daer mede niet te doen heeft, en selfs van den armen geniet, Schepenen ende Raden 
gelieven te verstaen, dat niet gehouden is bovengemelte bewijs door wijlen haar man gedaen, 
te betalen. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden verstaen dat de Suppliante niet gehouden is, de twee 
ducatons kinder bewijs, in desen vermelt te betalen, den selven daer van absolverende midts 
desen. 
 
 
604. Den 24 Nov(ember) 1732, fol.213vo. 
Op de requeste van Willem van der Horst hoe dat deselfe is competerende van dese Stads 
Geestelijkheit wegens het tractement van de Stads Schoolmeester Valkenburg een summa van 
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150 guldens so is deselve versoekende dese penningen op te dragen ten voordeele van dese 
Stads Arme kamer tot liquidatie van sodane landpagt als den remonstrant aen deselfde is 
verschuld. 
Was geapost:  Het versoek op het gedane raport bij den requeste gedaen word geaccordeerd 
so als het leid. 
 
 
605. Den 27 November 1732, fol.214. 
Op de requeste van Lambert van der Straten, versoekende dat Schepenen ende Raden hem van 
sijn kruijers plaetse, en daer op gedane eed gelieven te ontslaen. 
Was geapost:  Het versoek bij de requeste gedaen word geaccordeerd pro ut jacet, en den 
Suppliant dien ten gevolge sijns ampt en eed ontslagen. 
 
 
606. Den 29 Novemb(er) 1732, fol.214. 
Op de requeste van Gerhardus Driese en Matthijs van Romonde voogden over Gerrit Scholte, 
remonstrerende hoe dat voor haar pupil met Christiaen Backer als de selfs stiefvader, na 
alvorens een staet en inventaris van den boedel te hebben gemaakt, over de nalatenschap 
hadden ingegaen seker accoord, bij ’t welke voor hare pupil hadden bedongen een summa van 
drie honderd en vijftig caroli guldens te betalen op St. Jan 1733, waer onder nog boven dien 
begrepen is van s’ vaders goed een summa van vijf en twintig guldens, versoekende dat 
Schepenen ende Raden het selve gelieven te approberen. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden accorderen, na gehoord rapport, het versoek bij desen 
gedaen, so als ’t ligd. 
 
 
607. Den 4 Dec(ember) 1732, fol.214vo. 
Op de requeste van G.A.J. Marklof, versoekende, dat bij het afsterven van desselfs moeder en 
ene broeder C.N. Marklof, en bij absentie van desselfs andere broeder met namen  Ambr. 
Marklof, die voor enige jaren na Oostindien is vertrocken, de Heer Burgermeester  
J. Steenbergen mogte worden geauctoriseerd, om het interesse van gemelte des remonstrants 
absente broeder waar te nemen. 
Was geapost:  De Burgermeester J. Steenbergen, word geauctoriseerd, ten fine, als bij de 
requeste vermeld. 
 
 
608. Den 9 Decemb(er) 1732, fol.214vo. 
Op de requeste van Clamor Vriesen, versoekende tegens Paasschen aenstaende aan den armen 
te mogen aflossen een uitgang van agt caroli guldens en vijftien stuivers jaerlijx, gaende uit 
sijn huis, staende alhier op de Broerweg, olim genaemt Wolter Copshuis; En dan nog een 
jaarlixe uitgang van twee caroli guldens en sestien stuivers, gaende uit sijn huis, staende in de 
Boven Nieuw-Strate, olim Hans Kerstens huis. 
Was geapost:  De versogte aflosse van de gelibelleerde uitgangen word geaccordeerd; En 
worden de Armen Bedienaren gerecommandeerd, dese capitaaltjes wederom ten profijte van 
den armen te beleggen. 
 
 
609. Den 9 Dec(ember) 1732, fol.215. 
Op de requeste van de Major C. Croff versoekende dat Schepenen ende Raden hem, een 
vervallen where, so naast desselfs behuisinge, bij hem van de erfgenamen van wijlen de 
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Burgermeester P. van de Weteringe aengecochd heeft leggen, en tot ontcier van dese Stad is 
streckende, geliefden over te geven 
Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Gecommitteerdens tot d’ Ecclesiastique 
goederen, word den Suppliant het versoek, bij requeste gedaen, geaccordeerd, pro ut jacet. 
 
 
610. Den 16 Dec(ember) 1732, fol.215. 
Op de requeste van Claas Croff, remonstrerende hoe Haar Wel Edele Hoog Agtbare bij 
apointemente hadden gelieven de voogden over Johanna en Lucretia Lijndraijer te 
authoriseren om te gelijk met de verdere geinteresseerdens seker erve op Camperveen aen de 
Koelelucht gelegen publijcq te vercoopen, en also sich op den 11 november 1732, sijnde de 
dag der verkopinge, maar elf honderd guldens voor d’ insate is gepraefereerd, so heeft de 
suppliant dien selfden dach van Raterink voor een summa van negen honderd caroli guldens 
uit de hand aangecochd des selfs halfscheijd in gemelte erve, van de weduwe Pannebacker 
een sesde part, tegens twee duisend guldens over ’t geheel, als mede het aanpart van de Heer 
Burgermeester Meijer tegens gelijke twee duisend guldens, versoekende dat Schepenen ende 
Raden de coop van de aanparten over de twee minderjarigen Johanna en Lucretia Lijndraijer 
gelieven te approberen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Heren Hoofdlieden van het Broeder Quartier, word de 
gedane vercopinge in desen vermeld, ten requarde van de minderjarigen geapprobeerd. 
 
 
611. Den 18 Dec(ember) 1732, fol.215vo. 
Op den requeste van Berend Comman, coopman tot Amsterdam dat hem volgens rekening 
van wijlen Frerik Croese nog competeert een summa van seven hondert agt en twintig guldens 
elf stuivers en vernomen hebbende dat desselfs boedel desolaat is, en nog eenige penningen 
alhier onder de secretaris Muntz sijn berustende so is deselve versoekende sodane penningen 
te mogen ligten. 
Was geapost:  De secretaris Muntz word bij desen geauctoriseerd de geconsigneerde 
penningen uit de boedel van wijlen Frerik Croese onder sijn Ed: berustende ter summa van 
[niet ingeschreven] uit te tellen aen de requestrant in desen mits dat deselve borge stelle voor 
de tijd van drie jaren of iemand binnen voorschreven tijd mogte bevonden worden tot 
voorschreven penningen nader geregtigt te sijn. 
 
 
612. Eodem [18 December 1732], fol.216. 
Op de requeste van Agnieta Meijerinks, remonstrerende hoe alhier wonende in een huisjen 
achter de Nieuwe Muir aen de Melk poorte, waer uit s’ jaerlijx aen de Stad een thinse gaet ad 
vijf guldens twaelf stuivers, in ’t betalen van de selve aen de Heer Burgermeester en 
Ontfanger Roelink ten agteren was de jaren 1723, 4 en 25, en aan de Commis Ketel de jaren 
1726, 7, 8, 9, 30, 1, en 32, en also Suppliante als niet in staat het brood te winnen, onmachtig 
is de selve te betalen, so versoekt dat Schepenen ende Raden haar deselve of en enige van 
dien gelieven te remitteren. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden remitteren aen de Suppliante, de jaerlijxe thinse in 
desen vermeld, over de jaren 1723, 4, en 25, so aen het comptoir van de Heer Burgermeester 
Roelink ten achteren was. 
 
 
613. Den 18 Dec(ember) 1732, fol.216vo. 
Op de requeste van Anna van Zuthem, remonstrerende hoe haar bij testamente van wijlen de 
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Heer Burgermeester P. van de Weteringe is gelegateerd een summa van grot vijf honderd 
caroli guldens, en also de de curateuren van desselfs nagelaten boedel tot nog verweijgeren dit 
legaat aan haar uit te keren, so versoekt dat Schepenen ende Raden gemelte curateuren 
gelieven t’ ordonneren ’t selve ten spoedigsten te voldoen. 
Was geapost:  Js bij nadere deliberatie goedgevonden en verstaen des Suppliantes sake in 
desn vermeld, te renvoijeren aen de ordinaire banke van justitie alhier, en word Dr. Rogier 
Erkelens als Stads advocaat gelast, de selve voor de Suppliante gratis te bedienen en tot den 
uiteijnde toe waer te nemen. 
 
 
614. Den 9 Febr(uarii) 1733, fol.217. 
Op de requeste van Simon Gerbrands, remonstrerende, hoe tot reddinge sijner saken en 
betalinge sijner schulden aen Dirk Bleker hadde vercochd sijn huis en bleeke alhier buten de 
Haven Poorte gelegen, voor een summa van drie honderd caroli guldens, boven een uitgang 
jaerlijks ter summa van vier guldens en agtien stuivers ten profijte van dese Geestelijkheid ten 
laste van de coper doch also nu de koper difficulteerd sijne beloofde cooppenningen aen de 
Suppliant als sijnde een weduwnaer met drie onmondige kinderen te betalen, so versoekt, dat 
Schepenen ende Raden dese vercopinge ten respecte van die onmondigen gelieven te 
approberen. 
Was geapost:  Op ’t rapport van de Heren Hoofdlieden in de Hagen, word de vercopinge van 
het huis en bleeke in desen vermelt, ten respecte van des Suppliants onmondige kinderen 
geapprobeerd pro ut jacet. 
 
