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Apostillen van Campen en haar Jurisdictie. 1624-1809. 
   
 
Deel 26 U. 2 jan. 1804 – 4 apr. 1809.  Inv. nr. O.A. 211. 
 

      
 
 
 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 dergelijke 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 hiernavolgende 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 consequent 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 hiernavolgende 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 functies en een verklarende woordenlijst voor de niet alledaagse 
woorden. 
Het geheel zou niet verwezenlijkt zijn zonder de inbreng van Dicky Haze en Wim Huisman, 
die met hun kundigheid dit werk wisten aan te vullen en te voltooien, waarvoor mijn 
hartelijke dank. 
 
          Jan van Hulzen. 
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Nederlandse Taal. 
 

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



Pagina 3 van 156 

tot verheerlijking is de proloog van de Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst uit 1584, 
een van de eerste uitgebreide grammatica’s. 
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 
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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 
aanstaande Nederlandsch Woordenboek. Ook zij wilden net als Siegenbeek, niet teveel 
afwijken van hoe men nu schreef. Daarom bleven veel regels hetzelfde. In sommige gevallen 
werd er echter voor Bilderdijk gekozen. Het Siegenbeekse blaauw en vleyen wordt 
bijvoorbeeld vervangen door het Bilderdijkse blauw en vleien. Woorden als kaghel en lagchen 
worden in de spelling De Vries- Te Winkel kachel en lachen. Dit paste volgens de 
taalgeleerden beter bij de uitspraak van het woord en bovendien was de g-klank zo op 
dezelfde manier geschreven als de namen Jochem, Lochem en Mechelen. Naast de afweging 
van ideeën van Siegenbeek en Bilderdijk werden er ook nieuwe regels aan de spelling 
toegevoegd. Zo werd er oor het eerst expliciet aandacht besteed aan de scheiding van woorden 
van het afbreken: konin-gen of koning-en? Ook los of aaneenschrijven van woorden komt aan 
bod. 
Opvallend is dat België de nieuwe spelling vrijwel onmiddellijk accepteert. Al in 1864 wordt 
de spelling verplicht vooor 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. 211. 1804 – 1809. 

 
1. Den 2 Jannuarij 1804, fol.1. 
Op het request van Jan Daniël Augier en Isaac Augier, respective te Noordeloos en alhier 
woonachtig in qualiteit van voogden over de minderjaarige dogter van wijlen hunne broeder 
Jan Jacob Augier, daar toe aangesteld door wijlen hunne moeder Vrouwe Marianne Dulong, 
wede van Elii Augier bij testamentaire dispositie van Schepenen deezer Stad den 4de  meij 
1801 gepasseerd: daarbij te kennen gevende hoe kort voor het overlijden van gemelde hunne 
moeder op dezelve, als eenige bij testament geïnstitueerde erfgename van haare behuwde 
schoonmoeder Vrouwe Marianne Dulong, laatst weduwe van Mr. Jan  Christiaan Swaan, dat 
gedeelte haare nalatenschap was gedevolveerd (bij versterf overgaan op -, syn. toevallen), 
waar over bij legaaten en codicillaire acten niet anders was gedisponeerd, hoe vervolgens, 
voordat de Executeur Testamentair van gedachte wed. J. Ch. Swaan met de Requestranten 
finaal had  gelequideerd, de Hr. Antonie Pieter Swaan, zoon van voorn.  Mr. Js. Chr. Swaan in 
een voorig huwelijk verwekt, heeft kunnen goedvinden die nalatenschap te belemmeren en de 
Executeur te interdiceeren met de erfgenamen den boedelrekening te sluiten, verklarende 
voornemens te zijn het testament van zijn behuwde moeder te impugneeren uit hoofde van 
huwelijksche voorwaarden tusschen voorschr. zijn vader en behuwde moeder aangegaan: dat 
zij Requestranten niet nagelaten hebben aan voorschr(even) P. Swaan de onbestaanbaarheid 
van die pretense actie onder het oog te brengen dog vrugteloos, zo dat zij in de 
onvermijdelijke noodzakelijkheid schijnen gebragt te zijn om een onrechtvaardige aanval 
door rechtsmiddelen te moeten bestrijden en hun en hunner pupilles belangen te moeten 
voorstaan, dog daar zij daartoe onbevoegd waren zonder authorisatie van deze vergadering als 
op de voogden over zulks verzogten in hunne qualiteit van voogden daartoe te mogen worden 
gequalificeerd. 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Bovenquartier worden de 
Requestranten in dezelven qualiteit geauthoriseerd ten fine als bij Requeste vermeld. 
 
 
2. Den 3 Januarij 1804, fol.2. 
Op het Request van den Predikant bij de Nederduitsche Gereformeerde Gemeente  J.J. van 
Doorne, verzoekende uit hoofde van lichaams ongesteldheid en verzwakking, om eenige tijd 
van de verdubbeling der predikbeurten, die om de vierde week invalt, voor den middag te 
mogen ontheven worden. 
Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan word door dezen geaccordeerd, voor den tijd, 
dat des Requestrants lichaams ongesteldheid het vereischen zal. 
 
 
3. Den 3 Januarij 1804, fol.2. 
Op het request van de gecommitteerden tot instand brenging van een Roomsch Cat(holijke) 
Weeshuis, verzoekende eenige turf ten behoeve van het zelve weeshuis te mogten genieten. 
Was geapost:  Op het rapport van de Kameraars der Stad, worden dezelver Kameraars 
geautoriseerd ten behoeve van het Roomsch Cat(holijke): Weeshuis te doen afleveren een last 
spou turf, eens, zonder consequentie voor het vervolg. 
 
 
4. Den 3 Januarij 1804, fol.2vo. 
Op het Request van Abr. Jilink en Nic. Ridderinkhof, in qualiteit van voogden over de 
minderjaarige kinderen van wijlen Jacob Schippers en A.C. Ridderinkhof Ehell., verzoekende 
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autorisatie, om de halfscheid in de windkooren moolen buiten de Cellebroeders poort ten 
overstaan van Hoofdlieden publiek te mogen veilen en casuquo te verkoopen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Bovenquartier wordt het verzoek 
ten requeste gedaan bij dezen geaccordeerd en dien volgens de dag tot den verkoop 
gepreafigeerd op Maandag den 16 Januarij 1804. 
 
 
5. Den 3 Januarij 1804, fol.2vo. 
Op het Request van Albert Lubberts te kennen gevende dat hij bij de laatste verpagting van 
dezes Stads Geestelijkheid eene maate gehuurd heeft voor f.88:-, verzoekende, uit hoofde die 
maate zelf schraal is en hij Requestrant ze wilde verbeteren door ze sterk te mesten en goed in 
de slooten te onderhouden continuatie van pagt voor nog een volgend pagtjaar. 
Was geapost:  Op het rapport van de Kameraars van dezer Stads Ecclesiastique goederen, 
wordt de gelibelleerde maate voor nog een volgend pagtjaar aan de Requestrant in huur 
gecontinueerd, mits dezelve de opgegevene verbeteringen werkelijk uitvoert. 
 
 
6. Den 3 Januarij 1804, fol.3. 
Op het Request van Jan Gerrits Siebels, verzoekende, dat zodanige erfpagt, als hij aan deze 
Stads geestelijkheid betaald heeft voor zijn huisje in Oosterholt, welk huisje hij verkogt heeft 
aan de wede van Egbert Willems, moge worden overgedragen en toegestaan aan dezelve 
weduwe van Egbert Willems op den vastgen voet. 
Was geapost:  Op het rapport van de Kameraars dezer Stad, wordt het verzoek ten requeste 
vermeld door dezen geaccordeerd, mits de Requestrant zijne verschuldigde erfpagt 
aanzuiveren. 
 
 
7. Den 3 Januarij 1804, fol.3vo. 
Op het Request van Jacob Kooijman en Jan Teune, de eerste gemelde als overnemer en de 
laatst genoemde als participant van Gerrit Klaassen van de pagt van een kamp hooiland, 
toebehoorende aan dezes Stads Geestelijkheid en gelegen in het Overreessche op de hoek in 
het buitendijksche ingegaan 1798 en zullende eindigen 1804, verzoekende continuatie des 
pagt voor nog een volgend pagtjaar. 
Was geapost:  Op het rapport van de Kameraars van deze Stads Geestelijke goederen is 
goedgevonden en verstaan, het verzoek ten requeste gedaan te declineeren. 
 
 
8. Den 5 Januarij 1804, fol.3vo. 
Op het Request van R.J. Woltgraft als gevolmagtigde van de respective erfgenaamen van 
wijlen H.T. Roelink, verzoekende autorisatie over eenige goederen uit de nalatenschap van de 
weduwe van Sam Sweede, voor zo veel daarbij, geinterresseerd is de minderjaarige H.J. 
Roelink Hubert, ten overstaan van Hoofdlieden te verkoopen bij wijze van curate, 
verhoogingstijd van veertien dagen voor den finaalen slag. 
Was geapost:  Op het rapport van de respective Hoofdlieden van het Broeder en 
Cellebroedersquartier is goedgevonden en verstaan, het verzoek ten requeste gedaan te 
accordeeren en dien ten gevolge de gelibelleerde verkoop en goederen op den voet daarin 
omschreven te remitteeren. 
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9. Den 7 Januarij 1804. fol.4. 
Op het Request van den Kerkeraad van der Nederduitsche Hervormde Gemeente alhier, 
verzoekende dat de resolutie van 30 Januarij 1772 betrekkelijk de verkiezing van Kerkeraads 
leden moge worden buiten attest gesteld, uit hoofde van het gering getal van verkiesbare 
voorwerpen. 
Was geapost:  De Requestranten worden geautoriseerd, om het zoeken, geene Burgers dezer 
Stad ongeschikt zijnde dan als leden van den Kerkeraad te fingeeren, provisioneel en tot nader 
order mede te mogen verkiezen. 
 
 
10. Den 7 Januarij 1803(4)., fol.4vo. 
Op het Request van Anna van Dooren wede van Jan Klaassen Westenholt, verzoekende als bij 
Apostille. 
Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen geaccordeerd en vervolgens 
worden de persoonen van J.J. Stahl en Gerrit Bruggink bij dezen geautoriseerd als 
boedelredders van de nalatenschap der Requestrante, ten einde dezelve na haaren doode te 
vereffenen en verder ten fine en effecte als naar rechten. 
 
 
11. Den 6 Januarij 1804, fol.4vo. 
Op de Requeste van Jurrien Rook en Rutger Roelofsen Zomer, verzoekende apbrobatie eener 
ruiling van de bij hun gepagte erven. 
Was geapost:  De voorgestelde ruiling van de gelibelleerde erven word meede deezen 
geapprobeerd, en zal dien tengevolge op dezelve conditien van de op den 29 Maart 1803 
gedaane verpagting der Stads erven Sub No. 9 op den meijer Rutger Roelofsen Zomer, en het 
erve No. 66 op de meijer Jurrien Rook worden overgeschreven. 
 
 
12. Den 10 Januarij 1804, fol.5. 
Op de Requeste van Berend Schoonhoven, te kennen gevende, dat door het verhoogen van de 
straat aan de Veene poort, zijn huis als tot als een kelder word gemaakt, so dat hij diewegens, 
om hetzelve eenigzints in een behoorlijke staat te herstellen noodzakelijke kosten zal moeten 
besteeden, en tot goedmaking van derzelve niet in staat zijnde; dieswegens de vrijheid 
neemende te verzoeken, dat hij dien aangaande stadswegen mag worden gedenonageert.  
Was geapost:  Wanneer den Suppliant behoorlijk zal hebben doen blijken van de 
noodwendige kosten, die hij aan deszelfs woonhuis, stal en wheere ter voorkoming van 
merkelijke ongelegenheden, door het verhoogen der straat aldaar veroorzaakt, verpligt is aan 
te wenden en daarvan een begrooting zal hebben over gegeven; zal als dan op deszelfs ten 
Requeste gedaan verzoek nader worden gedisponeerd. 
 
 
13. Den 10 Januarij 1804, fol.5. 
Op het Request van O.H. Moulin verzoekende op grond zijner admissie door het 
Departementaal Belthuis van Overijssel, als bij Apostille. 
Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan wordt geaccordeerd en dienvolgens de 
Requestrant geadmitteerd om partijen voor de gerechtsbanken dezer Stad provisando te 
moogen bedienen. 
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14. 12 Januarij 1804, fol.5vo. 
Op het Request van H. Pastoor, als administrateur van Kropperen Rijswijks Slag in Dronthen, 
verzoekende ten, ten einde het gat in de voorkamp door de doorbraak in den Zwarten Dijk 
veroorzaakt te kunnen herstellen, de lange sloot liggende tusschen gemelde Slag en het Slag 
toebehoorende aan de Stads Geestelijkheid te mogen uitgraven en verdiepen ter diepte van 
twee á drie voeten. 
Was geapost:  Op het rapport van de Kameraars der Geestelijkheid wordt het verzoek ten 
requeste gedaan geaccordeerd. 
 
 
15. Den 16 Jannuarij 1804, fol.5vo. 
Op de Requeste van Hr. W. Daendels, verzoekende het bij hem gepagt erve No.31 te mogen 
overdoen aan Peter Sellis, zoon van Mense Sellis op dezelve conditien en tegen betaling van 
dezelve pagtpenningen, als hetzelve door den Requistrant is aangemijnd. 
Was geapost:  De verzogte overdoening van het gelibelleerde erve, aan de perzoon van Peter 
Sellis, word mids deezen geapprobeerd. 
 
 
16. Den 26 Jannuarij 1804, fol.6. 
Op de Requeste van Cornelia Koning, weduwe van wijlen Jacobus Johannes van Doorne, in 
leven Predikant bij de Nederduitsche Hervorde Gemeente alhier; verzoekende dat haar het 
genot van het volle vierde deel jaars tractement waarin haar Eheman is gekomen te overlijden; 
zijnde ingegaan den 25 December ll: en eindigende den 24 Maart 1804 mag worden betaald. 
Was geapost:  De ontfanger van de Stads domeinen word mids deezen geauthoriseerd om aan 
de Requestrante het volle vierendeel jaars tractement waarin haar Eheman is overleden 
ingegaan den 25 December ll. Voor rekening van Stads Camer 1804 te voldoen. 
 
 
17. Den 26 Januarij 1804, fol.6.  
Op de Requeste van Johan Machiel Melleman en Peter Sellis, als bij volmagt van Gerdina 
Sellis en Hendrina Sellis aangestelde voogden over de minderjarige erfgenaamen van wijlen 
Orseltje van Veen, weduwe geweest zijnde van Willem Sellis. Verzoekende om ten Requeste 
geallegeerde redenen, dat aan Egbert Schallenberg en Mense Sellis mag worden 
geinjungeerde aan hen Regten p:q. uit te tellen zodaane gelden als ingevolge gedane rekening 
voor Hoofdlieden aan hunne pupillen uit de gelibelleerde boedel, al nog competeerd, en dat 
betreklijk de gelden des boedels de apostille van den 19 November 1803, effect zal sorteeren 
en de exenteuren daar toe zullen worden geconstingeerd. 
Was geapost:  Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroederquartier, word aan 
Egbert Schallenberg, en Mense Sellis als executeuren van de nalatenschap van wijlen de 
weduwe Willem Sellis, mids deezen geinjungeerd om aan Peter Sellis en Machiel Melleman 
als aangestelde voogden over de minderjaarige erfgenaamen van wijlen voorsr. weduwe 
Willem Sellis, als zodane som van penningen als volgens laatst gedaane rekening van dien 
boedel voor Hoofdlieden van gedagte quartier gebleken is, aan voornoemde minderjarigen al 
nog te competeren binnen den tijd van agt dagen naar insinuatie deezes, uit te tellen of anders 
dezelve penningen ter secretarie te consigneeren. 
 
 
18. Den 26 Januarij 1804, fol.7. 
Op de Requeste van O.H. Moulin verzoekende, dat ter zijner instantie alle goederen zo 
roerende als onroerende, toebehorende aan de weduwe G.F. Volkert, en F. Gunning, als mede 
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die van F. Mulkes en Lubbertus Westendorp, geinventariseerd onder Gerigtsbewaar genomen, 
en die naarvolgens de vigererende wetten bij publieke veiling verkogt mogen worden, ten 
einde daar aan te kunnen repeteeren, zodanige sommen die den Suppliant van de drie eerst 
gemelde als sijnde geweest pagteren en participanten van den impost op de gebrande wateren 
voor deese Stad en onderhorige districten vanaf 1 Meij 1794   tot ultimo April 1797 te 
vorderen heeft, om van de drie laatst gemelden als zodanig vanaf 1 Meij 1797 tot en met 
ultimo April 1800 wegens de op zijn rekening doorgeslagene posten. 
Was geapost:  Op het Rapport ter vergadering gedaan en geleesen de Requeste van Fr. 
Mulkes en L. Westendorp is goedgevonden, en verstaan het verzoek ten Requeste gedaan, 
voor als nog hangende de deliberatien van het departementaal bestuur op voortz subject te 
difficulteeren, ommers zo lang het aan deese vergadering niet voldoende zal sijn gebleeken 
dat den Requestrant het regt van parate executie tegens de gelibelleerde pagters is gecedeerd 
geworden, en hem is competerende. 
 
 
19. Den 30 Januarij 1804, fol.7vo. 
Op de Requeste van B. Schoonhoven, verzoekende dat de ongelegenheid door het verhoogen 
van de straat aan zijn huis is toegebragt eenigzints mag worden vergoed en bij en sover 
schadeloos mag worden gesteld dat sijn huis weder in een bruikbaren staat worde gebragt. 
Was geapost:  Op het Rapport van de Camenaars van de Stad, word aan den Suppliant voor 
alzodaane kosten, als hij wegens timmer, metzel en straatwerken ter nodige veranderingen aan 
zijn huis, stal en wheere, veroorzaakt door het verhoogen der straat aldaar, thans zal moeten 
aanwenden mid(dels) deezen tot een dedomagement toegelegd eene Sa. van eenhonderd 
guldens, in twee termijnen, de eerste ad vijftig guldens bij den aanvang van dit werk en de 
tweede als hetzelve zal voltooijd zijn te betaalen uit deeser Stads Rentecamer, mids egter met 
dit werk ten eersten worde begonnen. Wanneer dan nog tot het verhogen van gedagte huis, 
stal en wheere het benodigd zand Stads wegen zal bezorgt worden. 
 
 
20. Den 30 Januarij 1804, fol.8. 
Op de Requeste van de gezamentlijke Grutters deeser Stad, verzoekende om ten Requeste en 
geallegeerde redenen dat aan hun de halfscheid der impost ad f.70  - : -  lopende van 1 Meij 
1801 tot ultimo April 1802 mag worden geremitteerd. 
Was geapost:  Vermids de laatst betaalde zeventig guldens verstrekken ter voldoening van 
den impost lopende van 1 Meij 1802 tot ultimo April 1803, en dus dezelve daar mede betaald 
is; soo word aan de Requestranten het volle jaar verschuldigden impost, lopende van 1 Meij 
1801 tot ultimo April 1802 mids deezen geremitteerd. 
 
 
21. Den 6 Februarij 1804, fol.8vo. 
Op de Requeste van R.J. Woltgraft, houdende dat der weduwe van Lammert van Dijk hem in 
qualiteit als Ontfanger deezer Stads Ecclesiastique goederen weegens achterstallige landpacht 
over twee jaaren waarvan het laatrste verscheenen is geweest Martini 1802 schuldig zijnden 
de summa van vier hondert een en neegentig guldens  en tien stuijvers, verzoek dat aan hem 
en voorschr(even). qualiteit ter bekoominge van welgemelde summa mogte werden 
geaccordeert den executie teegen gemelde weduwe of anders voor diligent mochten werden 
verklaart. 
Was geapost:  De beklaagde wordt gelast den klaager klaageloos te stellen binnen een tijd van 
veertien daagen naa insinuatie deezes, dog bij onstentenisse van dien, de paraate executie den 
Requestrant geaccordeert. 
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22. Eodem [6 Februarij 1804], fol.9. 
Op de Requeste van R.J. Woltgraft, houdende dat Albert Koetze hem in qualiteit als ontfanger 
deezer Stads Ecclesiastique goederen weegens een jaar achterstallige landpacht verscheenen 
geweest Martini 1802 schuldig zijnden de summa van drie en twintig guldens, verzoek dat aan 
hem  in voorschr. qualiteit ter bekoominge van welgemelde summa mochte werden 
geaccordeert de executie teegen welgemelde Albert Koetze ofte anders diligent mochten 
werden verklaart. 
Was geapost:  De beklaagde wordt gelast den klaager klaageloos te stellen binnen den tijd van 
veertien daagen naa insinuatie deezes dog bij onstentenisse van dien de parate executie den 
Requestrant geaccordeert. 
 
 
23. Den 9 Februarij 1804, fol.9. 
Op de Requeste van den ontfanger generaal van Vollenhove P.E. van Merwede, verzoekende 
en ter Requeste geallegeerde redenen dat de mobilia van A. Lieder als pagter van het gemaal 
deezer Stad cum annexis over den jaare 1800 als nog aan den Lande schuldig zijnde gebleven 
f.2594 = 4 = 3 mogten worden geinventariseerd en verkogt. 
Was geapost:  De verzogte inventarisatie en verkoping der mobilia van de beklaagde  
A. Lieder werd mids deesen geaccordeert ten fine en effecte als naar regten. 
 
 
24. Den 13 Februarij 1804, fol.9vo. 
Op de Requeste van Adrianus van Tol, verzoekende approbatie van het tusschen den 
Requestrant en de Kerkmeesteren van het Heiligen Geesten Gasthuis getroffene convenant tot 
den verkoop van een kostkoopers proeve voor eene summa van achtien hondert guldens met 
verdere effecten om in cas van huwelijk met een persoon met beneeden de vijftig jaar en 
dezelve te willen suppleeren met den summa van zeeven hondert guldens, zullende nog dus 
alleen te zaamen niet dan eene kostkoopers proeve genieten. 
Was geapost:  Op het Rapport van de Provisooren van het Heiligen Geesten Gasthuis is 
goedgevonden en verstaan het verzoek ten Requeste gedaan te accordeeren en dien ten 
gevolge de getroffene koop op de voet en wijze van den Requeste breeder omschreeven te 
approbeeren. 
 
 
25. Eodem [13 Februarij 1804], fol.10. 
Op de Requeste van Frans Harmse Wolf en deszelvs huisvrou Petronella van Langen, 
verzoekende approbatie aan het tusschen de Requestranten en Kerkmeesteren van het 
Heiligen Geesten Gasthuis getroffene convenant tot den verkoop van twee kostkoopers 
proeven voor eene summa van acht en twintig guldens. 
Was geapost:  Op het rapport van de persoonen van het Heiligen Geesten Gasthuis is 
goedgevonden en verstaan het verzoek ten Requeste gedaan te accordeeren en dien ten 
gevolge de getroffene kooop op de voet en wijze in den Requeste breeder omschreeven te 
approbeeren. 
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26. Den 20 Februarij 1804, fol.10. 
Op de Requeste van de weduwe van Dijk, verzoekende dat zij door den ontfanger deezer 
Stads Ecclesiastique goederen met executie gedreigdt wordende het deezen vergaaderinge 
mochte behaagen haar Requestrante twee ad drie maanden uitstel te verleenen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijke goederen is goedgevonden 
en verstaan den Ontfanger deezer Stads Geestelijke goederen mits deezen te authoriseeren en 
tot de inventarisatie van des Requestrantes goederen zullen de dien naa over het verzochte 
uitstel van executie naader worden gedelibelleert. 
 
 
27. Den 23 Februarij 1804, fol.10vo. 
Op de Requeste van Annigjen Weijers, weduwe van Dirk van der Kolk, houdende dat zij haar 
schip verkocht hebbende aan Pieter Werff geduurende den tijd van drie jaaren als 
schippersknegt gediendt hebbende, ook teffens ten behoeve van denzelven had de afstand 
gedaan van het Veer van hier op Deventer en vice versa met verder verzoek dat laatst gemelde 
met voornoemde veer mochtten worden begunstigdt. 
Was geapost:  Op het rapprt van de Schutmeesters is goed gevonden en verstaan het verzoek 
ten requeste gedaan te accordeeren en dien ten gevolge den gelibelleerden Pieter Werff met 
het Veer van deze Stad op Deventer en vice versa te beneficeeren. 
 
 
28. Den 25 Februarij 1804, fol.10vo. 
Op de Requeste van de Kerkmeesteren van het G(eertruids) en Cath(arinen) Gasthuis, 
houdende dat zij aan Andries Kradse, oud 55 jaren en dezelvs huisvrou Maria Stegeman, oud 
45 jaar en als meede aan de dochter der laatste genoemden met naame Gesina Margaretha van 
der Bron, oud 23 jaren en wel voor de summa van drie duijzendt en vijf hondert C(aroli) 
guldens hadden verkocht twee kost koopers proeven op de langstlevenden met verder verzoek 
dat het deeze Vergaderinge mochte behaagen bovengemelden contract met derzelven 
goedkeuringe te willen bekrachtigen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Provisooren van het G(eertruids) en Cath(arinen) 
Gasthuis is goedgevonden en verstaan het verzoek ten requeste gedaan te accordeeren de 
respective Kerkmeesteren dien ten gevolge tot de perfectie van den gelibelleerde koop te 
authoriseeren. 
 
 
29. Den 27 Februarij 1804, fol.11. 
Op de Requeste van de voogden van den minderjaarigen Jan Krips, houdende dat des pupils 
grootvader Hans Abrahams Boer zijnde overleeden en deszelvs weduwe en pupils 
grootmoeder Sibbeltje Heenes het met convenieerende de boerderije met wijlen haaren man 
bezeeten aan te houden, dat zij om gemelde reedenen naar voorafgaande taxatie van des- 
kundigen aan haaren zoonen hadde overgedraagen de voorschreven landerijen met verder 
verzoek om approbatie over gemelde verdeelinge en authorisatie om gemelde goederen voor 
zo verre het aandeel van hun pupil was betreffende te moogen accepteeren. 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Boovenquartier is goedgevonden en 
verstaan het verzoek ten requeste gedaan te accordeeeren en dien ten gevolge de voogden 
over den minderjaarigen Jan Krips te authoriseeren tot het accepteeren van de overgedraagene 
goederen voor zo verre het aandeel van hun pupil is betreffende. 
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30. Den 2 Meert 1804, fol.11vo. 
Op de Requeste van W.T. Terwolt en A. van der Horst in qualiteit als Executeuren in den 
boedel van Helena van Gog, wed: Jan Ruijtenberg houdende om geallegerende reedenen 
verzoeken authorisatie om eenige sig in gemelde boedel bevindende obligatien te moogen 
verkoopen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Buitenquartier is goedgevonden en 
verstaan het verzoek ten Requeste gedaan te accordeeren en dien ten gevolge de Executeuren 
in den gelibelleerden boedel tot tot den verkoop der gelibelleerde effecten ten meeste nutte en 
voordeel van den boedel te authoriseeren. 
 
 
31. Den 13 Meert 1804, fol.11vo. 
Op de Requeste van Arnoldus Modders, verzoekende om ten requeste geallegeerde reedenen, 
dat hem mochte werden gepermitteerd zeeker hem in eigendom gehoorend huisjen voormaals 
een stal, staande alhier bij de Haagenpoort wederom tot een stal te moogen approprieeren. 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Buitenquartier is goedgevonden en 
verstaan het verzoek ten requeste gedaan te accordeeren en dien ten gevolge den Requestrant 
te permitteeren het gelibelleerde huissen tot een koestal te approprieeren. 
 
 
32. Den 13 Meert 1804, fol.12. 
Op de Requeste van Willem Hubach, verzoekende om breeder ten requeste geallegeerde 
reedenen dat de vier onmondige en ouderlooze kinderen van deszelvs schoonvader deezer 
daagen overleeden, in deezen Stads Groot Burger Weeshuis mochte werden opgenoomen. 
Was geapost:  Op het rapport van de provisooren van het Groot Burger Weeshuis is 
goedgevonden en verstaan de buiten vaders van het Groot Bruger Weeshuis deezer Stad te 
gelasten de vier minderjaarige kinderen van wijlen Hendrik van der Weeteringe bij Maria 
Smits in echte verweckt met naamen Johanna, Aaltjen, Jan en Aard Hendriks, in hetzelve huis 
in te neemen en te verpleegen. 
 
 
33. Den 15 Meert 1804, fol.12. 
Op de Requeste van Roelof Westerhof en Andries van der Horst in qualiteit als Executeuren 
van den boedel van wijlen Egbert van Marle, verzoekende om gemelde boedel onder 
beneficie van inventaris te moogen adieeren. 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Buitenquartier wordt de verzochten 
benficie van inventaris geaccordeert ten fine en effecte als naar rechten. 
 
 
34. Den 19 Meert 1804, fol.12vo. 
Op de Requeste van Femmigjen Boterenbrood, weduwe G. Peffer, verzoekende, dat vermits 
de een tweede huwelijk wilde aangaan met Josias de Kooning opgemelde persoon, zodra zij 
mochten zouden getreeden zijn als vader van het Stads Ziekenhuis mochte worden aangestelt. 
Was geapost:  Op het rapport van Commissarissen van den Beld, is goedgevonden en verstaan 
het verzoek ten requeste gedaan te accorderen en dien ten gevolge den gelibelleerde Josias de 
Kooning te nomineeren en aan te stellen tot vader of opzichter van Stads Ziekenhuis, zo dra 
hij met de Requestrante in huwelijk zal zijn getreeden. 
 