 
615. Den 10 Meert 1733, fol.217. 
Op den requeste van Johanna Elisabeth Valensijn versoekende een stuiver gelds tot haer lijves 
onderhoud. 
Was geapost:  De secretaris A.S. Greven word bij desen geauctoriseerd, aen de Kerkmeester 
C. Vriesen uit te tellen de summa van vijf en twintig guldens uit sodane penningen als onder 
sijn Ed: wegens de oude camers van de Stad nog sijn berustende om te strekken ten fine bij 
den requeste vermeld. 
 
 
616. Den 21 Maert 1733, fol.217vo. 
Op de requeste van Willem Knog, de oude, en Christiaan Stroomberg als mombers over de 
onmundige kinderen van Willem Schermer, versoekende approbatie van een accoord, door 
haer ten voordele van hare pupille ingegaen met Wendel van Carnebeek. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Cellebroers Quartier word het 
gelibelleerde gemaakte accoord geapprobeerd, so als het legd. 
 
 
617. Den 25 Maert 1733, fol.217vo. 
Op de requeste van Rutger Hosebeen, pagter van het erve op het Haatland sub nummero 54, 
thans gebruikt wordende bij Hans Schallenberg, versoekende dat Hans Schallenberg, die op 
het voorschreven erve gaerne blijven wilde daetselve mogte worden overgeschreven. 
Was geapost:  Het versoek, bij de requeste gedaen word geaccordeerd. 
 
 
618. Den 28 Meert 1733, fol.217vo. 
Op de requeste van Henricus Dortman als grootvader en voogd over Antoni Aarssen 
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nagelatene minderjarige soon van Lambertus Aarssen versoekende dat Schepenen ende Raden 
het repudieren en afstaen van de nagelatene erffenisse van gemelte L. Aarssen, so hij 
suppliant qqa.  bij ’t openen van desselfs testament voor de Heren Romond en van Vilsteren 
hadde gedaen, geliefden t’ approberen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Heren Hoofdlieden van het Broeder Quartier, 
approberen Schepenen ende Raden de repudie van de nagelatene erffenisse van wijlen de 
gemeensman Lambertus Aarssen, so de suppliant als voogd over desselfs minderjarige soon 
A. Aerssen bij ’t openen van het testament heeft gedaen. 
 
 
619. Den 30 Maert 1733, fol.218. 
Op de requeste van Jan Henrik Vlegman, versoekende te mogen worden begunstigd met een 
huisjen, staende in de Buiten Nieuwstrate, naast de weduwe van der Weerd etc. 
Was geapost:  Den Suppliant word met het gelibelleerde huisjen begunstigd, mids hetselve 
behoorlijk reparerende, en tot een bekwaam woonhuis opmakende, en sulx met de lasten daar 
op thans sijnde, welke daer op sullen blijven. 
 
 
620. Den 8 April 1733, fol.218vo. 
Op de requeste van Dirk Aerssen en Geert Rutgers remonstreerende hoe in qualiteijt als 
momboirs over ’t kind van Jan Albertsen Spoor op speciale approbatie van Schepenen ende 
Raden aan de Kermeester C. Vriese hadden vercochd de halfscheijd van een boomgaerd 
gelegen buten de Hagen poorte bewesen aen hare pupil tot onderpand voor een summa van 
f.119 - 15 - versoekende dat Schepenen ende Raden de gedane koop en vercoop gelieven te 
approberen. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden approberen de gedane koop en verkoop in desen 
vermeld. 
 
 
621. Eodem [8 April 1733], fol.218vo. 
Op de requeste van Zara Worst, versoekende als nu al 24 jaren oud, tot beter verrichtinge 
harer affaires, veniam aetatis. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden accorderen aen de Suppliante de versochte veniam 
aetatis ten fine als na rechten. 
 
 
622. Eodem [8 April 1733], fol.218vo. 
Op de requeste van de Hopman Helmich van Marle, versoekende dat Schepenen ende Raden 
d’ontfanger van de Geestelijkheijd gelieven t’ authoriseren om aen haar remonstranten sodane 
schuld als de Geestelijkheijd wegens enige morgen lands in ’t Middelblok en Zwijnleger aen 
de selve verschuld is te voldoen. 
Was geapost:  De gelibelleerde summa ad twee en ’t negentig caroli guldens, agt stuivers sal 
worden betaeld uit de penningen, so de erfgenamen van wijlen de Heer Burgermeester en 
Ontfanger P. van de Weteringe volgens gemaekt accoord met de Geestelijkheijd, aen de selve 
noch sullen moeten betalen, en worden hier toe de Heren Gecommitteerden tot het ontfangen 
van die penningen geauthoriseerd. 
 
 
623. Den 13 April 1733, fol.219. 
Op de requeste van Derk Peters en Willem Lubberts, voogden over Derk Louws en Geertruid 
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Lubbertsen, versoekende approbatie van het accoord door haer met de mede erfgenamen 
gemaekt over de nalatenschap van Aaltjen Lubberts, huisvrouw van Jan Aarts, en sulx op een 
summa van f.350 - : - caroli guldens. 
Was geapost:  Het gelibelleerde  gemaekte accoord word geapprobeerd, so als het legd. 
 
 
624. Den 14 April 1733, fol.219. 
Op de requeste van Dirk Scheeper, versoekende om verscheidene redenen om neffens de 
gestelde voogden mede geadmitteerd te worden tot de administratie van de effecten van 
dessel(f)s moeder boedel. 
Was geapost:  Op het versoek bij de requeste gedaen, kan niet worden gedisponeerd, en word 
dien volgens afgeslagen; En word de requestrant daer bij wel serieuselijk gerecommendeerd, 
sig voortaan stille te houden, en de aangestelde voogden in hare administratie ongemolesteerd 
te laten. 
 
 
625. Den 14 April 1733, fol.219vo. 
Op de requeste van de broeders en susters van wijlen de Cornet Muntz, alhier sonder 
testamente of nadere erfgenamen na te laten, overleden, versoekende desselfs nalatenschap 
onder het beneficium inventarii te mogen aanvaerden. 
Was geapost:  Word aan de requestranten geaccordeerd om de gelibelleerde herediteit onder 
het beneficium van inventaris te aenvaerden, praesenterende de cautie, als na regten. 
 
 
626. Den 15 April 1733, fol.219vo. 
Op de requeste van Berendtjen Claas, oud omtrend de 60 jaren, versoekende Schepenen ende 
Raden haar Suppliante voor een summa van f.450 - : - guldens de kost als een costcoopster in 
’t Boven Gasthuis in ’t huisjen  daer van der Werf in geweest is, gelieven t’ accorderen, om 
also haer kost en drank te mogen halen, drie vierendeel boter, ses lb. brood s’ weeks en daags 
een kanne bier, en dat haer ingebragte goederen als dan nog overig voor de vrinden mag sijn 
om haer te begraven. 
Was geapost:  Op ’t nadere apport van de Heren Provisoren van ’t Boven Gasthuis, word het 
versoek bij de requeste gedaen geaccordeerd, so nochtans dat de Suppliante in plaets van de 
de gelibelleerde vier honderd vijftig caroli guldnes, voor des selfs cost aen ’t gasthuis sal 
moeten uitkeren en betalen een summa van vijf honderd caroli guldens. 
 
 
627. Den 17 April 1733, fol.220. 
Op de requeste van Hillen Servaes en Catharina ten Velden d’ eerste 69, en d’ andere 73 jaren 
oud, versoekende, onder praesentatie van haer huis staende op de Broer Straet naest Hendrik 
Westhoven, nevens haer inboel, en all haer hebben en houden aen ’t Boven Gasthuis, dat 
Schepenen ende Raden haer Supplianten gelieven t’ accorderen uit het selve s’ weeks te 
mogen halen een lb. boter en negen lb. brood, en daags drie mengelen biers, en in haer gemak 
te eten, en van alle arbeijd vrij te sijn. 
Was geapost:  Op ’t nadere rapport van de Heren Provisoren van ’t Boven Gasthuis, 
accorderen Schepenen ende Raden ean de Supplianten het versoek bij de requeste gedaen, met 
die veranderinge nochtans, dat in plaets van de cost uit het gasthuis te halen, s’ mede daegs 
aen de gemene tafel sullen moeten gaen eten. 
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628. Den 20 April 1733, fol.220vo. 
Op de requeste van Anthonij van Laar en Laurens de Pool, als voogden en administrateurs 
over de boedel van de weduwe van wijlen Hermannus Scheper, versoekende te mogen 
worden geauctoriseerd, om voor de verkofte en nog te verkopene goederen penningen te 
ontfangen, daer voor te quiteren, die te transporteren, en als haer eigen over te dragen, in 
summa alles en allen daar omtrend te doen, als met haar eigen en so als goede voorsorgers 
enes boedels en minderjarige kinderen souden mogen, kunnen, of moeten doen. 
Was geapost:  De requestranten worden geauctoriseerd ten fine, als bij de requeste vermeld; 
En worden dan nog de meerderjarige kinderen van de weduwe Schepers gepermitteerd, daer 
bij te adsisteren, si velint, waar van Derk Scheper word geëxcludeerd. 
 