 
 



Pagina 13 van 156 

35. Den 22 Meert 1804, fol.12vo. 
Op de Requeste van David Overtijn, houdende dat hij van zijn post als bierdraager en 
cabbeljauwsnijder wilde desisteeren indien hij met kostgeevers proeve in deezer Stads Boven 
Gasthuis mits vrij van alle werk mogte worden begunstigdt, dat hem verder mochte werden 
toegestaan in deszelvs eigendommelijke huis met zijne huisvrouwe, staande alhier in de 
Boven Nieuwstraat te moogen blijven woonen, welk huis alsdan na doode aan bovengemelde 
Gasthuis wilde cederen, met verzoek dat hem op bovengemelde wijze breeder in den requeste 
gedetailleerdt, als meede aan des zelvs vrou geduurende hun lieder leeven lang een 
kostgeevers proeve mochte werden geaccordeert. 
Was geapost:  Op het rapport van de provisooren van het G(eertruid) enCath(arina) Gasthuis 
is goedgevonden en verstaan het verzoek ten requeste gedaan te accorderen op de voet en 
wijze bij het zelven vervat met dien verstande dat het gelibelleerde huis, alsmeede de gantsche 
nalaatenschap van den Requestrant en deszelvs Ehevrouw na doode zal verblijven aan 
bovengemelde Gasthuis. 
 
 
36. Den 22 Maart 1804, fol.13. 
Op de Requeste van Hermen Jan Gallé, meijer van het Stadserve No.40 de Kleine Pijper 
genaamd, te kennen gevende, dat zig op dit erve ongeveer 20 morgens land bevinden welke 
aan zomerstormen dermate geexponeerd zijn, dat het hooij daardoor wegdrijft of het gras 
bedorven wordt en naarmate sodanige stormen aanhouden het zelve land ook met water bezet 
is tot merkelijk nadeel van hetzelve, en nadeel van den meijer, dat hij overzulks wel genegen 
was dit voortz. land te bedijken wanneer aan hem de halfscheid der aan te wenden kosten; 
welke hij van de 500 roeden, die behoren gelegt te worden, ieder roede op 1 gulden gesteld te 
zamen op 500 berekend; dat hij ook wel genegen was ter bevordering van den aanwasch 
duidels (lisdodde) te pooten, inval daarvan al mede aan hem de helfte der kosten wierden 
gerestitueerd; verzoekende dies wegens dat de voortz. indijking aan hem Suppliant mag 
worden geaccordeerd, alsmede om duidels te pooten, onder conditie dat de helft van alle die 
kosten aan hem of van Stadswegen, of door de opvolgende meijer zullen worden 
gerestitueerd. 
Was geapost:  Het word aan den Suppliant mids deezen geaccordeerd, om het gelibelleerde 
land van zijn gepagt erve op zijne kosten te mogen bedijken; soo egter dat inval naa het einde 
der pagtjaaren dit erve door hem niet weder gepagt is, als dan  door den opvolgende meijer 
aan hem Suppliant de halfscheid der kosten tot deese bedijking aangewend sal worden 
gerestitueerd; ten welken einde het juist montant der door hem tot deese bedijking 
uitgeschotene kosten zal moeten worden opgegeeven ten einde in het boek van verpagting der 
Stadserven aantekening worde gehouden; En zal dan verder dit geheele werk moeten worden 
begonnen en voltooijd met voorkennis en approbatie van de tijdelijke Cameraars van de Stad 
terwijl voor ’t overige ten aanzien van het verzoek tot het pooten van duidels hij zig zal 
moeten reguleeren naar de conditie der verpagting van Stadserven Art: 21. 
 
 
37. Den 27 Maart 1804, fol.14. 
Op de Requeste van Hendrik Lubbers, meijer op de Stads Geestelijksheid erve, geleegen in 
Mastenbroek bij de drie bruggen, verzoekende dat zeeker stuk lands het Ossenland genaamdt 
en bij hem afzonderlijk in pacht; hem wederom gelijk tevooren uit hoofde van 
welgeleegenheid van het zelve bij het erve uit de hand mochte werden verpacht voor de 
jaarlijksche summa van zestig guldens pachtpenningen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Ecclesiastique goederen is 
goedgevonden en verstaan het verzoek ten requeste gedaan te accordeeren met dien verstande 
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dat den Requestrant geduurende de pachtjaaren van het bij hem in pacht zijnde erve insgelijks 
geduurende dezelfde tijd en gelijke pachtjaaren welke zullen expireeren met Martini 1812 
wordt gecontinueert in de pacht van het gelibelleerde Ossenland op de voet en wijze als het 
gelibelleerde land bij den Requestrant tot dusverre is bemeijert en in pacht geweest en onder 
praestatie der plakkegelden. 
 
 
38. Eodem [27 Maart 1804], fol.14. 
Op de Requeste van Vrouwe E. de la Sablonnière, wed. D. Jeannette Waalen, als moeder en 
voogdesse over haare minderjaarige kinderen, verzoekende om te moogen werden 
geauthoriseert om zeeker stuk lands, geleegen bij ’s Hertogenbosch te moogen verkoopen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Bovenquartier, is goedgevonden en 
verstaan het verzoek ten requeste gedaan te accordeeren en dien ten gevolge de Requestrante 
te authoriseeren tot den verkoop van het gelibelleerde stuk lands midts het provenu der 
koopspenningen ten meesten oorbaar en profijte der onmondigen werden aangelegt. 
 
 
39. Eodem [27 Maart 1804], fol.14vo. 
Op de Requeste van Dora Wijop, weduwe van den Berg, gebooren en laats gewoond 
hebbende te Amsterdam, verzoekende dat haar met haare moeder en kinderen de inwooninge 
alhier ten Steede mochten werden geaccordeert. 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Buitenquartier is goedgevonden en 
verstaan het verzoek ten requeste gedaan te accordeeren en dien ten gevolge de Requestrante 
met haare moeder en kinderen te permitteeren in deeze Stad te woonen. 
 
 
40. Eodem [27 Maart 1804], fol.14vo. 
Op de Requeste van Willem Aards, woonende in Mastenbroek, verzoekende zeekere ses 
morgen lands de Goudkampjes genaamdt en bij hem reeds zeedert jaaren lang van deezer 
Stads Geestelijkheid in pacht en wel voor eene jaarlijksche summa van acht en veertig 
guldens al nog voor ses of twahlf jaaren voor gemelde of hoogere pachtpenningen in huure te 
moogen behouden. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkeheid is goedgevonden en 
verstaan het verzoek ten requeste gedaan te accordeeren en dien ten gevolge den Requestrant 
in den pacht van de gelibelleerde Goudkampjes voor een pachtjaar of zes jaaren ingaande 
Martini 1804 te continueeren mits in plaats van acht en veertig guldens voor jaarlijksche pacht 
van dezelve betaalenden de summa van sestig Caroli guldens en onder voldoeninge der 
plakkegelden. 
 
 
41. Den 3e April 1804, fol.15. 
Op den Requeste van Dirk Jans, verzoekende om het erve van de Geestelijkheid dezer Stad, 
liggende  bij Uuterwijk en bij hem in pagt, aan zijn zoon Cornelis Dirks voor de nog 
resteerende pagtjaaren te mogen doen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid word het verzoek ten 
requeste gedaan, geaccordeerd, mits den Ontvanger van de Geestelijkheid de cas van kennis 
gevende; ten einde door denzelve het gelibelleerde erve op des Suppliants zoon te kunnen 
worden overgeschreven. 
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42. Den 3 April 1804, fol.15vo. 
Op de Requeste van Jan van Munster, woonende te Genemuiden en in pacht hebbende zeven 
en een halve morgen land in Mastenbroek, toebehoorende aan de Geestelijkheid deezes Stad, 
verzoekende wegens aangewende reparatiekosten aan de Zeedijk, de somma van f.20 - : - hem 
mogen worden gerembouseerd, of hem gepermitteerd dezelve aan zijn pagtpenningen te 
mogen korten. 
Was geapost:  Op het rapport van Cameraars van de Geestelijkheid, word den Suppliant 
gepermitteerd de gelibelleerde f.20 - : - aan zijn verschuldigde pagtpenningen te mogen 
korten. 
 
 
43. Den 5 April 1804, fol.15vo. 
Op de Requeste van David de Greeve, Abraham Heimsing en Mr. J. Tichler, in qualiteit als 
geweesene voogden over J.A. Valck, houdende kennisgeevinge van den ontfangst der 
kooppenningen van het door hun naamens voorm(elde) J.A. Valck in publique vendu 
verkogte erve de Stoopscheeren onder Elburg geleegen met verder verzoek dat het deeze 
vergaadering mochte behaagen hun Remonstranten daarvan te ontlasten en aan te wijzen 
wernaarte (waar naar de) of aanzien zij dezelve gelden zullen demanueeren. 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier is goedgevonden 
en verstaan de voogden over J.A. Valk, vermits deszelvs op handen zijnde vertrek naar 
Indiën, en tot dat deszelvs boedel tot volkoomene liquiditeit zal zijn gebragt te authoriseeren 
de gelibelleerde koopspenningen van het erve de Stoopscheere provisioneel onder hun lieder 
bewaaringe te houden. 
 
 
44. Eodem [5 April 1804], fol.16. 
Op de Requeste van Jan Rierink, verzoekende met de vaceerende post van bolk of 
kabeljauwhouwer te moogen worden gebeneficeert. 
Was geapost:  De Requestrant wordt mids deezen gebeneficeert met de vacante bolkhouwer 
of kabeljauwhouwers plaatze. 
 
 
45. Eodem [5 April 1804], fol.16. 
Op de Requeste van Teunis van Heerde, verzoekende met de vacante bierdraagersplaatse in 
de brouwerije van de wede Ass. Strockel te worden begunstigdt. 
Was geapost:  De Requestrant wordt mits deezen gebeneficeert met de vacante 
biervoerdersplaatse in de brouwerije van de wed: Ass. Strockel. 
 
 
46. Den 8 April 1804, fol.16vo. 
Op de Requeste van Gerrit van Hulsen, houdende dat hij van de wed. van Louw van der 
Weerd gekogt had het vaartuijg waar meede zij in het Deventerveer was vaarende onder 
conditie dat hij door deeze vergaderinge met het veer mochte werden begunstigdt, dan dat het 
gekogte vaartuijg te oud en slegt was en hij een nieuw vaartuijg op stapel had staan, dan met 
verder verzoek dat hij met het veer op Deventer en vice versa mochte werden begunstigdt en 
daartoe het nieuw op stapel staande vaartuijg en inmiddels het het oude mochte gebruiken. 
Was geapost:  Op het rapport van de Schutmeesters is goedgevonden en verstaan den 
Requestrant met het veer van hier op Deventer en vice versa te beneficeeren onder expresse 
voorwaarden dat het nieuwe vaartuijg met den tijd van drie maanden naa deezen zal moeten in 
gereedheid zijn, en vooraf gekeurt zal worden, teneinde hetzelve in allen deele aan de 
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geschiktheid van het Deventerveer koome te voldoen, en dat het al nog gebruikte vaartuijg 
van de weduwe L. van der Weerd direct zal moeten worden gerepareert en in staat gebracht 
om de goederen tot den tijd van het nieuwe in te brengene vaartuijg behoorlijk zonder verderf 
te vervoeren. 
 
 
47. Den 12 April 1804, fol.17. 
Op de Requeste van J.C. Sels, weduwe Mr. M.J. Buschman, verzoekende dat daar zij als nog 
werkelijk Burgeresse en haar domicilium houdende in deeze Stad, dog thans voor korten tijd 
te Wanneperveen in Drenthe was logeerende door zeekere Salomon Marcus teegen alle recht 
was behandelt, vermits dezelve teegens den uitdrukkelijken letter landrechtens zich niet hadde 
ontzien met arrest op zeekere gelden haar in het landschap Drenthe competeerende te 
procedeeren in haare privilegien en onder rechten te moogen werden gemaintineert en 
Salomon Marcus te willen constringeeren boven gemelde arrest op te heffen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Buitenquartier is goedgevonden en 
verstaan, dat wanneer de Requestrante met valabele bewijzen zal hebben aangetoondt, dat 
behalven het domicilium citandi insgelijks door dezelve de betaalinge der personeele lasten of 
contribuabele heffingen alhier in gelijkheid van alle burgeren consecutivelijk zijn gedraagen, 
en daaraan te hebben voldaan zal zijn gebleeken als dan naar exigentie van zaaken naader op 
het gelibelleerde verzoek zal worden gedisponeert. 
 
 
48. Den 12 April 1804, fol.17vo. 
Op de Requeste van J. de Vries Hofman, Stads Med. Doctor en Lector, houdende om ten 
Requeste geallegeerde reedenen verzoek dat hem jaarlijks tot aanleg verbeeteringe en 
onderhoud de botanische tuijn en voor dit jaar eene zeekere extra toelaage tot den aankoop en 
verbeeteringe mochte werden geaccordeert. 
Was geapost:  Is goedgevonden en verstaan den Requestrant ten fine bij den requeste  
vermeldt te accordeeren de summa van vijf en zeeventig guldens eens te betaalen door den 
Ontfanger der Stads Domeinen uit de loopende Camer. 
 
 
49. Den 16 April 1804, fol.17vo. 
Op de Requeste van F. van Groenou en J. van ’t Oever als curateuren in den onder beneficie 
van inventaris aanvaarden boedel van wijlen Anna van Leussen, laats wed. van W. de Rooij, 
houdende om breeder ten Requeste geallegeerde reedenen verzoek dat zeeker contract volgens 
het welke booven en behalven het kinderbewijs ad 4000 guldens, door wijlen Will: de Rooij 
aan zijn dogter gedaan nog eene summa van f.365 - : - weegens aandeel in haar vaders 
nalaatenschap haar wierde toegekendt, in zo verre mochte werden gestelt buiten effect dat 
alleen het gedaane kinderbewijs ad 4000 guldens aan de voogden van H.A. de Rooij mochte 
werden uitgeteldt en de gelibelleerde f.365 - : -  ten profijte der crediteuren mochte in den 
boedel verblijven. 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Buitenquartier is goedgevonden en 
verstaan het verzoek ten requeste gedaan te declineeren. 
 
 
50. Eodem [16 April 1804], fol.18. 
Op de Requeste van Peter Sellis, houdende dat hij in den gepasseerde jaaren van de weduwe 
Hendrik Teunis een erve toebehoorende aan de Geestelijkheid deezer Stad, liggende bij de 
Mastenbroeker Kerke en doende in pacht jaarlijks 50 guldens overgenoomen had, dog thans 
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voorneemens was voorschr. erve aan Dirk Hendriks weder over te doen ten dien eender 
verzoekende dat hem mochte werden gepermitteerdt bovengemelde erve midts stellende 
sufficiente borgen voor dezes teekende neegen pachtjaaren aan Dirk Hendriks te moogen 
overdoen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid is goedgevonden en 
verstaan het verzoek ten requeste gedaan te accordeeren en dien tengevolge te permitteeren de 
resteerende neegen pachtjaaren van het gelibelleerde erve aan Dirk Hendriks over te doen, 
midts zorgende dat de overschrijvinge behoorlijk geschiede. 
 