 
629. Den 20 April 1733, fol.221. 
Op de requeste van Emilia Muntz, remonstrerende dat Schepenen ende Raden aen haer 
Suppliante op den 14 deses wel hadden geaccordeerd de nalatenschap van wijlen haer broeder 
de Cornet Muntz onder ’t beneficium van inventaris te mogen aenvaerden, mids praesterende 
de cautie als na rechten en wijl sij Suppliante hier ten ene mael onbekend sodane borgtocht 
niemand heeft cunnen vinden, so versoekt, dat met de juratoire cautie mag cunnen volstaen. 
Was geapost:  De Suppliante word mids desen, als onder beneficie van inventaris erfgename 
van wijlen haer broeder de Cornet Muntz, geaccordeerd met de gepraesenteerde borgtocht van 
de Lieutenant J.A. Wintercamp te cunnen volstaen. 
 
 
630. Den ------------ , 1733, fol.221. 
Op den requeste van de weduwe van Hermannus Schepers hoe dat het Haar Wel Edele Hoog 
Agtbare hadde behaegt aen haer Wel Edele Hoog Agtbare over haar onmundige kinderen 
heeft versogt met name Anthonij van Laar en Laurens de Pool, en aldewijl sij weduwe van 
Hermi Scheper wel wenste haere saken effen te maken, ’t welk met haer onmundige kinderen 
niet wel kan doen, en de voogden sustineeren daer toe nog geen plaets te hebben buiten leven 
bij haar goetvinden van Haer Wel Edele Hoog Agtbare so was sij remonstrante versoekende 
geseide voogden te authoriseren om so wel bij haar leven als na haer overlijden de interest 
van hare pupillen te behertigen, en mede haar supplianten in het redden harer boedel te 
adsisteren. 
Was geapost:  De personen van A. van Laar, en Laurens de Pool worden geauthoriseerd ten 
fine als in den requeste vermeld. 
 
 
631. Den 21 April 1733, fol.221vo. 
Op de requeste van Jan Aertsen op de Kleijne Moddercuile, remonstrerende hoe bij  
’t verpachten van de Stadserven, door ’t onderhuren van sijn erve, een erve op ’t Haetland 
hadde gehuird, daer ’t Spijker op staet, versoekende, dat wijl hem ’t selve te kleijn bevond, 
dat Schepenen ende Raden gelieven t’ accorderen dat het selve mach overdoen aen Rutger 
Hosebeen. 
Was geapost:  De versochte overdoening van het Haetlander erve aen Rutger Hosebeen word 
geaccordeerd. 
 
 
632. Den 9 Maij 1733, fol.222. 
Op de requeste van R. Ketel, remonstrerende deses Stads comptoir beswaerd is met een thins 
op naem eertijds van juffer Bisschops, uitgaende uit een huisjen staende aen de Broer poorte 
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jaerlijx ad f.1 - 8 - , welk huisjen op den 30 augustus 1727 is vercochd bij executie voor de 
Stad aen B.A. Uterhout voor f.22 goudguldens, onder die penningen al nog sijnde berustende, 
so versoekt dat gemelte thins mag worden afgeschreven. 
Was geapost:  De Commis R. Ketel als manierende deses Stad comptoir, word mids desen 
geauthoriseerd, de nog onbetaeld sijnde cooppeningen van het huis in de requeste vermeld 
van de roedendrager B.A. Utenhout te ontfangen. 
 
 
633. Den 13 Meij 1733, fol.222. 
Op de requeste van de pagteren van ’s Lands en Stads impost op het gemaal, versoekende, te 
mogen peilen en visiteren op de voet, als de pagters van den impost op brandewijn en 
gebrande wateren gewoon sijn te doen. 
Was geapost:  Aan de supplianten word tot wederseggens toe geaccordeerd, om alle schepen, 
schuiten, wagens, karren, en personen, van buiten inkomende, waar op enige suspicie van 
fraude hebben, te mogen visiteren met adsistentie van een roededrager, buiten voorweten en 
permissie van de tijdelijke Heer Praesident. 
 