 
51. Den 23 April 1804, fol.18vo. 
Op de Requeste van Jan Ramaker en Jan ten Napel, houdende om ten Requeste geallegeerde 
reedenen tweeleedig verzoek; dat den eerste Requestrant mochten werden gepermitteerd de 
resteerende vier jaaren pacht van zeekeren maate de Maageren maate genaamdt, gehoorende 
onder onder deeze Stads Geestelijke goederen voor de summa van 33 guldens jaarlijks 
zullende expireeren met jaare 1807 aan den tweede Requestrant te moogen overdoen, als 
meede nog dat de gelibelleerde maate den tweede Requestrant voor nog een pachtjaar en wel 
voor de gementioneerde pachtpenningen mogte werden aangeschreeven. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid is goedgevonden en 
verstaan den Requestrant te permitteeren resteerende vier jaaren pacht van de gelibelleerde 
maate zullende expireeren met het einde van den jaare 1807 ende praestatien van sufficiente 
borgen en dat behoorlijke overschrijvinge van dezelve geschieden aan den tweeden 
Requestrant over te doen als meede het tweede lidt van het verzoek te accordeeren zodra bij 
oculaire en inspectie zal zijn gebleeken dat den geoffereerde verbeeteringe werkelijk is 
geëffectueert. 
 
 
52. Den 23 April 1804, fol.19. 
Op de Requeste van P.C. Poppe, verzoekende om geallegeerde reedenen zeekeren maate 
deezer Stads Geestelijkheid gehoorende bij hem voor de jaarlijksche summa van 81 guldens 
in huur voor de resteerende pachtjaaren, zijnde vier jaaren aan Klaas Sellis te moogen 
overdoen. 
Was geapost:  De verzochte overdoeninge van de resteerende vier jaaren pacht van de 
gelibelleerde maate wordt geaccordeert, midts stellende behoorlijke borgen en zorgende dat 
de overschrijvinge bij den Ontfanger behoorlijk geschiede. 
 
 
53. Eodem [23 April 1804], fol.19. 
Op de Requeste van P.C. Poppe, verzoekende om ten Requeste geallegeerde reedenen om 
zeekere maate gehoorende tot deezer Stads Geestelijke Goederen bij hem voor zes jaaren in 
pacht en waarvan twee jaaren teneinde zijn  voor de resteerende vier jaaren aan Peter Teune te 
moogen overdoen. 
Was geapost:  De verzochte overdoeninge der resteerende vier jaaren pacht van de 
gelibelleerde maate wordt geaccordeert midts stellende behoorlijke borgen en zorgende dat de 
overschrijvinge bij den Ontfanger behoorlijk geschiede. 
 
 
54. 23 April 1804, fol.19vo. 
Op de Requeste van Aaltjen Toppe, woonachtig te Brunnepe, verzoekende om geallegeerde 
reedenen remissie van een thins of uitgang voor haar aandeel, groot f.2 -: - 8 jaarlijks en wel 
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voor drie jaaren en dat zij voor het vervolg van  welgemelden thins de Geestelijkheid deezer 
Stad competeerende mogte werden ontlast. 
Was geapost:  Is goegevonden en verstaan het verzoek vervat bij het eerste lidt van den 
Requeste te accordeeren en dien ten gevolge de uitgang ad f.2 - : - 8 jaarlijks voor den tijd van 
drie jaaren te restitueeren terwijl in het verzoek  vervat bij het tweede lidt wordt 
gedifficulteert. 
 
 
55. Eodem [23 April 1804], fol.19vo. 
Op de Requeste van Hendrik Lubberts, Egbert Jans en Jan Aarts Jans, allen meijeren deezer 
Stads Geestelijkheid, houdende dat de gezaamtelijke geïnteresseerden in de neegen slaagen 
van de buitedijksche landen den Kiefhoeke genaamdt en geleegen achter de Costermaate en in 
dewelke ook deezes Stads Geestelijkheid voor drie gedeeltens was participeerenden door de 
Requestranten bemeijert worden dan tot meerdere securiteit van gemelde landen wenschten 
dat gemelde polder met gemeen overleg werden ingedijkt met verder verzoek dat ook deeze 
vergaaderinge naamens het aandeel der Geestelijkheid mochte continueeren tot het doen en 
laastenensdijke der gelibelleerde landen. 
Was geapost:  Op het rapport ter vergaaderinge gedaan is goedgevonden en verstaan de 
tijdelijke Cameraars deezer Stads Geestelijke goederen te authoriseeren om met overleg en 
concurentie der gezaamentlijke geïnteresseerdens, de indijkinge der gelibelleerde 
buitendijksche landen ten meeste nutte en op de voordeeligste wijze te effectueeren. 
 
 
56. Eodem [23 April 1804], fol.20. 
Op de Requeste van Jochem Evers, woonachtig te Brunnepe, verzoekende remissie van 
zeekeren thins ad f.1 – 8 - : jaarlijks aan deezer Stads Geestelijkheid verschuldigdt en van de 
welken de betaalingen vier jaaren agterstandig was. 
Was geapost:  De agterstallingen en verschuldigden thins ad f.1 – 8 - : jaarlijks wordt aan den 
Requestrant voor den tijd van vier jaaren en bij gevolge tot Paaschen 1804 ingeslooten 
geremitteerdt. 
 
 
57. Den 23 April 1804, fol.20vo. 
Op de Requeste van Hermanus Jonker, meijer van een erve van de Geestelijkheid deezer Stad 
bij de drie bruggen op de Bisschops Weeteringe in Mastenbroek, daar bij te kennen geevende 
hoe hij opgemelde erve hetwelk was zeer laag was liggende onder eenen watermeule hadde 
gebragt en behalven andere veranderingen een kadijk met rondomme hetzelve heen hadde 
doen maaken hetwelk hem te minsten hadde gekost f.80 - : - guldens; verzoekende verders dat 
hem de gelibelleerde kosten voor de halfscheid of zoveel meerder of minder als deeze 
vergaaderinge mochte goedvinden mochten werden gerestitueert. 
Was geapost:  Op het rapport ter vergaaderinge gedaan is goedgevonden en verstaan dat 
vermits de Requestrant heeft kunnen goedvinden buiten eenige de minste voorkenisse de 
tijdelijke Cameraars van de Geestelijkheid de gelibelleerde kadijkenz te leggen het verzoek 
ten requeste gedaan te declineeren. 
 
 
58. Eodem [23 April 1804], fol.20vo. 
Op de Requeste van Claas Peters, verzoekende dat hem mochte werden gepermitteerd zeeker 
stuk landes geleegen aan den Zwartendijk en toebehoorende aan deeze Stads Geestelijkheid 
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voor een resteerend jaar zullende expliceeren met Martini 1804 aan Willem Beerends welke  
ook hieromtrendt met den Requestrant is overeengekoomen te moogen overneemen. 
Was geapost:  Is goedgevonden en verstaan den Requestrant te permitteeren op dezelve 
conditien en teegens betaalinge van dezelve de pachtpenningen het resteerende jaar pacht van 
het gelibelleerde stukjen land exporeerende met Martini 1804 over te neemen midts zorgende 
dat den overschrijvinge bij den Ontfanger behoorlijk geschiede. 
 
 
59. Den 23 April 1804, fol.21. 
Op de Requeste van Gecommitteerden tot instand brenginge van het R(oomsch).C(atholijke). 
Weeshuis, verzoekende dat vermits bij resolutie van het departementaal bestuur van den 
27sten Maart ll. Aan hunne arme weezen was verleendt vrijheid en executie van alle s’ lands 
accijsen en dezelve in gelijkheid van alle andere Stads Godshuisen ook mochtene de gegeeven 
vrijheid van allen Stads accijsen. 
Was geapost:  Aan het Roomsch Catholijke Weeshuis wordt in gelijkheid van andere deezer 
Stads Godshuisen vrijheid van Stads accijsen geaccordeert waarvan de geleegenheid van de 
aanstaande verpachtinge bij de generaalen conditien bekendmaakingen zal worden gedaan. 
 
 
60. Den 3 Meij 1804, fol.21vo. 
Op de Requeste van Herbert Vos, meijer van het eerste erve de Heultjes No.18, te kennen 
gevende hoe tot zijn erve behoort ruim elf morgen laagland letten op het geen hij wel genegen 
was te bedijken, wanneer hem de halfscheid der kosten ongeveer f.150 – zullende bedragen of 
Stadswegen of door een opvolgenden meijer wierden gerestitueerd; en verzoekende daartoe 
de approbatie van deezen vergadering. 
Was geapost:  Het word aan den Suppliant mids deezen geaccordeerd om het gelibelleerde 
land van zijn gepagt erve op zijne kosten te mogen bedijken soo egter dat inval na het einde 
der pagtjaaren dit erve door hem niet weder gepagt is, alsdan door den opvolgenden meijer 
aan hem Suppliant de halfscheid der kosten tot deese bedijking aangewend, worden 
gerestitueerd; ten welken einde het juist montant, der door hem tot deese bedijking 
uitgeschotene kosten, zal moeten worden opgegeeven ten einde in het boek van verpagting 
der Stads erven, aantetekening worde gehouden; en zal dan verder dit werk moeten worden 
begonnen en voltooijd na voorkennis en approbatie van de tijdelijke Cameraars van de Stad. 
 
 
61. Den 3 Meij 1804, fol.22. 
Op de Requeste van Dries Aarts, pagter van het erve de Vossewaard, wel genegen zijnde zes 
mat weideland van zijn gepagt erve scheuren en tot bouwland te maaken; verzoekende daar 
toe approbatie deezer vergaadering. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Stad word aan den Suppliant 
geaccordeerd de gelibelleerde zes mat lands van zijn gepagt erve te mogen bouwen. 
 
 
62. Den 7 Mai 1804, fol.22. 
Op het Request van Andries Kroese, te kennen gevende, dat de weidemeesteren van het 
Bovenbroek hem het recht om gemelde broek te mogen weiden trachten te betwisten, derwijl 
hij de kost in het Bovengasthuis gekogt heeft, verzoekende over zulke, dat de zelve 
weidemeesteren mogen gelast worden hem Requestrant het vrij gebruik van gemelde broek 
ongestoord te laten genieten. 
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Was geapost:  Uit aanmerking, dat de Requestrant, geduurende den verloopen winkel zijne 
koeboerij gestald en tot zijnen last gehad heeft, wordt verstaan dat dezelve geduurende den 
volgenden zowel gebruik dezer Stads Bovenbroek zal mogen maken, echter zonder 
consequentie voor het vervolg. 
 
 
63. Den 10 Mai 1804, fol.22vo. 
Op het Request van G. Beijerink cum suis Grootburgers, woonende in de Bovenwijk dezer 
Stad, verzoekende dat Andries Kroese, kostkoper in het Boven Gathuis, zo dezelve al moge 
bevoegt zijn tot de opslag moge gelast worden als niet behoorende tot de Bovenwijk, ook 
geene koeijen in het Bovenbroek te weiden. 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Bovenquartier wordt gepersisteerd 
bij de apostille dezer vergadering de data 7 Mai laatstleden, op het request van Andries  
Kroese, waarbij aan den zelven wordt toegestaan voor dezer jaaren het Bovenbroek te mogen 
beslaan. 
 
 
64. Den 14 Meij 1804, fol.22vo. 
Op de Requeste van P.E. van der Merwede, Ontfanger Generaal van Vollenhove, te kennen 
gevende dat Egbert Biesterbos, pagter  van den impost der gebrande wateren der Stad Campen 
cum annexis over den jaare 1800 al nog verschuldigd is eene S(umm)a van f.1341 – 14 – 13 
1/3 waarvan hij niet tegenstaande gerestereerde aanmaningen geene betaling hebbende 
kunnen bekomen, verzoekende dieswegens inventarisatie en executie van deszelfs goederen 
en gevolge ’s lands ordonnantie. 
Was geapost:  De verzogte inventarisatie en executie word aan den Requestrant mids deezen 
geaccordeerd ten fine en effecte als naar regten. 
 
 
65. Den 14 Meij 1804, fol.23. 
Op de Requeste van Hendrik Wolters, Stadsmeijer van het erve op ’t Haatland, genaamd het 
slag de Kruishoop No.54, verzoekende deszelfs gepagt erve aan sijn zoon Lammert Hendriks 
op dezelve conditien te mogen overdoen. 
Was geapost:  Het word aan den Requestrant Hendrik Wolters geaccordeerd om sijn gepagt 
erve No.54 aan sijn zoon Lammert Hendriks in pagt te mogen overdoen. 
 
 
66. Den 14 Meij 1804, fol.23. 
Op het Request van Janna Bleker, huisvrouw van Jan Ceruti verzoekende dat de edictale 
citatie tegen voornoemden haaren wens aan de Hooge bank tegen 23 Junii 1804 geaccordeerd 
bij advestentie in de Haarlemsche Courant ten harene koste moge publiek gemaakt worden. 
Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word door dezen geaccordeerd. 
 
 
67. Den 22 mai 1804, fol.23vo. 
Op het Request van den Ontfanger van Vollenhove P.E. van der Merwede, te kennen 
gevende, dat hij de mobilia van den pagter Egbert Bijsterbos ingevolge appoinctement van 
deze vergadering de dato 14 Mai had doen inventariseeren, door dat hem uit de memorie van 
inventarisatie gebleken is, dat van den inboedel weinig of niet zal te bekomen zijn voor de 
lande; dat hij dus genoodzaakt is de borgen daarvoor aan te spreken zijnde een dier borgen 
Pieter Berends alhier woonachtig; met verzoekende de gereede goederen van den zelven 
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Pieter Berends te willen doen inventariseeren, teneinde met de kosten daaraan ’t 
manqueerende aan het agterstallige beloopende nog f.1091 : 14 : 13 ½ als zijnde daarop door 
den pagter en borgen zederd betaald f. 250 : 10 : - te betalen over verder regres aan zijn vaste 
goederen alle ingevolge ’s lands ordonnantie. 
Was geapost:  De verzochte inventarisatie en executie wordt aan den Requestrant bij dezen 
geaccordeerd ten fine en effecte als naar rechten. 
 
 
68. Den 22 Mai 1804, fol.24. 
Op het Request van Catharina Alders, weduwe van wijlen Med(icine) Doc(tor) Neppe, 
verzoeke als bij Apostille. 
Was geapost:  De Ontfanger van dezes Stads Domeinen wordt door dezen geautoriseerd ten 
behoeve van de Requestrante uit te tellen de som van vijftig guldens. 
 
 
69. Den 28 Meij 1804, fol.24. 
Op de Requeste van Arend Vos, te kennen gevende, dat deszelfs moeder Elisabeth Arends, 
weduwe Rutger Vos, meijersche van het erve aan het Ganzediep No.142de overleden zijnde, 
daar hetzelve erve is komen te vaceeren en verzoekende gedagte erve op de zelve conditien 
van verpagting te mogen overneemen. 
Was geapost:  Op het Rapport van de Cameraars van de Stad, word aan den Suppliant het 
gelibelleerde erve door wijlen deszelfs moeder bemeijerd geweest op dezelve conditien in 
pagt geaccordeert. 
 
 
70. Den 31 Meij 1804, fol.24vo. 
Op de Requeste van Dirk Ekkelboom, deezer Stads Marktmeester, verzoekende dat bij het 9de 
Art(ikel) van deszelvs instrucktien hem van ieder kraam alhier ter kermis koomende de 
zijndet regelegt eenen schelling en van grooteren naar rato, zulks de kwest aanleidinge tot 
desput gaf hem  om deeze en andere reedenen in gelijkheid van Deventer en Zwol van ieder 
voet rhijnlandsche maate eene stuijver mochte werden toegelegdt. 
Was geapost:  Op het rapport ter vergaaderinge gedaan is goedgevonden en verstaan, dat 
voortaan aan deezer Stads Marktmeester van ieder alhier ter kermis of jaarmarkt koomen de 
kraam van ieder voet lengdte rhijnlandsche maaten zal worden betaalt eene stuijver, en dat het 
9de Art(ikel) van deszelvs instructien van den 14 Febr. 1782 in zoverre zal worden veranderdt. 
 
 
71. Den 31 Mai 1804, fol.24vo. 
Op het Request van den Schoolmeester Arend Dolsma, verzoekende dat aan hem, gelijk 
meermaalen te voren f.50 : -  toegelegd mogen worden wegens het gemis van een schoolhuis. 
Was geapost:  Aan den Requestrant wordt toegelegd eene som van vijftig guldens voor den 
loopend jaar te betalen door den Ontfanger van dezes Stads ecclesiastique goederen. 
 
 
72. Den 11 Junij 1804, fol.25. 
Op het Request van Roelof van den Noort, te kennen gevende dat zijne huisvrouw Marretje 
Wijers laatst weduwe van Dirk van der Kolk aan levene beide kinderen te zamen bewaren 
heeft vijfhonderd guldens, in de vooronderstelling dat wegens boekschulden ten voordeele 
van haar overleden mans boedel nog zes honderd guldens te incasseeren waren, hetgeen 
naadehand zoude gebleeken zijn abusief te wezen; dat zij zulks bemerkende, nu met de 
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voogden E. van de Wetering en J. Remmels was overeen gekomen op het zelve kinderbewijs 
in plaats van op f.500 - : - te stellen op drie honderd guldens; verzoekende daarop de 
approbatie dezes vergadering. 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Buitenquartier gehoord hebbende 
de gelibelleerde voogden over de ten requeste gementioneerde nog in de verdere 
boekschulden, en wel bijzonder over de som van zes honderd guldens, wordt verstaan dat het 
gelibelleerde bewijs behoort de worden verminderd van vijf honderd op drie honderd guldens, 
echter onder die voorwaarde, dat wanneer van die vermeende openstaande boekschulden in 
vervolg nog iets mogt kunnen ontfangen worden, de halfscheid van die gelden ook als dan ten 
voordeele der onmondige kinderen zal moeten worden uitgekeerd. 
 
 
73. Den 14 Junij 1804, fol.25vo. 
Op het Request van Jan Simon Fruit, verzoekende, uit hoofde hij in dienst is bij het 2de 
Bataillon der Bataafsche Jagers, welk bataillon tot de expeditie gedestineerd is, en hij dus 
oogenbliklijk kan opontboden worden, dat het hem moge vergund worden drie huwelijks 
proclamatien op eenen dag te hebben, zijnde hij voornemens zich den 15 Junij 1804 in 
ondertrouw te doen optekenen met Johanna Barbara van Kooten. 
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen geaccordeerd, en worden 
dien ten gevolge de eerwaarde Nederduitsche Gereformeerde en Lutersche Kerkenraaden 
dezer Stad  geautoriseerd, om op aanstaande Zondag de drie huwelijks geboden tusschen Jan 
Simon Fruit en Johanna Barbara van Kooten te doen afkondigen. 
 
 
74. Den 14 Junij 1804, fol.26. 
Op het Request van D. de Greeve, Abr. Hemsing en Mr. J. Tichler, alnog administreerende 
den boedel van J.A. Valck, te kennen gevende, dat laatst gemelde nu binnen korten tijd naar 
Indiën staande te vertrekken, zij Requestranten het van desselfs belang rekenen om eenige in 
voorschreven boedel voorhanden zijnde effecten vooraf  ten meesten prijze te verkoopen, 
bestaande deze effecten in de navolgende stukken. Een hypotheek ten laste van P. Brouwer en 
vrouw, groot f.2400 - : -  a 4pc. eene obligatie op de Stad Campen, groot f.1000 - : - a 3pc. 
Een dito op het Comptoir van Vollenhove, groot f.650 - : - a 4pc. Een Recepis op 
voorschreven Comptoir, goot f.600 - : - a 4pc. een dito op voorschreven Comptoir, groot  
f.300 - : - a 5pc. en een Nat(ionale) schuldbrief, groot f.400 - : - a 3 pc; verzoekende daartoe 
geautoriseerd te worden. 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier is goedgevonden 
en verstaan, het verzoek ten requeste gedaan te accordeeren en dien ten gevolge de 
Requestranten tot de verkoop van de gelibelleerde effecten te authoriseeren ten fine en effecte 
als naar rechten. 
 
 
75. Den 18 Junij 1804, fol.26vo. 
Op de Requeste van de gezamentlijke Spuitgasten van den Brandspuit No. 2; verzoekende dat 
aan hun wegens onbetaalde preemien; welke aan hun volgens brandordonnantie competeeren 
als in den jaare 1788 ten huise van Gerbrand Zeeman M95 onder Buitenkerk, en M99 ten 
huise van Gerhardus Sellis competeren, betaling mag worden geaccordeerd. 
Was geapost:  Op het Rapport van de respective Brandmeesters uit de Magistraat word aan de 
Supplianten als een douceur, voor de gelibelleerde opgegevene preemien geaccordeerd eene 
sa. van veertig guldens eens te betaalen door den ontfanger van deezer Stads Domeinen voor 
rekening Stads Camer 1804. 
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76. Den 25 Junij 1804, fol.26vo. 
Op den Requeste van Jacob de Bruin, verzoekende remissie van een uitgang of thins 
verschuldigd aan deeze Stads Geestelijkheid van huis op de hoek van de St. Jacobsteeg over 
de jaaren 1801, 1802, 1803 en 1804. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid word de Suppliant de 
vier gelibelleerde jaaren thins of uitgang geremitteerd. 
 
 
77. Den 25 Junij 1804, fol.27. 
Op den requeste van Jan Frans Evers, meier van een mate van de Geestelijkheid gelegen in 
Brunnepe, verzoekende een toelage van f.20 - : - zoals hij in het gepageerde jaar gehad heeft, 
uit hoofde van slegte situatie van het land. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid word de Suppliant op 
zijn lopende pagtjaar toegelegd eene sa. van twintig guldens, welke hij op de pagtpenningen 
zal kunnen korten. 
 
 
78. Den 25 Junij 1804, fol.27. 
Op den requeste van Claas Roelofs, meier van 2 mat land in Dronthe, verzoekende wegens 
schade door het maken van de Zwartendijk, verlenging van pagt of schadeloosstelling. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid kan in het eerste 
gedeelte van het verzoek niet worden getreden, maar werd de Suppliant voor het vergraven 
van het land eens toegelegd de sa. van agtien guldens, welke hij op zijne eerste te betalen 
pagtpenningen zal kunnen korten. 
 
 
79. Den 25 Junij 1804, fol.27. 
Op den requeste van Gerhardus van Diepen, meier van een kampie landt in Dronthe, 
verzoekende schadeloosstelling voor het vergraven van zijn land door de Zwartendijk. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid word de Suppliant voor 
het vergraven van het land eens geaccordeerd de sa. van vier en twintig guldens, welke hij op 
zijne eerste te betalen pagtpenningen zal kunnen korten. 
 
 
80. Den 25 Junij 1804, fol.27vo. 
Op den Requeste van Lucas Willems, meier van een stuk bouwland bij Zwolle, toebehoorende 
de Geestelijkheid deezer Stad, doende f.90 - : - verpagt, verzoekende voor een volgend 
pagtjaar het zelvde land te mogen behouden. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid word de Suppliant het 
gelibelleerde land voor een volgend pagtjaar geaccordeerd, zullende eindigen Martini 1810, 
en zulks voor de oude pagt, mits stellende voor behoorlijk borge, en betalende de gewone 
plakkegelden. 
 
 
81. Eodem [25 junij 1804], fol.27vo. 
Op de Requeste van Claas Peters, meier van een stukje land aan de Zwartendijk tusschen de 
Willigeweg en het maatje van Eckelboom, toebehoorende aan de Geestelijkheid deezer Stad, 
verzoekende continuatie voor de volgende 6 pagtjaaren. 
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Was geapost:  op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid word de Suppliant nog 
voor 6 jaaren gecontinueerd in de pagt van het gelibelleerde land, zullende eindigen met 
Martini 1810 mits stellende daarvoor behoorlijke borgen en betalende de gewone 
plakkegelden. 
 
 
82. Den 9 Julij 1804, fol.28. 
Op den requeste van Klaas Suurkool, verzoekende dat de 3 nagelaaten kinderen van wijlen 
zijn broeder Willem Suurkool in het Burger Weeshuis mogten worden opgenoomen en 
verpleegd, dewijl zij nog buiten staat zijn hun kost te verdienen. 
Was geapost:  Op het rapport van Provisooren van het Burger Weeshuis worden de 
Buitenvaderen van gem(elde) huis geauthoriseerd om de gelibelleerde kinderen in het zelve 
op te neemen en te verpleegen. 
 
 
83. Den 23 Julij 1804, fol.28. 
Op de Requeste van E. Schallenberg, Executeur van het testament van wijlen Orseltje van 
Veen, weduwe W. Sellis, verzoekende uit hoofde dat hij sustineert dat de questieuse som van 
f.181 : 4 : 13 zijne penningen zijn en niet tot den boedel behoren, blijkens de stukken die aan 
de laage bank overgelegd zijn of zullen worden, dat zo lange de zaak aan de laage bank niet is 
uitgewezen voornoemde som onder de Executeuren mag blijven berusten 
Of dat dat de Executeuren beide daar toe gedeelt mogen worden die gelden in dispuut zijnde 
te consigneeren. 
Was geapost:  De Executeuren van het testament van wijlen Orseltje van Veen, weduwe van 
W. Selles worden door dezen alnog gelast, de gelibelleerde som van f.181 : 4 : 13 binnen 
heden en agt dagen ter Secretarie te consigneeren. 
 
 
84. Den 23 Julij 1804, fol.28vo. 
Op den Requeste van J.B. Forsten, daarbij te kennen gevende, dat hij wegens onbetaalde 
kooppenningen van een huis alhier in de Nieuwstraat van J. Scheltema te vorderen heeft 
f.4000 : - volgens gerichtelijke acte van den 29 April 1801, welke penningen hij heeft 
opgezegt om met de verschijndag te ontvangen, waaromtrent hij vermoed geen zwarigheid te 
zijn, hoe zeer die penningen voor kinderwijl aan zijne voorkinderen door hem zijn beweesen, 
alzo hij vaardig is om zelfs een obligatie daarvoor van gelijke S(omm)a op zig te nemen 
waarvoor dat nodig, zijn tegenswoordige huisvrouw zig mede zal verbinden of anders een 
gelijke Sa. en effecten ter Secretarie te deponeeren, verzoekende over zulks de gelibelleerde 
penningen in allen gevallen onder eene of ander der geproponeerde conditien te mogen 
ontvangen. 
Was geapost: Op het rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier is goedgevonden en 
verstaan de Requestrant te authoriseeren tot den ontfangst der gelibelleerde betaalde 
kooppenningen, mits dezelve vooraf tot securiteit van het kinderbewijs ter Secretarie deezer 
Stad depooneeren eene somma van effecten van gelijke waarde. 
 
 
85. Den 26 Julij 1804, fol.29. 
Op het Requst van David Limon Magnus, verzoekende voor zich en zijne vrouw, thans 
woonende te Harderwijk, vrijheid binnen deze Stad te komen woonen. 
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Was geapost:  De verzochte inwooning word aan den Requestrant geaccordeerd, mits dezelve 
vooraf tot dezer vergadering overleggen een acte van indemniteit van de plaats zijner 
tegenwoordige wooning. 
 
 
86. Den 2 Augustus 1804, fol.29. 
Op de Requeste van de wede. W. Leen, verzoekende om ten Requeste geallegeerde redenen 
remissie van haar verschuldigde pagt van een kamp buitedijks land. 
Was geapost:  Wanneer de Suppliante het jaarpagt van het gelibelleerde land verscheenen 
Martini 1802 ten comptoire van den Ontfanger van Stads Domeinen voor of op den eersten 
September deeses jaars ten vollen promptelijk zal hebben betaald, zal als dan aan dezelve het 
jaarpagt ter Sa. van een honderd twintig guldens verscheenen Martini 1803 worden 
geremitteerd. 
 
 
87. Den 9de Augustus 1804, fol.29vo. 
Op den Requeste van de wede. M. Rieghers, verzoekende om redenen ten requeste 
geallegeerde redenen approbatie van de aanstelling van de persoon van G. Herweier tot haar 
derde executeur met de 2 door haar bij haar testament aangestelde executeurs B. Nieuwehuis 
en J. Kreps. 
Was geapost:  De persoon van G. Herweier word mits dezen geauthoriseerd ten fine als  bij 
requeste vermeld. 
 
 
88. Den 9de Augustus 1804, fol.29vo. 
Op den Requeste van J. Bosman en Reijer Teunis, meiers van een stuk land in de Bostermate 
en Gerrit Aarts, meier van een stuk land in Mastenbroek, verzoekende soulaas voor het 
repareeren van twee einde dijks in de Oostermate. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid word de twee eerste 
Supplianten ten fine als bij requeste vermeld, te zamen toegelegd de Sa. van twintig guldens 
en de laatste de Sa. van veertien guldens, welke zij op haren verschuldigde pagtpenningen 
zullen kunnen korten. 
 
 
89. Den 9 Augustus 1804, fol.30. 
Op den Requeste van Albert Jans, meier van een stuk land in Mastenbroek, genaamd het 
Kwaade gat, verzoekende continuatie van pagt. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid kan in het verzoek ten 
requeste niet worden getreeden. 
 
 
90. Den 9 Augustus 1804, fol.30. 
Op den Requeste van Jan Peters, verzoekende continuatie van 2 of 3 pagt jaren van ses 
morgen in het Hasseler Slag agter Soppenhoff, met aanneeming om hetzelve verder te 
verbeeteren en op het schraale land mest te brengen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid kan in het verzochten 
request gedaan zoals het legd niet worden getreeden, maar wordt de Suppliant het 
gelibelleerde land voor een pagtjaar geaccordeerd voor de Sa. van f.85 : - jaarlijks op 
conditien ten requeste vermeld, mits stellende behoorlijke borgen en betalende de gewone 
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plakkegelden, zullende van deze continuatie verpligt zijn kennis te geeven aan den Ontvanger 
der Ecclesiastique goederen. 
 
 
91. Den 9 Augustus 1804, fol.30vo. 
Op het rapport van Jacob Jansen te Grafhorst, verzoekende remissie van een uitgang van zijn 
huis van 1801 tot 1804 a f. – 14 – ’s jaars. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid word de Suppliant de 
gelibelleerde agterstallige jaren uitgang geremitteerd. 
 