 
634. Den 18 Maij 1733, fol.222vo. 
Op de requeste van de pagters van ’s Lands en Stads impost op het gemael, versoekende dat 
niemand gepermitteerd mag sijn roggen meel bij grote of kleijne quantiteijt te vercopen, als 
alleen de broodbackers. 
Was geapost:  Op het rapport van de Heren Broodwegers word verstaen, dat van aff aen 
niemand buten de backers alhier enig roggen meel bij het gewichte sal mogen vercopen, 
blijvende sulx bij de mate aen een jeder gepermitteerd. 
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Ridder, Derk     445. 
Ridder, J.H.     543. 
Ridder, Jan     77. 
Rietberg, Hendr.    156. 
Rigards, Joris Gerritsen   362. 
Rijcken, Christopher    335, 336. 
Rijcken, Stoffer    330. 
Rijkens, Jochem    238. 
Rijx, Geertjen     485. 
Rinckhouwer, Jan    569. 
Rinkhouwer, Geerlich   338. 
Ripperda, Juffr,    221. 
Robbe, Frerick    78. 
Roefenhagens, Abraham   197. 
Roefenhagens, Jan    197. 
Roekes, Carel     591. 
Roelink, Burgermr. H.W.   193, 291, 550, 612. 
Roelink, Heer ontfanger   128, 146. 
Roelofs, Albertje    67. 
Roelofs, Arent     67. 
Roelofs, Henrik    235. 
Roelofs, Jan     282. 
Roelofs, Teunis    67. 
Rogh, Weduwe    427, 462. 
Roldanus, Advoc. R.    342. 
Roldanus, Do. Johannes   356. 
Roldanus, Lucretia    313, 356. 
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Romberg, Do.     44. 
Romond, Heer     618. 
Romonde, Catarina van   151. 
Romonde, Matthijs van   151, 606. 
Romonde, Willem van   151. 
Romunde, -     88. 
Roskammer, Jan    39. 
Ruissen, Michiel    272, 474. 
Ruitenbergh, Gerrit Dirk   511. 
Rutgers, Geert     406, 620. 
Sabé, -      314. 
Sabé, Burgermr. R.    18, 70, 84, 555. 
Sabé, Lucretia     18. 
Sabé, Majoor R.    18. 
Sabé, Margareta    25, 70. 
Sabé, Pieter Everhardt   18, 58. 
Sabé, Q.     252. 
Sabée, Burgermr. R.    305. 
Sabée, Major Q.    138, 305. 
Sabée, P.C.     305. 
Sabée, P.E.     252. 
Sabeé, Pieter Everhard   138, 141. 
Sanders, Jan     395. 
Santen, Hendrik van    287. 
Santen, Luloff van    51. 
Sasse, Johanna    170. 
Schaap, Gerrit Petersen   100. 
Schaap, Jan     185. 
Schagen, Christina    53. 
Schallenberg, Hans    492, 493, 588, 617. 
Scharnhorst, Jacob    552. 
Scheeper, Dirk    624. 
Scheeper, Hermannus    66. 
Schellen, Lambert Jans van   215. 
Scheper, Hermannus    107, 628, 630. 
Schermer, Berendina    278, 424. 
Schermer, Willem    27, 278, 424, 598, 616. 
Schermers, Margareta    175. 
Schierholt, Frerik Claassen   68. 
Schierholt, Heijltje Freriks   68, 69. 
Schierholt, Teunis Jacobs   69. 
Schilder, Henrick    375. 
Schilder, Jan Henrik    523. 
Schimmelpenninck, Gerrit   62. 
Schipper van Sneek, Steven   172. 
Scholte, Frerik    24. 
Scholte, Gerrit     606. 
Scholte, Jan     527, 532. 
Schonenberg, Anna Catharina  564. 
Schoonheten, Berend van   299. 
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Schriever, Hendrina    428. 
Schrijver, Jacob    369. 
Schrijver, Lambert Jansen   354. 
Schrijvers, Hendrina    224. 
Schultz, Ephraim    210, 322, 326, 441, 516, 523, 552. 
Schutte, Berent    558. 
Segers, Matthijs    158, 159, 563. 
Sellijs, Mense Petersen   230. 
Servaes, Hillen    627. 
Siegenman, Johannes    372. 
Siekerman, Joannes    473. 
Simmelings, Lisabeth    435. 
Slachman, Hendrik Jansen   203. 
Slagmans, Maria    147. 
Slagmans, Marrigjen    289. 
Slangenburg, Do. E.J. van   271, 274, 342. 
Slangenburg, Eduard van   98. 
Slangenburg, Jannis    1. 
Slangenburg, Joannes van   343. 
Sloets, Juffer     258. 
Slot, Henrick     226. 
Sluijter, Aleijda    160. 
Sluijter, Marrigjen Jans   460. 
Sluijter, Nicolaas    161, 162. 
Sluijter, Secret.    513. 
Sluis, Aleida van den    266. 
Sluiter, Christina    160. 
Sluiter, Cornelia Anna    379. 
Sluiter, Essaijeur    251. 
Sluiter, Maria     102, 434. 
Sluiter, Nicolaas    263, 324, 356, 358. 
Sluiters, A.     394. 
Sluiters, Aleijda    542. 
Sluiters, Maria    542. 
Smaltius, Coenradus    444. 
Smaltius, Do. C.    162, 444. 
Smet, Jannes     398. 
Smit, Beerta     183. 
Smit, Dirrik Henriksen   63. 
Smit, Frerik     478. 
Smit, Gerrit     5, 35, 49, 13, 78, 145, 277. 
Smit, Henrik     47. 
Smit, Jannes     63. 
Smit, Joannes     290. 
Smit, Willem     286. 
Snel, Dirk     199. 
Snel, Sijmen     353. 
Snel, Simon     71. 
Snijders, Anna Margarieta   568. 
Snoek, Jan     397. 
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Sorg, Blasius     294. 
Souris, Jan de     262. 
Spagnen, Jan van    458, 464. 
Spekelier, Cornelis    100. 
Spoor, Jan Albertsen    620. 
Spreij, Anna Maria    133. 
Staegen, Berend Coersen van   413. 
Stagen, Berend Coertsen van   412. 
Stal, Albert     565. 
Stalder, Joseph    560. 
Staller, Joseph     433. 
Stam, Jacob     530. 
Stangers, Leijde    519. 
Stavast, Sander    44, 76, 246, 437, 483. 
Steenbergen, Antonij    113, 116. 
Steenbergen, Burgermr. Joan   307, 314, 315, 607. 
Steenbergen, Geertruid   64. 
Steenbergen, Joan    490. 
Stegemans, Elisabeth    254, 304. 
Stegerreldt, J.     31. 
Stercke, Gemeentsman   168. 
Stercke, Hester    218, 244. 
Stercke, Jan     218, 244. 
Sterke, Clasina    219. 
Sterke, Marten    280. 
Sterker, Dirk     74. 
Steur (Stuer), Adriaen   531. 
Steur, Debora     531. 
Stevens, Ariaen    553. 
Stevens, Jannegje    1. 
Stockman, Gerrit    115. 
Stockmans, Engeltjen    115. 
Storm, Jannes     227. 
Storm, Roelof     227. 
Straatman, Christiaan    45. 
Straten, Lambert van der   126, 589, 605. 
Stroomberg, Christiaan   598, 616. 
Struijs, Do. Joh.    146, 205. 
Stubbeman, Albert    565. 
Stuerman, Mr. Thomas Ernst   279. 
Suirbier, Thomas    489. 
Swiers, Berentjen    118. 
Swiers, Trientien    368. 
Swiers, Trijntjen    511. 
Sytersen, Gerrigjen    503. 
Sytersen, Jacobus    503. 
Sytersen, Jasper    503. 
Tabink, Casp. Everh.    23. 
Tabink, Everhard    9. 
Tangena, Jan     117. 
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Tengberden, Burgermr. J. Karsten van 543. 
Tengnagel tot Olthuis, Heer   268. 
Tengnagel, Douariere    251. 
Tengnagel, Johanna    257. 
Tengnagel, jonkr. Wolter Jan Gansneb gent. 258. 
Tengnagel, R.A.G.G.    229. 
Teunissen, Reijndert    265. 
Theunissen, Jacob    520. 
Thier, Anna Margarieta   579. 
Thier, Jan     579. 
Tichlaar, G.     449. 
Tiggelman, Henrik    346. 
Tjalles, -     478. 
Tjalles, N:     565. 
Toever, Dirkjen Jans van   142. 
Toll, Claas     502. 
Toll, Pieter van    59. 
Tollius, Burgermr. J.    266. 
Tollius, Joannes    245. 
Tollius, Pieter     266. 
Tollius, S.M.     411. 
Tollius, Sara Margareta   259, 266, 267. 
Tollius, Sara     245. 
Toorn, Do. Adriaan van   363. 
Tresselius, Joannes    435. 
Tromp, Willem    1. 
Twikkels, jufferen van   380. 
Uitenhout, B.A.    204. 
Uiterwijk, Gerrit van    166, 191. 
Uiterwijk, Henrik Gerritsen   269. 
Ulsen, Aaltjen van    407. 
Ulsen, Jan van     407. 
Uterhout, Roededr. B.A.   632.     
Valckenburgh, Mr.    59. 
Valckenier, Christina    471. 
Valckenier, Egidius    471. 
Valencijn, Janna Elisabeth   232. 
Valencijn, Scholtus W.   109, 110. 
Valencijn, W.     221, 261. 
Valencijn, Willem    436. 
Valensijn, Elijsabet    316. 
Valensijn, Johanna Elisabeth   615. 
Valensijn, W.     54, 90, 164. 
Valensijn, Willem    10. 
Valk, Gerrit     9, 23. 
Valk, J.     451. 
Valk, E.     451. 
Valkenburg, Gijsbert    469. 
Valkenburg, Stads Schoolmr.   604. 
Valkenier, Aegidius    576. 
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Valkenier, de Ed:    461. 
Valkenier, Elias    10. 
Valkenier, Helmig    387. 
Valkijser, Peter    366, 367. 
Vaque, Daniel     56. 
Varenholt, Jan Henrick   135. 
Varrenhout, Conrector   358. 
Vecht, Abelius van der   450. 
Vecht, Anna van der    450. 
Vecht, Lubbertus van der   450. 
Vecht, Willem van der   450. 
Veen, Henrik ter    326, 404. 
Veen, Henrik van der    585. 
Veen, R.     217. 
Veene, Geertruit    306. 
Veene, Jannegje    230. 
Veene, Welmer Roelofs   321. 
Velden, Catharina ten    627. 
Veleker, Albert Joseph   379. 
Veleker, Egbertus    379. 
Velekers, Weduwe    378, 426, 429. 
Velhouwer (is Rinkhouwer), Geerlig  226. 
Veliker, Weduwe    247. 
Velthuis, Cornelia    151, 179. 
Velthuis, Egbert    495. 
Velthuis, P.     44. 
Velthuis, Peter    151. 
Velthuis, Rutger    328, 329. 
Veneman, Berend    461. 
Verbeek, Ewolt    4. 
Verbruggen, Philippus   432, 441. 
Versmit, J.     183. 
Versmit, Jan     312, 383, 517, 523, 541. 
Verwalter, Heer    475. 
Verweij, Christoffer    309. 
Vest, Jurrien Henriksen van der  60, 63. 
Vestrinck, Burgermr. H.   188, 283, 540. 
Vilsteren, Heer van    618. 
Vincent, Hendrik    317. 
Violet, Joannes    91. 
Visscher, Claas    306, 555. 
Visscher, J.     486. 
Visscher, Theunis    40, 254, 304, 472. 
Visschers, Geertjen    486. 
Visschers, Weduwe    555. 
Vlegman, Henrik Jan    619. 
Vlek, Bastiaan     136. 
Voerman(?), Gerrit    590. 
Voerman, Harmen    328. 
Voerman, Jan     130, 479, 590. 
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Vogel, Willem Rutgersen   215. 
Volkers, Niclaes    179. 
Volkers, Weduwe    151. 
Volkerts, Egbert    295. 
Vollenhoo, Henr. Claassen van  50. 
Vollenhovem G. Cath.   491. 
Vollenhovius, A.    270. 
Voorne, Bartha Elisabeth   287, 268, 408, 488, 498, 573. 
Voorne, Burgermr.    488. 
Voorne, Vrouw    223. 
Vos, Gerrit     105. 
Vos, Herbert Gerritsen   181. 
Vos, Jacobjen Reijnders   255. 
Vos, Reind Hermsen    255. 
Vos, Reint Harmsen    535. 
Vredenburg, Anthonij    204. 
Vries, Johannes de    174. 
Vriese, Clamor    75, 93. 
Vriese, Gerrit     573. 
Vriese, Timentje    140. 
Vriesen, Clamor    608, 615, 620. 
Vrijdach, Frans    376. 
Vrugten, Anna Maria    323, 325. 
Wagter, Dubbelt    174. 
Walthers, Joachim    44. 
Wanmaat, Andries    591. 
Wanningen, Egbert van   389. 
Wanningen, Jannes van   389. 
Warf, Pieter van der    489. 
Weerd, Weduwe van der   619. 
Weerd, Willem van der   154. 
Weert, Harmen van der   33. 
Weert, Peter Janszen van de   129. 
Weert, Willem van der   130, 149. 
Wegedam, A.     218, 219, 244. 
Weije, Albert van    214. 
Weijman, Peter    415, 416. 
Welberg, Berend Jacob ter   245, 266, 411. 
Welberg, Burgermr. Jan ter   307. 
Welberg, Henrica Aleijda ter   245, 266. 
Welberg, Joan ter    245, 266. 
Welbergh, Schultis van   82. 
Wels, Christoffel    80. 
Wende, Weduwe van der   225. 
Werf, Anna Christina van der  28. 
Werf, Lisabeth Willems van de  180. 
Werf, Peter van der    28, 37. 
Werf, van der     626. 
Werff, Anna Catharina van der  37. 
Werff, Brm. Harmen Willemsen van den 180. 
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Werff, Jacob van den    180. 
Wesenhagen, Abraham   137. 
Wesenhagen, Heer    33. 
Wesenhagen, Jan    137. 
Wesselsen, Jannes Leenders   101. 
Westerenck, Wigmonda   173. 
Westerhuis, Hendr.    131. 
Westhoven, Hendrik    627. 
Wetering, R. van de    383, 384. 
Weteringe, Burgermr. P. van de 135, 199, 166, 307, 358, 386, 396, 405, 417, 418, 

421, 452, 455, 461, 469, 470, 494, 504, 556, 562, 
609, 613, 622. 