 
92. Den 9 Augustus 1804, fol.30vo. 
Op de requeste van J. Apeldoorn te Vollenhove, verzoekende remissie van een uitgang  
á f.2 - 12 -  vervalt of ten minste van de verschuldigde jaaren. 
Was geapost:  De Suppliant word geremitteerd de verschuldigde agterstallige jaaren uitgang 
aan het G(eertruiden) en C(atharina) Gasthuis, welke door den Ontvanger dezer Stads 
Geestelijke goederen geremitteerd. 
 
 
93. Den 13 Augustus 1804, fol.31. 
Op het Request van gecommitteerden tot instandbrenging van het Roomsch Cat(holijk) 
Weeshuis, verzoekende de intentie dezes vergadering te mogen verstaan, of de kinderen van 
ledemaaten in IJsselmuiden of elders buiten deze Stads jurisdictie woonachtig, in hetzelve 
weeshuis, al of niet zullen mogen opgenomen worden. 
Was geapost:  Is goedgevonden en verstaan dat in het Roomsch Cat(holijke) Weeshuis geene 
kinderen ter verpleging zullen worden opgenomen, dan welker ouders Burgers of inwooners 
dezer Stad zijn, of in derzelve jurisdictie woonachtig. 
 
 
94. Den 13 Augustus 1804, fol.31. 
Op den Requeste van Egbert de Rooij en Wijntje van den Berg Ehel: te kennen gevende, hoe 
zij door omstandigheid, zodanig zijn ten agteren geraakt, dat zij zig verpligt vinden hun 
boedel aan de crediteuren over te geeven, verzoekende de eerste ontslag als boekhouder en 
verder hun mogt worden geaccordeerd cessie van goederen ten voordeel van hunne 
crediteuren. 
Was geapost: op het rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier worden de 
Suppliant gesommeerd om zig den tijd van 14 dagen in dezene wooning te sesteeren of 
behoorlijk orde op hun zaaken te stellen; zullende bij ontstentenis vandien, zodanig worden 
gedisponeerd als bevonden zal worden te behooren. 
 
 
95. Den 16 Augustus 1804, fol.31vo. 
Op den Requeste van Barteld Gooij, verzoekende, dat aan hem twee verschuldigde jaaren pagt 
van een Haatlander kampje ten Sa. van agt en tagtig guldens mogen worden geremitteerd. 
Was geapost: Op het Rapport van de Cameraers van de Stad, worden de twee gelibelleerde 
twee jaaren landpagt, verscheenen Martini 1802 en 1803 respective aan den Suppliant uit 
goede consideratie mids deesen geremitteerd. 
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96. Den 23 Augustus 1804, fol.31vo. 
Op het Request van J. Berkhout, alhier ter stede negotie doende, onder de firma van Schulte 
en Berkhout, verzoekende, dat hij moge gelibereerd worden van het bezwaar van drie en een 
halve stuiver voor ieder anker wijn, welke buiten de Stad geconsumeerd wordt daarom te 
Amsterdam dat daar en elders op een concent billet zoveel ankers of oxhoofde wijn als men 
aangeeft mag verzonden worden en hij daarvan mag worden ontheven wanneer hij in het 
groot aan andere kooplieden of naar buiten ’s lands wijnen uitslaat op dat de Requestrant daar 
door in staat gesteld worde zijnen handel alhier zo voordeelig als iemand elders te kunnen 
drijven. 
Was geapost:  Op rapport van de Kameraars der Stad, wanneer de Requestrant geduurende dit 
loopende pagtjaar behoorlijk zal hebben doen blijken welke quantiteit wijnen  door hem als 
als grossies zo in als buiten ’s lands zijn gedebiteerd en verzonden, en de uitgaaf van 
deswegens betaalde uitslag ceduls zal hebben opgegeven, zal als dan aan hem voor de 
betaalde uitslag ceduls van Stads wegen worden tegemoet gekomen. 
 
 
97. Den 23 Augustus 1804, fol.32. 
Op het Request van de Lootzen van het Ganzendiep, te kennen gevende dat te vooren de 
praamen met steen geladen niet meer dan 12 stuivers per 1000 stuk betaald wierd, daar thans 
24 stuivers betaald wordt en de praamen welke grooter zijn, gelijk de Beurtman van Zwol op 
Zutphen thans ook een ordentelijke praam voert, doch weigert aan hun requestranten hun 
salaris te voldoen; dieszelven verzoekende, dat zij van gemeldde vaartuigen, even als van alle 
andere praamen het lootsgeld volgens ordonnantie mogen genieten. 
Was geapost:  Op het rapport van de Schutmeesters wordt verstaan, dat, wanneer de ten 
requeste gementioneerde vaartuigen de bij ordonnantie bepaalde grootte hebben, en ten 
minsten van zes lasten zijn, het bepaalde lootsgeld als dan ook door de lootsen provisioneel 
zal mogen gevorderd worden. 
 
 
98. Den 30 Augustus 1804, fol.32vo. 
Op den Requeste van B. Mannes en V. Ridderinkhof, daar bij te kennen gevende dat zij in de 
minne zijn overeen gekoomen met J. ten Klooster over het different tusschen hen lieden ter 
zake van een sententie op den 25 Junij 1802 gevallen, verzoekende over zulks dat het appel 
mag worden geroieerd en het gepresenteerde request daarover met de bijlage zonder dispositie 
uitgereikt. 
Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan word geaccordeerd zullende dien ten gevolgen 
het gelibelleerde appel worden geroieerd en  het gepresenteerde request met de bijlagen 
uitgereikt. 
 
 
99. Den 30 Augustus 1804, fol.33. 
Op het Request van Klaas Klaassen en Ida Jans Ehelieden, thans zedert agttien maanden  
woonende te Meppel en te vooren gewoond hebbende te Oudelemmer verzoekende de 
inwooning binnen deze stad. 
Was geapost:  De verzochte inwooning binnen deze Stad wordt aan de Requestranten 
geaccordeerd door dezen, mits dezelven vooraf een attest van goed gedrag en een acte van 
indemniteit van de plaats hunner voorige wooning ter dezer vergadering overleggen. 
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100. Den 30 Augustus 1804, fol.33. 
Op het request van de Kerkenraad der Joodsche Gemeente dezer Stad, verzoekende remissie 
van drie jaaren uitgang of thins uit het Joodsche kerkengebouw aan de Geestelijkheid dezer 
stad verschuldigd over de jaaren 1801, 1802 en 1803 a f.13 – 6 – jaarlijks en dus te zamen 
f.39 – 18 – . 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid worden de 
gelibelleerde drie jaaren uitgang over 1801, 1802 en 1803 geremitteerd. 
 
 
101. Den 13 September 1804, fol.33vo. 
Op den Requeste van Alberdina Woesthof, wonende te Amsterdam, te kennen gevende hoe zij 
in het Groot Burger Weeshuis is opgevoed, ga(a)rn thans het zelve wilde afkoopen, 
verzoekende over zulks dat de Buiten vaderen van het zelve huis mogen worden 
geauthoriseerd tot gem(elde) uitkoop. 
Was geapost:  Ophet rapport van de Provisoren van het Burger Weeshuis wordt het verzoek 
ten requeste gedaan geaccordeerd, en dien ten gevolge de Buiten vaderen van gem(eld) huis 
geauthoriseerd ten fine als daar bij vermeld. 
 
 
102. Den 17 September 1804, fol.33vo. 
Op den Requeste van W.L. van der Upwich en C.G. van Baerle, als curatoren in de gcedeerde 
boedel van E. de Rooij en vrouw, verzoekende de nodige authorisatie om een boek  
behoorende kennelijk aan Hendrik de Rooij en dus geen gemeenschap met de boedel op de 
Secretarie te mogen seponeeren. 
Was geapost:  De Supplianten worden geauthoriseerd ten fine als bij requeste vermeld. 
 
 
103. Den 24 September 1804, fol.34. 
Op den Requeste van W. van Staa, verzoekende dat een zeker roiement van een hypotheek 
van wijlen Jacob Weisenberg ten laste van den Suppliant mag worden geroieert, als de 
zwarigheid waarop het verzoek van de Suppliant bij apostil van den 13de Junij 1803 was 
afgeslagen, thans leggende. 
Was geapost: Op het rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroederquartier worden de 
presidenten geauthoriseerd om het gelibelleerde hypotheek te roieeren, wanneer de beide 
erfgenaamen of gevolmagtigden van J. Weisenberg in den Gerichte zullen verklaren daarvan 
voldaan te zijn. 
 
 
104. Den 24 September 1804, fol.34. 
Op den Requeste van Age Attinga, wonende aan de Ceunre, verzoekende de voorste 
Bagijnekamp aldaar en wheere voor dezelfde prijs zoals hij haar gehad heeft en de tweede 
Bagijnecamp voor f.72 - : - benevens het einde dijk voor de Bagijnencampen liggende voor 
f.20 - : - alle deze Stads Geestelijkheid toebehooren, voor een volgend pagtjaar met Jan 
Reijnders Steenbeek en comp(anen) in huur te mogen hebben. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid, kan in het verzoek, ten 
requeste gedaan, zoals het ligd, niet worden getreeden, maar wanneer de Supplianten de 
gelibelleerde landen voor een volgend pagtjaar in huur willen hebben voor dien prijs als 
dezelve bij de laatste verpagting hebben gedaan, word hun zulks als dan geaccordeerd bij 
dezen. 
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105. Den 24 September 1804, fol.34vo. 
Op den Requeste van W. Avink en J.J. Fels als Kerkmeesters van het H(eiligen G(eesten) 
Gasthuis, verzoekende te mogen worden geauthoriseerd de mobilia van zekeren Hendriëtta 
Maria Kleij, kostkoopster in het zelvde huis en op den 22 Augustus aldaar overleden, 
hebbende gemaakt een testamentaire dispositie voor Schepenen dezes Stad op den 8 Julij 
1794 waarbij zij zekere bepalingen heeft gemaakt, als mede dat zij mogen worden 
geauthoriseerd tot de administratie van gem(elde) boedel, totdat in deezen nader zal zijn 
gedisponeerd. 
Was geapost:  Op het rapport van de Provisoren van het H(eiligen G(eesten) Gasthuis is 
goedgevonden en verstaan, het eerste lidt van het ten requeste gedaan verzoek te declineeren, 
dan de requeste Kerkmeesteren van gem(elde) huis tot de provisioneele bewaaringe en 
administratie des boedels ten meesten nutte en minste schaade der berechtigden, alsmede tot 
het uitreiken van het gelibelleerde ligaat aan des testatrices stiefmoeder de wede Kleij te 
authoriseeren en verders hier omtrent te doen, wat der zaake nooddruft zal vereischen. 
 
 
106. Den 24 September 1804, fol.35. 
Op den Requeste van Gerrit van Heerde, verzoekende nog voor 6 jaaren in huur te mogen 
hebben het land van de Geestelijkheid zijnde een maate aan de St. Nicolaasdijk. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid wordt de Suppliant het 
gelibelleerde land nog voor 6 jaaren in pagt gegeven, zullende eindigen Martini 1810 en zulks 
voor de jaarlijksche pagt van f.70 - : mits betalende de gewoone plakkegelden en gevende van 
deze verlengde pagt behoorlijk kennis aan den Ontvanger der Ecclesiastique goederen. 
 
[In marge: Den 27 Sept.1804, v(an) d(en) post den 4 October]. 

 
 
107. Den 1 October (1804), fol.35 
Op het Request van de Predikanten van den Nederduitsche Gereformeerde Gemeente, 
verzoekende de positie op hun voorig request waarbij zij verzogt hadden, behalven het aanus 
gratue voor de weduwen hetwelk is geaccordeerd het weduwe tractement. 
Was geapost:  Is goedgevonden en verstaan te inhaereeren het geappostilleerde van den 9 
April heeden en dien ten gevolge het verzoek ten Requeste gedaan te declineeren. 

 
 
108. Den 1 October (1804), fol.35. 
Op den Requeste van C. Berghuis, te kennen gevende, dat hij tot Stads klokkenist en organist 
der Groote kerk te Deventer op een tractement van seshondert en vijftig guldens beroepen is, 
verzoekende dezulks zijn ontslag als klokkenist en organist van deeze Stad. 
Was geapost:  Op het verzoek ten requeste gedaan word geaccordeerd en dien ten gevolge de 
Suppliant van zijn post als klokkenist en organist deezer Stad ontslagen. 
 
 
109. Den 1 October 1804, fol.35vo. 
Op den Requeste van Albert Lubbers, woonende te Brunnepe aan de Noordweg, verzoekende 
de sloot, strekkende vanaf den Noordweg tot aan den IJssel op zijn kosten behoorlijk diep te 
mogen doen uit graven tot het verhoogen van zijn werf. 
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Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid word het verzoek ten 
requeste gedaan, deaccordeerd, mits de uitgraving doende, zoals hetzelve door de Stads 
aardwekersbaas zal worden aangeweesen. 
 
 
110. Den 4 October 1804, fol.36. 
Op den Requeste van Willem van Emmeloort, Veerman van hier naar de drie buurten op het 
eiland Schokland en terug, verzoekende wegens de vervallen situatie van hetzelve veer en de 
verminderde handel op die plaatsen, uit hoofde van de ziekten, die aldaar hebben gegrasseerd, 
waardoor veele inwoonders van daar zijn vertrokken, even gelijk voormaals aan anderen ook 
geschied is, dat hij van Stadswegen met eenig jaarlijks douceur of tractement mag worden 
gebeneficeerd. 
Was geapost:  Op het rapport van Schutmeesters wordt de Suppliant gebeneficeerd met 
veertig guldens jaarlijks, te betalen door den Ontvanger dezer Stads Domeinen op Paaschen 
1805, dat echter alleen bij provisie en zo lange de Suppliant zijn veer exact en ten genoegen 
van de Magistraat zal blijven waarneemen. 
 
 
111. Den 24 September 1804, fol.36. 
Op den Requeste van Hendrik van den Belt, geboortig van Dalfsen en Albertje Jansen, enog, 
geboortig van Mastenbroek, de eerste oud 61 en de 2e 51 jaren, verzoekende enn de daarbij 
bepaalde conditien approbatie van de koop die zij met Kerkmeesteren van het H(eiligen) 
G(eesten) Gasthuis hebben aangegaan wegens een kostkopers proeve voor ieder de Sa. van 
f.2900 - : - . 
Was geapost:  Op het rapport der Provisooren van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis is 
goedgevonden en verstaan het verzoek ten requeste gedaan te accordeeren en dien ten 
gevolgen de gelibelleerde koop te approbeeren. 
 
 
112. Den 8ste October 1804, fol.36vo. 
Op den requeste van Jan Hendrik Bekker, verzoekende om redenen daar bij geallegeerd, dat 
dewijl zijn confrater C. Berghuis, organist van de Bovenkerk met eene vermeerdering van 
f.200 - : - jaarlijks is gebeneficeerd geworden, hem ook een zodane vermeerdering van 
tractement mogt worden toegelegd. 
Was geapost:  Op het rapport van de Gecommitteerden van orgels en klokken, kan in het 
verzoek ten requeste gedaan niet worden getreeden, maar word de Suppliant gebeneficeerd 
eens met honderd guldens, te betalen door den Ontvanger der Ecclesiastique goederen. 
 
 
113. Den 8ste October 1804, fol.36vo. 
Op den Requeste van Gerrit Abraham van Engelen en Lodewijk Wessels als aangesteld om in 
qualiteit van voogden over de minderjaarige Gerrit Jan Kruishoop, namens hem toe te treeden 
in de boedel van wijlen deszelfs moeder Margaretha Elisabeth van Duuren, wede van Gerrit 
Kruishoop en omtrent het op hem verstorven zijne belangen waar te neemen, verzoekende 
approbatie van zodanige contracten als zij met de pupille behuwde broeder en zuster hebben 
aangegaan, zo aangaande de vereffening van die boedel als omtrent de verpleging hunner 
pupil, en welke contracten zij ter examinatie overlegde. 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Buitenquartier, worden de 
gelibelleerde en met het exhibitum hujus diei, betekende contractanten geapprobeerde en 
bekragtigd. 
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114. Den 8ste October 1804, fol.37. 
Op den Requeste van Age Attinga en Jan Reijnders Steenbeek, daar bij te kennen gevende 
hoe zij met genoegen gezien hadden dat bij apostil van den 24 September 1804 het land door 
de  eene in huur aan de Cuinre, hun voor de oude pagt geaccordeerd was, maar hun tweede 
verzoek wel was geaccordeerd voor de oude pacht, dog waarvoor zij moesten bedanken alzo  
hun de pagt te hoog was egter nogmaals de wijsheid namen te verzoeken dat hun ook te 
tweede Bagijnekamp benevens het einde dijk voor de pagt mocht worden gelaaten zoals 
hetzelve voor de laatste verpagting is geweest. 
Was geapost:  Op het rapport van Cameraars van de Geestelijkheid, word het nader verzoek 
van de Supplianten geaccordeerd, en dien ten gevolgen de gelibelleerde landen aan dezelve 
voor de verzochte pagt, geduurende de volgende 6 jaaren geaccordeerd, mits de pagt zal 
komen te vervallen met het lopende jaar pagt, waarin mogt worden goedgevonden een of 
meer van die landen te verkoopen, ook voor deze nieuwe pagt behoorlijk borge worde gesteld, 
en de gewoone plakkegelden betaald, mochtende dan nog van van deeze gecontinueerde pagt 
aan den Ontvanger van de Geestelijkheid kennis worden gegeven. 
 
 
115. Den 15 October 1804, fol.37vo. 
Op den Requeste van W.H. Schlosser, Schout van Zalck en Veecaten, daarbij te kennen 
gevende, dat hij door Thomas van Groenou en Jan van Toever in qualiteit van Executeuren in 
de oude beneficie van inventaris aanvaarden boedel van wijlen Anna van Leusen, laatst wede 
van W. de Rooij tot meerder gerief was aangezegt tot het passeeren van twee acten, op heden 
of den 22 dezer binnen deze Stad, verzoekende overzulks dat hun daartoe vergunde aarde 
mogt worden verleend. 
Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan word geaccordeerd en dien ten gevolgen de 
Requeste tot het passeeren van de gelibelleerde acten op een van de daar bij bepaalde dagen 
de vereischte vergunde aarde verleend. 
 
 
116. Den 18 October 1804, fol.38. 
Op den Requeste van I. Augier, in qualiteit van voogd over de minderjaarige nagelatene 
dogter van wijlen zijn broeder Jan Jacob Augier, als daartoe reeds aangesteld door wijlen zijn 
moeder, Vrouwe Marianne Dulong, wede van Elie Augier, verzoekende approbatie van zeker 
contract voor zo ver zijn pupil aangaat, om zeker erfenis op gem(elde) zijne moeder vervallen 
van M. Dulong, laatst wede van Mr. Jan Christiaan Zwaan, met de kinderen van gem(elde) 
Mr. Jan Christiaan Zwaan aangegaan, en waar hij dus zijn medevoogd, zijn broeder Jan 
Daniël Augier genoegzaam is gequalificeert. 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier is goedgevonden 
en verstaan het verzoek ten requeste gedaan te accordeeren en dien ten gevolgen het 
gelibelleerde en met het exhibitium hujus diei betekend convenant tusschen de contractanten 
in hunner respective qualiteit getroffen te apmobeeren ten fine  en effecte als naar rechten. 
 
 
117. Den 1 November 1804, fol.38vo. 
Op den requeste van den Ontvanger der Ecclisiastique goederen, daarbij te kennen gevende 
hoe hem bij op en van den 6e Februarij 1804 parate executie was geaccordeerd tegens de wede 
Lammert van Dijk, wegens een schuld van f.490 - : - wegens agterstallige landpagt, maar dat 
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op den requeste van de beklaagde op den 20 Februarij uitstel van drie maanden was 
geaccordeerd dan daar zij tot nogtoe daar niet alles niet aan voldaan heeft maar nog aan hem 
schuldig is een jaar landpagt van een maate en van een kamp landt in Dronthe beide van 
Martini 1803 ter Sa. van f.173 – 10 - : en dan nog van beide perceelen een jaarpagt zullende 
verschijnen aanstaande Martini, verzoekende  over zulks te mogen weeten hoe hij zich ten 
opzichte van meer gemelde wede gedragen moet. 
Was geapost:  Wanneer de beklaagde den Requestrant binnen 8 dagen niet zal klaageloos zal 
hebben gesteld word aan denzelve de parate executie geaccordeerd. 
 
 
118. Den 1ste November 1804, fol.38vo. 
Op den Requeste van J. van Een, verzoekende remissie van drie jaaren verschuldigd uitgang 
uit zijn huis a f.1 – 8 - : ‘s jaars aan de Geestelijkheid. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid word de Suppliant de 
drie jaaren verschuldigde uitgang verscheenen Paaschen 1801, 1802 en 1803 geremitteerd. 
 
 
119. Den 1 November 1804, fol.39. 
Op het Request van Ds. M. Cremer, verzoekende, dat aan hem zo als van ouds van 
Stadswegen te accordeeren en te doen geworden het benodigd kaarslicht tot het houden van 
eene weekelijksche avond katechisatie in de hooftkamer van de Bovenkerk. 
Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen geaccordeerd en zal men ten 
gevolge het verzocht kaarslicht ten einde bij requeste vermeld worden afgegeven. 
 
 
120. Den 1 November 1804, fol.39. 
Op den Requeste van Roelof Driks, meier op het 3de erve te Weesop, toebehorende aan het 
G(eertruiden) en C(atharina) Gasthuis, verzoekende dat hem het erve, waarvan de pagt met 
Petri 1805 experciet voor ses jaaren mag worden aangeschreeven voor eene Sa. van f.225 - : - 
in plaats van landpagt, zo als hij met de Kerkmeesters is overeengekomen. 
Was geapost:  Op her rapport van Provisooren van het G(eertruiden) en C(atharina) Gasthuis 
word de Suppliant het gelibelleerde erve voor de verzogte tijd van ses jaaren in huur 
geaccordeerd op de daarbij bepaalde conditien. 
 
 
121. Den 1 November 1804, fol.39vo. 
Op de Requeste van B. Snel, W. Huijsman en Alb. Leusing, als voogden over Roelof Snel, 
minderjaarige zoon van B. Snel, bij wijlen Alijda Huijsman in echte verwekt, verzoekende om 
redenen daar bij geallegeerd,  approbatie van zekere overeenkomst tusschen hun requestranten 
qp. en B. van Dalderink als vader en voogd over zijne minderjaarige dogter, en qualificatie tot 
het  pefecteeren van dezelve, en tot het ten meesten voordeel hunner pupil te beleggen de hem 
daardoor aankomende penningen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier; worden de 
voogden, ieder  in hunne respecten qualiteit geauthoriseerd tot de perfectie van finaale 
sluitinge van het gelibelleerde contract van afkoop met verdere last aan de eerst gemelde 
voogden over den minderjaarige B. Snel, om de penningen door gemelde uitkoopsprijs hunne 
pupil aankomende ten meesten nutte en voordeel des boedels te beleggen. 
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122. Den 8 November 1804, fol.40. 
Op de Requeste van de wede van Willem Leen, verzoekende de remissie van de som van 
zeventig guldens, welke zij per resto nog schuldig is over 1803 wegens landpagt. 
Was geapost:  Op het rapport van de Kameraars der Stad word het verzoek ten requeste 
gedaan door dezen, gewezen van de hand. 
 
 
123. Den 12 November 1804, fol.40. 
Op den Requeste van Antonie van ’t Veen, Commissaris der veeren, daarbij verzoekende dat 
de Veerschippers met scheepen of schuiten van of op deze Stad varende, verpligt zouden 
worden om de penningen en goederen waarmede zij belast worden, en die zij van de huizen 
van de burgers afhaalden of laten afhaalen, bij hem ter aanttekeningen moeten brengen, en 
zijn jura daarvan te betaalen als mede dat alle goederen en penningen welke franco worden 
verzonden of tot zekere plaats ter mede vervoering worden ingescheept eerst bij hem moeten 
worden aangetekend. 
Was geapost:  Op het rapport van Broodweegers kan in het verzoek ten requeste gedaan, niet 
worden getreeden. 
 
 
124. Den 15 November 1804, fol.40vo. 
Op de Requeste van Jan Adolfs, verzoekende het bij hem gepagte agtiende parceel van de 
Bieperlanden in pagt te mogen overdoen aan Hermen Jonker, welke daarvoor tot borgen 
preesenteerd Gerrit Adolfs en Egbert Egberts. 
Was geapost:  Op het Rapport van de Cameraars van de Stad, word de verzogte overdoening 
van het gelibelleerde land, aan de perzoon van Hermen Jonker, voor dezelve pagt, en op 
dezelve conditien mids deesen geaccordeerd met approbatie van de daar voor ten Requeste 
geoffereerde borgen van Gerrit Adolfs en Egbert Egberts. 
 
 
125. Den 22 November 1804, fol.40vo. 
Op den Requeste van Derk van Grafhorst en Willem Wilbers, als voogden over de twee 
minderjarig nagelatene kinderen van Hendrikje Hendriks de Lange, wede van Cornelis Bartels 
de Wilde, verzoekende te mogen worden geauthoriseerd tot het verkoopen van de mobilaire 
goederen. 
Was geapost:  Op het rapport van Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier word het 
verzoek ten requeste geaccordeerd tot het verkoopen van de gelibelleerde meubilaire goederen 
door den Vendumeester. 
 
 
126. Den 22 November 1804, fol.41. 
Op het Request van Willem Cameron als vader en Wouter van de Reume als voogd over 
Elizabeth Maria Cameron verzoekende dat het zoontje van deze hunne dogter en pupille 
genaamd Willem Borsel in het Armen Weeshuis dezes Stad moge opgenomen worden. 
Was geapost:  Op het Rapport van de Provisoren van het Armen Weeshuis, wordt het verzoek 
ten requeste gedaan door dezen gewezen van de hand. 
 
 
127. Den 28 November 1804, fol.41. 
Op het Request van A. de Braconier, verzoekende vrijheid om een stal uitkomende in de 
Hofstraat agter zijn aangekogt huis op de Oudestraat, tusschen de behuizingen van  den 
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overste Seyffard ter eene en R. Mulkes ter andere zijde te mogen afbreken en tot hofland 
maken. 
Was geapost:  Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroederquartier wordt het 
verzoek ten requeste gedaan door dezen geaccordeerd, mits de ophekking van den opnieuw te 
plaatsen muur uitkomende in de Hofstraat geschiede onder toezicht van dezer Stads Architect. 
 
 
128. Den 29 November 1804, fol.41vo. 
Op den Requeste van Claas Peters, als voogd over Wicher Reijnders, verzoekende voor 
deszelfs pupille te worden gebeneficeerd met vijf en twintig guldens, zoals zulks eenige  
jaaren had plaats gehad. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid, word de Suppliant 
voor desselfs pupil toegelegd de Sa. van vijf en twintig guldens te betaalen door den 
Ontvanger der Ecclesiastique goederen uit de lopende Camer. 
 
 
129. Eodem (29 November 1804), fol.41vo. 
Op den Requeste van R. van Engelen, Custor van de Walsche kerk, verzoekende om redenen 
ten requeste geallegeerd, eenige vermeerdering van tractement of een jaarlijksche toelaag van 
turf. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid wordt de Suppliant 
voor turfgeld eens gebeneficeerd met tien goud guldens, te betaalen door den Ontvanger der 
Ecclesiastique goederen uit de lopende Camer. 
 
 
130. Den 6 December 1804, fol.42. 
Op den Requeste van Ph. Coopsen en D. van Grafhorst, als Buiten vaderen van het Burger 
Weeshuis, verzoekende de approbatie van  de verkoop van drie vierde parten in een huis 
staande aan de Kalverhekkenweg op de hoek van de Groenestraat, aan Aart Gerrits en vrouw 
voor de somma van drie honderd en vijftig guldens. 
Was geapost:  Op het rapport van  de Provisoren van het Burger Weeshuis worden de 
Supplianten geauthoriseerd ten fine als bij requeste vermeld. 
 
 
131. Den 6 December 1804, fol.42. 
Op het Request van Theodorus van Kooten en Gelina Juliana van Ongeren, Ehelieden, 
verzoekende om geallegeerde  redenen als bij apostille. 
Was geapost: Op het rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier is goedgevonden en 
verstaan het verzoek ten requeste te accordeeren, en dien ten gevolge de verzochte separatie 
van tafel en bed toe te staan ten fine en effecte als naar rechten, zullende hierna de gevraagde 
finaale scheiding ten overstaan der respective Hoofdlieden worden geeffectueerd. 
 
 
132. Den 17 December 1804, fol.42vo. 
Op de Requeste van Harm Kalter, Hendrik Kalter, G. Arink en L. van den Belt als 
gecommitteerden van de Roomsch Catholijken woonende in het Schoutampt van 
IJsselmuiden, verzoekende, dat de Resolutie bij appoinctement van den 13 Augustus dezes 
jaars ten aanzien van die aan het Schoutambt van IJsselmuiden moge ingetrokken en buiten 
werking gebragt worden, en daar omtrent zodanige  gunstige Resolutie moge genomen 
worden, zo dat ook de wezen geboren uit ouders die ofschoon in IJsselmuiden gewoond 
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hebbende en aldaar overleden, mits tot het kerk genootschap der Roomsche Kerk behoord 
hebbende en die kinderen in een der Roomsch Catholique Kerken alhier gedoopt zijnde in het 
Roomsch Wezenhuis mogen aangenomen worden. 
Was geapost:  Op het rapport ter vergadering gedaan is goedgevonden en verstaan te 
inhaereeren het geapostilleerde van den 13 Augustus laatstleden en dien ten gevolge het 
verzoek ten requeste gedaan te declineeren. 
 