Weteringe, Elisabeth van de   383. 
Weteringe, Lodewijk van de   384. 
Weteringe, Onfanger van de   368. 
Weteringe, Sara van de   384. 
Weteringe, van de    96. 
Weteringe, Willem van de   71. 
Wiechers, Dirk    567. 
Wiechers, Margjen    567. 
Wiegersen, Jan    293. 
Wieringen, Anthonij van   401. 
Wieringen, Antoni Arnoldus van  491. 
Wieringen, de Vaandrich van   401. 
Wieringen, Henrik van   270, 275. 
Wieringen, Johanna van   116. 
Wieringen, Rutger van   113. 
Wieringen, Weduwe van   491. 
Wijchers, Rijck    395. 
Wijers, Henr.     554. 
Wijhe, Albert van    440. 
Wijk, Eva van     309. 
Wijn, Baltus de    166. 
Wijn, Margrieta de    166. 
Wijntjes, Jan     40. 
Wijnvoorden, Rijk van   75, 353. 
Wijnvoordens, Weduwe   398, 544. 
Wilde, Evert de    75. 
Willem, Jannes    599. 
Willems, Anna    129. 
Willems, Evert    543. 
Willems, Geertien    492. 
Willems, Henrik    47. 
Willems, Jacob    484. 
Willems, Jacobjen    514. 
Willems, Jan     36, 38. 
Willems, Jannes    481, 482. 
Willems, Jannigjen    132. 
Willems, Jochem    481, 482. 
Willems, Marta    520, 521. 
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Willems, Matte    560. 
Willems, Trijntjen    180. 
Willemsen, Peter    105. 
Wintercamp, de Lt. J.A.   629. 
Wit, Catharina de    80. 
Wolf, Henr. de    315. 
Wolfsen, Weduwe    283. 
Wolt, Jan van ‘t    571. 
Wolt, Judik van het    156. 
Wolters, Marrigjen    132. 
Wolters, Stephanus    311. 
Wolters, Swaantje    36. 
Wolters, Willem    129. 
Worp. Lambert van der   163. 
Worst, Do.     280. 
Worst, Everhard    312. 
Worst, Jan     276, 383. 
Worst, Zara     621. 
Wulfers, Dorothé    203. 
Zegers, Matthijs    243, 512. 
Zegers, Sara     512. 
Zompe, Aaltje     166. 
Zuidloo, Harmen van    109. 
Zuthem, Anna van    613. 
Zutum, Anna van    461. 
 
 
 
 
Index op topografische namen en zaken. 
 
 
Aakster Stege    248. 
Aerdenbergs Mate   550. 
Agter de Kaak    141. 
Agter de Nieuwe Muur  26, 57, 83, 94, 306, 414, 455, 478, 527, 612. 
Amsterdam    131, 174, 290, 394, 436, 531, 565, 611. 
Angwirden    450. 
Assenstraate    341. 
Baene, de    218, 313. 
Bagijnen weijde   474, 513, 515, 542, 551. 
Beeme, de    24. 
Beemster, den    143. 
Besjes Kampjen   305. 
Bijvang, den    292. 
Binnenweg, de   406. 
Blauwe Kruis, ‘t   486. 
Bolwerk, het    283, 304, 454, 472. 
Bootshaeke, de   547. 
Boter Wage    539. 
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Botervats Stege   572. 
Boven Broeksweg   371. 
Boven Haven    283. 
Boven Hoffstrate   143. 
Boven Nieuw straate   78, 203, 422, 488, 608. 
Boven Poorte    530. 
Bremen    565. 
Brink, de    194. 
Broer poort    454, 538, 550, 632. 
Broer strate    178, 549, 627. 
Broer weg    544, 608. 
Brouwerij, de    351, 452. 
Brunnepe 67, 80, 230, 260, 285, 297, 391, 406, 432, 528, 539, 543, 

597.   
Buijten Nieuwstraat   15, 75, 96, 108, 191, 421, 543, 545, 563, 572, 619. 
Buiten Hofstraat   71, 353. 
Burgel, de    277. 
Burger Wagthuis, ‘t   358. 
Burgwall    102, 326, 404, 451, 461, 535, 589. 
Cadoelen, de    400. 
Calverhekken Brugge   382. 
Calverhekken weg   63, 535, 577. 
Camper Nijstad   424. 
Camperveen    10, 103, 261, 273, 284, 581, 600, 610. 
Cellebroeders poort   66. 
Cellebroeders weg   107. 
Ceulsen dom    130, 174. 
Craijenberg, de   305. 
Cuinder, de    18, 164, 577. 
Dalfsen    396. 
Deventer    90, 92, 95, 172, 221, 245, 336, 341, 393, 411, 534, 554. 
Drenthe, Landschap   379. 
Drie Leeuwen, de   218. 
Dronthen    378. 
Eiland, het    495, 511, 583. 
Elburg     150. 
Embden    257. 
Emmeloord    216. 
Enkhuisen    374. 
Ens, Eiland    180, 216. 
Erve an het Tolhek   139. 
Erve de Bos    345. 
Erve de Heupe   181. 
Erve de Kleijne Moddercuile  631. 
Erve den Kruis of Karrenhoop 590. 
Erve het Oude Huis   599. 
Erve het Sand    287. 
Erve het Slach de Kruishoop  588. 
Erve Ketelers Rugge   596. 
Erve Ootmerink   339. 
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Erve op het Zand   268. 
Erve Pranneperhuijsen  3. 
Erve Slikkert Ooms Rugge  594. 
Erve sub nummero 54  617. 
Erve, ’t Begienen   348. 
Erve, Mandemakers   171. 
Galgen Bolwerk, het   538. 
Geerstrate    91, 196, 218, 229, 306, 386, 415. 
Gelderland    567. 
Geldersche Landerijen  489. 
Gelderse Sluise, de   24. 
Genemuiden    48, 177, 592. 
Giethoorn    321. 
Graefschap    101. 
Greente, de    297. 
Groenestraat    52, 218, 537. 
Groot Oever, ‘t   504. 
Gussen Mate, de   540. 
Haagen  poorte   50, 199, 474, 551, 573, 614, 620. 
Haarlem    14, 242. 
Haatland, het    345, 482, 487, 492, 493, 597, 617, 631. 
Haenen steege    13. 
Hagen, de    614. 
Hagenbroek, ‘t   297. 
Hamburg    258. 
Hasselt     4. 
Hattem     31, 518. 
Heerden    69, 150. 
Helle, de    260. 
Heren Smits Stege   120, 306, 433, 560. 
Hoeve, de    260. 
Hofstraat    40, 109, 318. 
Holland    16, 170, 185, 190. 
IJrst, het huis    268, 287. 
IJsel Camp, de   515, 551. 
IJssel, den    283. 
IJsselbrugge    486. 
IJsselmuiden    260, 302, 331, 528. 
Ingens Slag, van   378. 
Kaatersteede    31. 
Kalverhekken Weg   186, 268. 
Karper steege    55. 
Keiser straete    351. 
Kleijne Modder Kuijle  21. 
Kleine Overstrate   411. 
Koekoek, de    479. 
Koelelucht, de    610. 
Koneginne Hester, de   531. 
Koorn markt    186. 
Koornmarkts poort   119, 569. 
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Korte Hofstrate   589. 
Kruishoop, de    482, 487. 
Kruit toorn    26, 76. 
Lampet steege    74. 
Leijden    185, 413. 
Lemele    93, 339. 
Marktstege    108, 260. 
Mastebroek    138, 252, 260, 302, 455, 556. 
Melk Poorte    612. 
Meulecaten    31. 
Middelblock, ‘t   252, 622. 
Middelhoop    260. 
Morren Brugge   390, 398. 
Morren Stege    207, 460. 
Munte, de    251. 
Nieuwe Markt    390. 
Nieuwe weg, de   260, 442. 
Nieuwland, het   260. 
Nieuwstrate    186, 207, 243, 248, 306, 344, 512, 577. 
Noord Holland   143. 
Oliphant, den    527, 532. 
Ommen    339. 
Oosterholt    424. 
Oostermate, de   177. 
Oosterwolde    24, 91, 165, 260, 408, 498. 
Oostindien    39, 607. 
Otters Hoop    260. 
Oudestraat 40, 74, 186, 196, 208, 286, 325, 358, 368, 426, 429, 446, 

448, 490, 491, 547, 571. 
Overgunne, de    364. 
Patershoff, de    432, 441. 
Pijper, de    128. 
Raadhuis, het    453. 
Raam Stege    218. 
Raas, het    328. 
Roden Engel, den   193. 
Roode Hert, het   530. 
Rooland, het    524. 
Sallandt    70, 85. 
Santland, het    424. 
Schans, de    486. 
Schapen steege   71, 96, 122, 191. 
Schoterland    450. 
Sleper (Slaper) de   438. 
Sluise, de    260, 599. 
Sneeck     330, 335. 
Speldemakers Stege   218. 
Spiekerboor Stege   411. 
Spijckerboor, de   445. 
Spijker, ‘t    631. 
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St. Jacobs Stege   186, 451. 
St. Nicolai dijk   544. 
Stadhuis    35. 
Stadsmuur    376, 380, 419, 477, 569. 
Staphorst    60. 
Steendijk    30. 
Stuerop, het    329. 
Swarten Dijk    357, 533. 
Swol     42, 92, 95, 408, 465. 
Toubane, de    538. 
Turftoorn, de    380, 414. 
Uiterwijk    540. 
Urck     216. 
Utrecht    275, 436. 
Utrecht, provintie   262. 
Veenepoort    30, 283, 585. 
Veessen    69. 
Veldhoeve, de    305. 
Veluwe    268, 287. 
Venen     424. 
Vleeshouwers Steege   341. 
Vloedt dijck    13, 65, 91, 193, 278, 390, 398, 421. 
Vlotcamp, de    378. 
Vollenhoo    50, 58, 85, 247, 400. 
Vosters Huis    549. 
Vrankrijk    137. 
Vriesland    172. 
Waal, op de    531. 
Wapen van de Stad Embden, ‘t 490. 
Wapenvelt    260. 
Wendeltrappe, de   96. 
Wilde Camp, de   260. 
Willige wegje    30. 
Wilsem    7, 395, 397. 
Wilsemer Carspel   7. 
Wilsemer Weerd   218. 
Zalk     540. 
Zalland    70, 85, 247, 546. 
Zwijnleger, het   622. 
 
 
 
 
Index op instellingen. 
 
 
100ste penning     494. 
50ste penning     494 
Admiraliteit tot Enkhuisen   374. 
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Arme Weeshuis  36, 67, 106, 114, 176, 211, 222, 228, 240, 241, 
249, 389, 580. 

Armen, Stads  32, 163, 193, 225, 315, 323, 325, 359, 386, 433, 
697, 575. 

Banke, de Hoge    271, 444. 
Banke, de Lage    444, 559. 
Bestiaal, het     82. 
Bijlbrief     330, 335, 399. 
Bollen      528. 
Branderije     95, 96. 
Brandewijnen, pagteren van de  370. 
Brandspuiten, Stads    317. 
Brouwerije     247, 544. 
Bruggegeld     216. 
Buiten Kerke     15, 96. 
Burger Weeshuis    106, 183, 503, 570. 
Compagnie van Capteijn Limouillet  257. 
Dienstboden geld    582. 
Eekmoole     10. 
Enstergeld     216. 
Fluwelen fabrijcque    125. 
Fortificatie     279, 283. 
Friesse gaerde van de Prins van Orange 257. 
Gasthuis, Boven    74, 98, 101, 300, 347, 563, 626, 627. 
Gasthuis, Buiten  98, 232, 243, 246, 390, 427, 512, 513, 515, 542, 

551. 
Gasthuis, Geertruid en Catharinen  154, 156, 157, 158, 184, 357, 457, 489, 511. 
Gasthuis, Heilige Geesten  75, 93, 108, 155, 178, 187, 234, 246, 316, 390, 

398, 445, 461, 462, 467, 474, 497, 512, 542, 563. 
Gasthuisen, Stads    73, 347, 485. 
Genemuiden, Schouten Gerigte van  592. 
Genever stokerij    42. 
Gilde Bussche, de    361. 
Gilde, Bakkers    190. 
Gilde, Chirurgijns    42o. 
Gilde, Cramers    41, 121, 578. 
Gilde, Drappiers    233. 
Gilde, Kleermakers    61. 
Gilde, Linnenwevers    465. 
Gilde, Schippers    507. 
Gilde, Slepers     359, 388. 
Gilde, Snijders    536. 
Gilde, St. Jacobs    361, 528. 
Gilde, St. Nicolaas    578. 
Gilde, Timmermans    226. 
Godshuisen, Stads    340. 
Groot Burger Weeshuis   291, 333, 541. 
Guarnisoen van Captain le Brun  332. 
Heerden, Scholtampt    69. 
Hooftgelt     204, 438, 582. 
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Hoornegelt     438. 
Impost      409, 633, 634. 
Kinder Huijs     45, 100, 144, 200, 209, 249, 253, 389 
Koffe-schip     330, 335, 370. 
Kostkoopsters proeve    154, 461. 
Kruiersplaatse     126. 
Linnenwevers Bussche   465. 
Lotereij, de Silver    32, 316, 350, 354, 533. 
Mastgeld     216, 399. 
Mole, Koornwind    326. 
Molen van Jan van Spagnen   458, 464. 
Molens     509. 
Munte, de Buiten    251. 
Peerdegeld     121. 
Placcegeld     371. 
Prame, een     475, 529. 
Regiment van de Here Prince van Nassau 432. 
Roertol     216. 
Runmoole     54. 
Sallandt, comptoir van   85. 
Schoorsteen geld    107, 163. 
Schoutampt van Ommen   339. 
Seepsiederije     565. 
Serviesmeestersplaatse   443. 
Siekenhuis, het    332, 574. 
Slepers plaatse    439. 
Smitswheere     57. 
Spinnerije, Hennep en Canefas  220. 
Stads accijsen     346. 
Stads Bieren     322. 
Stads gemaal     633, 634. 
Stads Rechtbanke    206. 
Stadskruiersplaatse    123. 
Staeten Generael    360. 
Timmerwerf     89. 
Tjalk      321, 496, 519. 
Trekschuit     92. 
Turfdragersplaats    105, 255. 
Veer van hier op Deventer   336, 393. 
Veer van hier op Haarlem   14. 
Veer van hier op Swol   92. 
Veer, Scheveninger    583. 
Vergaderinge, Betlehems   247, 426, 429. 
Vergaderinge, Brants    196. 
Vergaderinge, Olim Beelen   433. 
Vergaderinge, Uiterwijks   55. 
Vollenhoo, comptoir van   58, 85. 
Vredenburg, ‘t     57. 
Vuirstede geld     102, 163, 204, 251, 356, 386, 404. 
Weeshuis, het rijcke    170. 
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Weeshuis, het     104. 
Weeskamer der Stad Amsterdam  290. 
Weezen, de     30, 505, 517, 544. 
Zijde werkerije    227. 
 
 
 
 
In dit deel voorkomende beroepen en functiën. 
 
 
Administrateur   628. 
Advocaat    85, 258, 274, 342, 613. 
Aenspreker    233. 
Agtsman    465. 
Apotheker    559. 
Bakker     190. 
Bedienaren    386, 533, 545, 608. 
Besorger    193, 315, 323, 325, 338, 359, 433, 497, 553, 562. 
Bewaarder    302. 
Boeckhouder    82. 
Boedelhouder    169. 
Boer     583. 
Brander    95. 
Broodbakker    634. 
Broodweger    634. 
Buijtenvader 36, 67, 93, 104, 114, 144, 176, 183, 184, 209, 211, 222, 

228, 240, 241, 291, 333, 389, 503, 505, 511, 517, 580, 
603. 

Burgermeester 4, 7, 18, 54, 70, 76, 84, 99, 102, 107, 135, 143, 166, 180, 
188, 193, 199, 216, 218, 242, 244, 260, 266, 283, 291, 
299, 305, 307, 314, 315, 350, 354, 356, 358, 365, 386, 
387, 394, 396, 403, 405, 406, 417, 418, 421, 452, 455, 
461, 469, 470, 471, 488, 494, 515, 534, 543, 546, 549, 
550, 551, 556, 560, 562, 593, 607, 609, 612, 613, 622. 

Cadet 491. 
Camenaer    50 e.v. 
Capiteijn    64, 134, 257, 260, 314, 332, 341, 534, 546, 577, 593. 
Ceurmeester    465. 
Chijrurghijn    39, 420, 574. 
Collecteur    8, 300, 346, 458, 582. 
Commijs    408, 443, 455, 476, 487, 517, 612, 632. 
Conrector    135, 358. 
Constapel    144. 
Cornet     143, 365. 
Corporaal    257. 
Cramer    41. 
Creditrice    90. 
Curateur    1 e.v. 
Custos     494. 
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Dienstbode    582. 
Dijkgraaf    455. 
Doctor 33, 70, 84, 96, 103, 258, 261, 299, 326, 339, 365, 381, 

399, 404, 444, 613. 
Dominee 2, 12, 33, 44, 56, 93, 146, 162, 205, 246, 247, 271, 274, 

280, 305, 342, 356, 363, 543. 
Douariere    55, 251. 
Duffelmaker    468, 578. 
Duffelmakers Baas   449, 453. 
Gemeentsman    168, 229, 358, 430. 
Gesel     465. 
Gildebroeder    61, 121, 226, 361, 388, 468, 528. 
Gildemeester    41, 61, 190, 226, 359, 361, 465, 468, 507, 528, 536, 578. 
Grossier    41. 
Grutter     96, 409, 509. 
Hooftluiden    5 e.v. 
Hopman    622. 
Jonker     15, 150, 177, 186, 258, 292. 
Kabbeljauwhouwer   375. 
Kerkmeester 75, 108, 155, 156, 157, 158, 178, 187, 232, 234, 246, 

316, 347, 377, 390, 398, 422, 445, 462, 467, 474, 513, 
542, 551, 563, 615, 620. 

Knegt     190, 399, 465, 497, 505, 509. 
Koopman in zijden   131. 
Koopman    174, 388, 611. 
Kostkoopster    461, 511, 512, 626. 
Kostkoper    489. 
Kruijer     605. 
Lakenmaker    578. 
Landschrijver    472. 
Leerjongen    506. 
Leerkneght    27. 
Lieutenant    64, 379, 432, 441, 629. 
Linnenwever    465, 578. 
Majoor     18, 138, 247, 252, 305, 351, 455, 524, 539, 600, 609. 
Marktmeester    112. 
Medicine Doctor   420. 
Meester Pompemaker   317. 
Meester Scheepstimmerman  330, 335. 
Meester Zadelmaker   367. 
Meester    27, 86. 
Meeter     528. 
Meid     505. 
Meijer     21, 117, 139, 223, 345, 348, 492. 
Meijerse    492. 
Metselaar    506. 
Muntmeester    394, 515, 551, 582. 
Officier    72. 
Onderscholtus    136. 
Onderwijzeres Fransch  425. 
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Ontfanger    34 e.v. 
Opsiender    170, 465 
Opsienderse    426. 
Overste Lieutenant   280. 
Overste    444. 
Pagter     322, 370, 458, 464, 494, 633, 634. 
Piloot     124, 587, 595. 
Poortsluiter    276. 
Praesident    274, 381, 453, 548, 633. 
Predicant    205. 
Prins     257. 
Procurator    206, 288, 554. 
Provisoren    36 e.v. 
Rechten Doctor   420. 
Rechter    450. 
Rector     313. 
Rentmeester 50, 135, 168, 193, 202, 213, 214, 263, 269, 276, 301, 

376, 406, 443, 452, 494. 
Rietsnijder    364. 
Rigter     7, 261. 
Roededrager    351, 458, 555, 632, 633. 
Schaffers    233. 
Scheepstimmermansbaas  89, 119. 
Schiffer    468. 
Schipper    172, 393, 468, 507, 508. 
Scholtes 7, 10, 54, 82, 90, 103, 109, 110, 164, 245, 273, 284, 301, 

331, 411, 445, 450. 
Schoolmeester    59, 285, 604. 
Schout     216. 
Schutmeester    330, 335, 453, 496. 
Secretaris 85, 139, 152, 254, 314, 316, 350, 354, 363, 401, 430, 

444, 446, 450, 491, 501, 502, 513, 515, 529, 533, 551, 
611, 615. 

Sergeant    432. 
Serviesmeester   263, 443. 
Siekevader    332. 
Sleper     359, 388, 410, 439. 
Snijder     536. 
Soldaat    332, 527. 
Spinner    220. 
Stads Meijer    47, 128, 194, 328, 329, 493, 495. 
Stads Meijerse   282. 
Stadskruier    123, 126. 
Stratemaker    73. 
Sweertveegster   308. 
Taxateur van de vette beesten 199, 269. 
Timmerman    226. 
Timmermans Baas   506. 
Tollenaer    172. 
Uithebber    509. 
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Vaendrick    99, 401. 
Veerluiden    583. 
Vendumeester    307, 337, 391, 417, 418, 524, 527, 532. 
Voerluiden    92. 
Voorsanger    59. 
Voorstanderse    247, 429. 
Vroedvrouwe    80, 213, 214, 319, 327, 440. 
Weidemeester    297. 
Wesemeester    242, 541, 570. 
Zegelaar    468. 
Zeilmaker    124. 
 
 
 
Verklarende woorden en termenlijst. 
 
  
Ab intestato   - Zonder testament. 
Absente marito  - Zonder echtgenoot. 
Accidenten   - Ongevallen, ongelukken. 
Actum in senatu  - Behandeld in de raad. 
Ad opus jus habentium - Ten behoeve van de rechthebbende. 
Adieren   - Aanvaarden (een erfenis). 
Adjudiceeren   - Gerechtelijk toekennen, toewijzen. 
Admitteren   - Toelaten; toegang verlenen. 
Adsumptie   - Aan zich toevoegen, aannemen, laten gelden. 
Advers simul et semel - Gelijk en eenmalig opgemerkt. 
Advocando   - Het verlenen van rechtskundige bijstand. 
Affigeren   - Aanhechten, aanplakken. 
Aggrëeren   - Een persoon in een stand of positie opnemen. 
Agreatie   - Goedkeuring, toestemming. 
Alineren   - Vervreemding, verkoop, verpanding, afstand van grond- 
     gebied, van rechten enz. 
Amplissima forma  - In de meest brede vorm; In de ruimste zin. 
Anker wijn   - Inhoudsmaat: een anker wijn, het vierde van een aam, het 
     zesde van het okshoofd, 38,8 ltr. Thans 44 of 45 flessen. 
Approbatie   - Vergunning. 
Approprieren   - Geschikt maken. 
Assignatie   - Schriftelijke aanwijzing ter betaling. 
Assumptie   - Aan zich toevoegen, aannemen, laten gelden. 
Attestatie   - Bewijs van lidmaatschap en goed gedrag. 
Avantagieus   - Voordeel, voorrecht. 
Belmundig   - Onbeheerd liggende grond. 
Beneficeringe   - Begunstigen. 
Beneficie van inventaris - Onder voorrecht van boedelbeschrijving. 
Beneficio legis  - Krachtens de wet. 
Camenaar   - Beheerder van de geldmiddelen van een stad. 
Canefas   - Uit hennep vervaardigd linnen. 
Casseren   - Vernietigen, ongeldig verklaren. 
Casu quo   - In welk geval. 
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Caterstede   - Keuterboerderij. 
Caullatien   - Moeilijkheden. 
Cautie    - Zekerheid. 
Caveren   - Borg blijven, aansprakelijk blijvende.  
Cederen   - Afstaan, overdragen. 
Cedulle   - Schuldbrief, handschrift. 
Circumstantien  - Gesteldheden, omstandigheden. 
Comptoire   - Kantoor. 
Condemneren   - Veroordelen, afkeuren. 
Conditione indebiti  - Op voorwaarden. 
Consent   - Toestaan. 
Consideratien   - Toegeeflijkheid, inschikkelijkheid. 
Consignatie   - In bewaring geven. 
Contrarie   - Tegenovergesteld, strijdig. 
Contraventien   - Overtredingen. 
Convenieren   - Passen, gelegenheid komen. 
Converteren   - Veranderen, inwisselbaar. 
Costume locaal  - Gewoonterecht, plaatselijke gewoonten. 
Cum annexis   - Met hetgeen er bij hoort. 
Cum suis   - Met de zijnen. 
Decisie   - Beslissing, besluit, rechterlijke uitspraak. 
Dedommagement  - Schadeloostelling. 
Denunciatie   - Aangeven. 
Desastres   - Desatreus, ongelukkig, ramp, groot onheil. 
Desisteerd   - Afstand doen van, laten varen. 
Desolaat   - Insolvente boedel, failliete nalatenschap. 
Differente   - Verschillend. 
Dilapideren   - Verkwisten. 
Diminueren   - Verminderen. 
Dispositie   - Beschikking. 
Distraheeren   - In het klein verkopen. 
Diverteren   - Zich vermaken. 
Douceur   - Extra gift in geld, extraatje. 
Ducatons   - Gouden of zilveren munten. 
Ecclesiastique   - Geestelijke. 
Edicta ad valvas curiae - Door middel van bekendmakingen op de deuren 
     van het raadhuis. 
Ehe    - Echtgenoot(e). 
Emolumenten   - Bijverdiensten. 
Escharp   - Officiers sjerp. 
Essaijeur   - Keurmeester, rijkscontroleur v. h. gehalte van Goud en  

zilver. 
Evictie    - Gerechtelijke uitwinning, borgtocht, terugverkrijging. 
Exceptien   - Uitzonderingen. 
Exempel   - Voorbeeld; voorschrift; model. 
Exerceren   - Uitoefenen. 
Expliceren   - Aflopen (van termijnen), uitleggen, ophelderen. 
Fideicommis   - Testamentaire beschikking waarbij men een vertrouwd 
     persoon, die voor de wet als erfgenaam optreedt, 
     opdraagt een zeker legaat uit te keren aan iemand, die 
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     wettelijk niet als erfgenaam kan worden aangewezen. 
Gangrena (gangreen)  - Afsterving van een afzonderlijk deel van het levend  

organisme met daarop volgende verrotting of 
scheikundige ontbinding van het afgestorven deel. 
syn. koudvuur. 

Geabandonneerd  - Afstand gedaan van: 
Geadmitteerd   - Toelaten. 
Geaestimeerd   - Gewaardeerd. 
Gealimenteerd   - Levensonderhoud verstrekken aan. 
Geallegueerde   - Aangevoerde. 
Geapplieerd   - Toegepast. 
Geapproprieert  - Geschikt gemaakt. 
Geassigneerd   - Schriftelijke aanwijzing ter betaling. 
Geassumeerd   - Aan zich toevoegen, aangenomen. 
Gecasseerd   - Vernietigen. 
Gecelebreerd   - Bevestigen, beklinken. 
Gecondemneerd  - Veroordeeld. 
Geconfereerd   - Een bespreking houden, overleggen, beraadslagen. 
Geconsidereert  - In overweging genomen. 
Geconstringeert  - Gedwongen. 
Gedissolveerd   - Uiteen doen vallen, ontbinden, scheiden. 
Geëntameerd   - Een begin maken met - , in behandeling nemen. 
Geëxcludeerd   - Uitgesloten. 
Geëxemeert   - Onttrekken aan-, afzonderen, uitzonderen: het gilderecht  

was het afwijkende, het geëximeerde. 
Geëxpliceerd   - Aflopen (van termijnen), uitleggen, ophelderen. 
Gehengen   - Dulden, toestaan, toelaten. 
Geinsereert   - Inlassen; laten opnemen. 
Gemainteneerd  - In stand houden. 
Gementioneert  - Vermelden. 
Gepraefereerd   - Recht van voorrang, voorkeur. 
Gepraejudiceerd  - Op een oordeel vooruitlopen dat later kan schaden. 
Gepraescribeerd  - Voorschrijven. 
Geprivilegeerd  - Bevoorrecht. 
Gerecipieerd   - Ontvangen. 
Gereguleert   - Ordelijk doen zijn of doen verlopen. 
Gereïtereerd   - Herhaald. 
Gereleveerd   - Recht van voorrang, voorkeur. 
Gerenvoijeert   - In handen stellen. 
Gerepudieerd   - Verwerping van een erfenis. 
Gerevoceerd   - Herroeping, intrekking. 
Germain neef   - Volle neef. 
Gerridons   - Siertafeltjes op een poot. 
Gespolieert   - Beroving, plundering. 
Gestipuleerd   - Als voorwaarde, voorbehoud, beperking of uitbreiding in 
     een contract vastleggen, bepalen, bedingen.  
Gesurcheerd   - Opschorten. 
Getendeerd   - Zich eraan ergeren. 
Gevalideerd   - In rekening gebracht worden. 
Goudgulden   - 28 stuivers. 
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Gratuiteijt   - Belangloze vrijwilligheid. 
Gresen land   - Oude oppervlakte maat naar het aantal koeien er op een 
     bepaald stuk land geweid kunnen worden. 
Herediteit   - Erfelijkheid. 
Immediatelijk - Onmiddellijk, rechtstreeks, zonder tussenkomst van een  
  derde. 
Impost    - Accijns. 
In omni causa et forma -  In oorzaak en vorm van alles. 
Incommoditeit   - Ongelegenheid, ongemak, ongerief. 
Inhaereeren   - Invoegen. 
Inhaesie   - Inhanging, aanhanging. 
Inseratur suo loco  - Op zijn plek, plaats. 
Insinueren   - Gerechtelijke aanzegging, betekening. 
Interdiceren   - Bemiddelen. 
J:U:Dr.   - Juris utriusque doctor, doctor in de beide rechten, 
     het burgelijke en het kerkelijke. 
Jouisseren   - Genieten. 
Jura consignationis  - De rechten van consignatie. 
Juratoire cauti de restituendo - Onder eede de borgstelling terug te betalen. 
Jurisdictionis fundandae  

gratia  - Gunstig besluit te verlenen om bankvast te vestigen. 
Katersteede   - Kleine boerenplaats, van een keuter. 
Keuge     - Hoesten, veepest. 
Kusting   - Hypotheek. 
Lb. (Libra)   - Pond. 
Legitima tutrix  - Als wettelijke voogdes. 
Magescheijt   - Boedelscheiding. 
Main(t)iance   - Het bijhouden van 
Mainteneren   - Handhaven, in stand houden. 
Malitieuse   - Kwaadwillig, boosaardig. 
Manieren   - Vervolgens te handelen. 
Martini   - Verpagting van grasland, St. Maarten, 11 Nov. 
Maternel   - Moederlijk, van ’s moeders lijve. 
Menagieus   - Op zijn voordeligst, met omzicht, zuinig zijn. 
Mengele bier   - Oude vochtmaat van nagenoeg 1 liter. 
Michaeli   - St. Michiel, 20 September. 
Modo    - Zaak. 
Moeije    - Tante. 
Momberen   - Voogden. 
Mora    - In gebreke of verzuim blijven. 
Morgen land   - Oppervlakte maat (Rijnlandse 8515, 70 m2. 
     Pruisische 3180 m2 ofwel 0,318 ha. 
Mudde    - Inh. Maat van 1 hl. = 100 ltr. 
Nomine uxoris  - In naam van zijn vrouw. 
Occasie   - Gelegenheid, geschikte tijd, koopje. 
Occuperen   - Als procureur voor iemand optreden. 
Olim    - Voorheen, voormaals, eertijds. 
Ongepraejudiceerd  - Zonder geschil. 
Onmundig   - Nog onvolwassen (tot 25 jaar) 
Opus jus habentium  - Ten behoeve van de rechthebbende. 
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Paaij    - Betaling, termijn. 
Peremptoir   - Zonder uitstel. 
Petri    - Verpagting van erven, St. Petrus, 22 Febr. 
Pietatis ergo   - Met eebied. 
Piloot    - Loods. 
Possessie   - Vastgoed, landbezit. 
Possideerd   - Bezit.  
Praedecesseur   - Ambtsvoorganger. 
Praeferentie   - Recht van voorrang, voorkeur. 
Praejudicie   - Op een oordeel vooruitlopen dat later kan 
     schaden. 
Praesumeren   - Vermoeden, veronderstellen, aannemen. 
Praetensie   - Vordering. 
Praetext   - Voorwendsels, voorgegeven, schijngrond. 
Pro portione   - In verhouding stellen, evenredig maken. 
Pro quota   - Voor zoveel mogelijk. 
Pro ut jacet   - Wanneer het gebeurt.  
Provenieren   - Voortkomen als opbrengst. 
qqa. (qualitate qua)  - In de hoedanigheid waarin, ambtshalve. 
Quoad bona   - Wat betreft de goederen. 
Quoad separationem  

bonorum - Word de scheiding van de goederen (geapprobeerd). 
Recepisse   - Waardepapier. 
Recipieren   - Ontvangen, aannemen. 
Recognitie   - Akte van erkenning. 
Refugé    - Wijkplaats. 
Regres    - Recht op schadevergoeding of terugbetaling. 
Reliqua   - Overschot van onvereffende schuld. 
Rensseren   - Renderen, rendement. 
Renuntiatie   - Ontzegging. 
Repudieren   - De schulden veiligstellen, vanwege de erfenis minder is. 
Requarde   - Ten verzoeke. 
Resolveren   - Oplossen; ontbinden, besluiten, vaststellen. 
Restrictie   - Beperking, voorbehoud. 
Resumtie   - Goedkeuring en daarna vaststelling van te voren  
     ontworpen besluiten, teksten e.d: 
Salvo errore et calcalo - Behoudens vergissing of misverstand en berekening. 
Schaare   - Eenheid waarin het aantal stuks vee berekend wordt dat  

men op de meent mag laten grazen; een koe rekent men 
gewoonlijk op 1 schaar, een vaars op ¾ schaar en een 
pink op een ½ schaar: een weiland verhuurd op conditie 
van 20 scharen mag begraasd worden door 20 koeien, 26 
vaarzen of 40 pinken. 

Scholde   - Plat open vaartuig om b.v. vee op te vervoeren. 
Scrupalen   - Angstvalligheden. 
Sententie   - Rechterlijke uitspraak, vonnis, met kracht van arrest. 
Si velint   - Als hij het wil. 
Solutum   - Ongehinderd. 
Souveraine   - Geen erkende speling meer. 
Spind    - Inhoudsmaat. 
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St. Jan    - 24 Juni. 
St. Marten   - 11 November. Martini. 
Stilo loci   - Naar plaatselijke stijl. 
Sub beneficio legis et  

inventarii - Onder voorrecht van boedelbeschrijving. 
Subsistentie   - Onderhoud, levensonderhoud. 
Substitueren   - Vervangen, verwisselen. 
Sufficiente   - Toereikendheid. 
Suffisante   - Voldoende, toereikend. 
Supersederen   - Aflaten, nalaten. 
Suppediteeren   - Aan de hand doen, verschaffen, bijspringen. 
Surcheren   - Schorten, opschorten. 
Surplus   - Overblijvende hoeveelheid, rest, restant. 
Tempore   - Tijdelijk. 
Ten fine   - Ten einde. 
Teneur    - Trekking, inhoud. 
Thins    - Pacht, verplichting, schuld. 
Uitgank   - Zie thins. 
Usantie   - Gebruik, gewoonte. 
Venia aetatis   - Verontschuldiging, meerderjarigheidsverklaring. 
Veralieneren   - Vervreemden. 
Verponding   - Belasting, eertijds geheven op onroerend goed. 
Vestenisse   - Garant, overdragt. 
Vigileren   - Waken, wakker zijn. 
Vijftig wieken   - Tampon, pluksel voor een wonde, windsel. 
Vreedemuur   - Erfafscheiding. 
 