 
133. Den 17 December 1804, fol.43. 
Op den Requeste van wede Lammert van Dijk, daarbij te kennen gevende, hoe zij volstrekt 
buiten staat is om de jaaren pagt die zij aan de Stad en Geestelijkheid verschuldigd is en waar 
voor zij door de Ontvanger word aangesprooken en haare goederen reeds zijn opgeschreven te 
kunnen voldoen, verzoekende over zulks dat haar gratieuslijk mogt worden geremitteerd het 
eene jaar pagt, hetwelk zij aan het comptoir deezer Stads Domeinen nog ten agteren is, 
alsmede de twee jaaren aan dezer Stads Geestelijkheid verschuldigd. 
Was geapost:  Wanneer de Suppliante binnen den tijd van een maand de helft van hetgeen zij 
aan de Stad verschuldigd is zal hebben voldaan, word aan haar de andere helft ad f.71 - : -
geremitteerd, gelijk aan haar ook het jaar pagt van de losse landen aan de Geestelijkheid 
verschuldigd versch(enen) Martini 1801, bedragende den somma van f.318 - : - zal worden 
geremitteerd, wanneer de Suppliante aan den Ontvanger van de Geestelijkheid binnen een 
maand zal hebben voldaan het jaar versch(enen) Martini 1802 en voor St. Jacob van het 
aanstaande jaar 1805 het jaar versch(enen) Martini 1803 en dat verders voor de pagt 
versch(enen) Martini 1804 de goederen van de Suppliante onder de inventarisatie zullen 
blijven zonder dat dezelve inmiddels mogen worden veralinieerd. 
 
 
134. Den 20 December 1804, fol.43vo. 
Op de Requeste van de weduwe van Gerbrand Zeeman, meiersche op het Stads erve sub  
No.60, verzoekende dit haar gepagt erve in pagt te mogen overdoen aan haar zoon Rein 
Thijssen Voerman, op dezelve conditien als het zelve erve aan haar verpagt is. 
Was geapost:  Het word aan de Suppliante mids deezen geaccordeerd om haar gepagt Stads 
erve sub No.60 voor de volgende jaaren ingaande Petri 1805, op dezelve conditien van 
verpagting aan haar zoon Rein Thijssen Voerman in pagt te mogen overdoen. 
 
 
135. Den 24 December 1804, fol.43vo. 
Op het Request van B.W. Felder, meester van de zweep van de Buiten en Broederkerk, 
verzoekende schadeloosstelling van winstderving door dien de dienst in de Buitenkerk stil 
staat, dat zijn tractement moge verhoogd worden. 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Buitenquartier wordt aan den 
Requestrant tot een dedoumagement voor geledene schade in zijn post toegelegd de som van 
zestig guldens eens te betalen door den Ontfanger van dezes Stads Ecclesiatique goederen. 
 
 
136. Den 24 December 1804, fol.44. 
Op den Requeste van Harm Willems te Grafhorst, daar bij te kennen gevende hoe zijn dogter 
tot Meij ll. gewoond hebbende bij de bakker Willem van Heerde, door de zoon van dezelve 
Jan van Heerde onder belofte van trouwen is bezwangerd geworden, met dat gevolg, dat zij in 
de nagt van den 11 en 12 deezer maand van een zoon is verlost; dat hij verwagt had dat 
voorn(oemde) J. van Heerde aan zijn belofte zoude voldoen, dan daar hij daartoe weigeragtig 
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is om zijn dogter in haar geschondene eer te zullen herstellen en daartoe middelen rechtens 
aan te wenden, dog daar toe onvermoogend zijnde, zo verzogt hij dezulks dat hem de Gerichts 
Jura tot uitdragt van zaken mogen worden gecrediteerd en een advocaat pro Deo toegevoegd. 
Was geapost:  Is goedgevonden en verstaan het verzoek ten requeste gedaan te accordeeren, 
en den Requestrant ter defencie en patrocinie der gelibelleerde zaak als advocaat toe te 
voegen Mr. Rutger Tulleken, zullende inmiddels de Jura tot uitdracht der zaak worden 
gecrediteerdt, alles nochtans buiten kosten dezer Stad. 
 
 
137. Den 27 December 1804, fol.44vo. 
Op den Requeste van Hendrik Lubbers, meier van een erve van de Geestelijkheid op een erve 
op de Bis(schops) Wetering in Mastenbroek, verzoekende de domagement wegens het gemis  
van een haagen geduurende 2 jaaren welck hij bij zijn erve gepagt had en heeft onderhouden, 
dog zeker bij abuis door een ander meier is gebruikt geworden. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid word de Suppliant, 
wegens het gemis van de gelibelleerde hagen geduurende de 2 jaaren der pagt van dezelve 
over die 2 jaaren geremitteerd. 
 
 
138. Eodem (27 December 1804), fol.44vo. 
Op den Requeste van D. van Grafhorst en Willem Wilbers als voogden over de minderjaarige 
kinderen van wijlen Hendrikje Hendriks de Lange, bij haar vooroverleden man Cornelis 
Bartels de Wilde in echte verwekt, verzoekende dat hun moge worden geaccordeerd het 
verkoopen van een huisje in Oosterholt op de grond in erfpagt van de Geestelijkheid, en 2 
stukjes veengrond in de Koekoek, mitsgaders nog 3 parceelen groenland, alle onder het 
Schoutampt van IJsselmuiden op donderdag den 10de Januarij 1805 ten overstaan van 
Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier, als zulks ten meesten nutte van hunne pupillen 
oordeelende. 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier, worden de 
Supplianten geauthoriseerd tot het verkoopen van de gelibelleerde goederen op de 
voorgeslagene tijd, ten overstaan van gem(elde) Hoofdluden. 
 
 
139. Den 7 Januarij 1805, fol.45. 
Op de Requeste van de gezamentlijke Grutters deezer Stad, van derzelver verschuldigde 
impost verscheenen ultimo April 1804 voor de halfscheid remissie. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Stad vanden jaare 1803, word aan de 
Requestranten op derzelver verschuldigden impost, lopende van den eersten Meij 1803, tot 
ultimo April 1804 eene Sa. van veertig guldens geremitteerd. 
 
 
140. Den 10 Januarij 1805, fol.45vo. 
Op het Request van David George Esscher, verzoekende om geallegeerde redenen, dat aan 
hem, als zijnde bij den 3 Januarij 1805 in ondertrouw opgenomen met Maria van Olst te 
Embden, moge vergund worden dat twee huwelijks proclamatien op eenen Zondag mogen 
afgaan. 
Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan wordt door dezen geaccordeerd en wordt 
dienvolgens de Kerkeraad der Nederduitsche Gereformeerde Gemeente geautoriseerd op 
aanstaande Zondag twee huwelijks proclamatien tusschen David George Esscher en Maria 
van Olst te doen afgaan. 
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141. Den 10 Januarij 1805, fol.45vo. 
Op de Requeste van Gerrit Harms de Rooij, woonagtig in de herberg de Roode Leeuw voor de 
Camperpoort te Zwoll, verzoekende om redenen daar bij geallegeerd, dat hem in de eerste 
plaats mogt worden geaccordeerd om een gedeelte van een door hem op den 5de November 
1804 van de Geestelijkheid gepagt gesaij of akkers op de Assendorper Enk en Luire, 
geduurende zijne pagtjaaren aan een ander te mogen verhuuren, verpagten of overdoen, mits 
hij daar voor responsabel blijft, en in de tweede plaats, dat omtrent de door hem gepagte 
Schaare weiden op de Welmer Marsch, hem mag worden te kennen gegeeven hoe veel of hoe 
groot ieder Schaare Weidens op dezelve is of hoedanig door hem voor ieder Schaare daarop 
geweid kan of mag worden. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid word verstaan, dat in 
het eerste verzoek niet kan worden getreeden, en dat omtrent het tweede de Requestrant voor 
de verpagting zig daarop had behooren te informeeren. 
 
 
142. Den 14 Januarij 1805, fol.46. 
Op den Requeste van Alberdina Fredriks, wede Jannes Voorweg, verzoekende dat de 2 
nagelatene kinderen van wijlen haar man met naame Grietje oud 13 en Egberdina 10 jaaren in 
het Armen Weeshuis op te neemen en te verpleegen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Provisoren van het Arme Weeshuis worden de Buiten 
vaderen geauthoriseerd de gelibelleerde kinderen in het voorsch(reven) huis op te neemen en 
te verpleegen. 
 
 
143. Den 14 Januarij 1805, fol.46vo. 
Op den Requeste van Jan Franks, als meier van het H(eiligen G(eesten Gasthuis op 
Camperveen, te kennen gevende hoe hij behalven het erve bij hem bemeierd, ook in huur 
heeft gehad het zogenaamden Suuren Erve bij form van los land en wel laatstlijk voor eene 
Sa. van tagentig gulden jaarlijks, en steeds bij expiratie van de huur het zelve uit de hand heeft 
gepagt, en alzo hij zonder het zelve zijn erve niet behoorlijk kan bemeieren, zo verzogd hij, 
dat hem hetzelve nog voor den tijd van ses jaaren op voorsch(reven) conditien mogt worden 
geaccordeerd. 
Was geapost:  Op het rapport van de Provisoren van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis is 
goedgevonden en verstaan het verzoek ten requeste gedaan te accordeeren en de Requestrant 
ten gevolgen van dien in de huur van het gelibelleerde Suuren Erve voor de tijd van ses 
agtereenvolgende jaaren bemeieren met martini 1804 en eindigende met Martini 1810 voor de 
jaarlijksche somma van f.80 - : mits betaalende de gewoone plakkegelden te continueren. 
 
 
144. Den 31 Januarij 1805, fol.47. 
Op het Request van Paulus Backer en Jan Stuurman, als Administrateurs over de ouderlijke 
fidei commissaire erfportien van Berendina Bantjes, wede Assuerus van den Noord, te kennen 
gevende, dat zij ten einde in de geldheffingen te kunnen fourneeren, noodig de som van drie 
honderd guldens, welke zij provisioneel op maandgeld genegotieerd hebbende dog die som 
willende aflossen, daartoe willen los kondigen een capitaal groot duizend guldens, gevestigd 
op het huis en den boomgaard van de kinderen van Jan Peters op den Kalverhekkenweg bij 
het Wolwerk (Bolwerk), verzoekende deswegens te mogen worden gequalificeerd. 
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Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Buitenquartier, worden de 
Requestranten door dezen geautoriseerd ten fine als bij requeste vermeld. 
 
 
145. Den 31 Januarij 1805, fol.47. 
Op den Requeste van van Willem Bruggink en Gezina Jans Ehelieden, verzoekende met een 
kostgevers proeve in een der Gasthuizen te mogen worden gebeneficeerd. 
Was geapost:  Op het rapport van de Provisoren van het H(eiligen G(eesten) Gasthuis worden 
de beide Supplianten met een kostgevers proeve in het voorsch(even) huis gebeneficeerd. 
 
 
146. Den 4 Februarij 1805, fol.47vo. 
Op den Requeste van Fr. Th. van Engelenburg, te kennen gevende hoe hij door wijlen Maria 
Elizabeth Jannette, wede Gerrit Walen is aangesteld tot executeur in haar boedel en dewijl hij 
zig oordeeld dezelve zonder eenige vrugt of genoegen te kunnen waarneemen, waarom hij 
verzoekt om daarvan te mogen worden ontslagen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier, word het verzoek 
ten requeste gedaan, geaccordeerd, en de Suppliant dien ten gevolgen als Executeur ontslagen. 
 
 
147. Den 7 Februarij 1805, fol.47vo. 
Op het Request van Jan Schemmekes, woonende in het Schoutampt van IJsselmuiden, 
verzoekende met zijne huishouding inwooning binnen deze Stad. 
Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen gewezen van de hand. 
 
 
148. Den 11 Februarij 1805, Fol.48. 
Op den Requeste van M. Ritzner, Scherprichter bij het Departementaal Hof van Justitie van 
Overijssel, verzoekende een zeker douceur ten einde zig van een geschikt persoon te kunnen 
voorzien, die hem bij het ter executie leggen van  crimineele vonnissen konde behulpzaam 
zijn, zoals hij zulks van de steden Deventer en Zwolle al geobtineerd heeft. 
Was geapost:  Naa gehoord Rapport van de tijdelijke Cameraars van de Stad, is 
goedgevonden aan den Suppliant ten einde als bij de Requeste gemeld voor den tijd van een 
jaar tot een douceur toe te leggen de Sa. van dertig guldens eens; En wanneer voor een 
volgend jaar tot continuatie van dit douceur zig aan deeze vergadering zal vervoegen, als dan 
dien aangaande nader te disponeeren. 
 
 
149. Den 11 Februarij 1805, fol.48. 
Op den Requeste van de aan de wal zijnde werkende leden van het St. Anna of Schippers 
gilde, verzoekende, dat hun mogt worden gepermitteerd, om 2 leden en wel van de oudste van 
hun geweesen gilde aante stellen, en dier voegen dat ’s jaarlijks  twee van deze in rang 
volgende leden in dezener plaats volgens daarvan te makene rooster, opvolgen en wel op den 
3 December van ieder jaar, mits de afgaande leeden zolang blijven tot de rekening van hun 
gewesen gilde gesloten is. 
Was geapost:  Op het rapport van Schutmeesters, word het verzoek ten requeste gedaan, 
geaccordeerd, echter met dien verstande dat alle voordragten namens de Supplianten aan 
deeze vergadering door monde of uit naam van de Commissarissen zullen moeten blijven 
gedaan worden. 
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150. Den 21 Februarij 1805, fol.48vo. 
Op den Requeste van J.Fr. Engelenburg, verzoekende om redenen ten requeste geallegeerd 
zijne ontslag als Armtezorger. 
Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan word geaccordeerd en dien ten gevolgen de 
Suppliant als Armtezorger ontslagen. 
 
 
151.  Den 25 Februarij 1805, fol.49. 
Op het Request van de Kerkmeesteren van het Geertruid en Catharina Gasthuis, verzoekende 
de approbatie dezer vergadering wegens eene verkogte kostkopers proeve aan Gesiena Juliana 
van Ongeren, huisvrouw van Theodorus van Kooten, oud 51 jaaren, en zulks voor eene som 
van zeventien honderd guldens, en verdere conditien, dat dezelve zal woonen in het nieuwe 
huisje in den stal aangetimmerd, en dat, wanneer dezelve uit de Stad gaat, om het even voor 
plaisir of om affaires, de kost blijven zal ten voordeele van het Gasthuis. 
Was geapost:  Op het rapport van de Provisoren van het G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis 
wordt de ten requeste gelibelleerde verkoop, op conditien als daarin vermeld door dezen 
geapprobeerd. 
 
 
152. Den 11 Maart 1805, fol.49. 
Op het Request van D.G. Dijk, verzoekende als bij apostille. 
Was geapost: Op het rapport van de Kameraars der Stad wordt aan den Requestrant het 
gebruik van den grond aan dezer Stads Welle, en deszelfs bekende bepaaling, zoals die door 
Egbert de Rooij is gebruikt geweest, tot wederopzeggen toe, toegestaan tegen betaling van een 
goud gulden jaarlijks en alle jaaren te voldoen aan dezes Stads comptoir van Domeinen. 
 
 
153. Den 14 Maart 1805, fol.49vo. 
Op het Request van Aart Willems Vos, te kennen gevende, dat de erfgenaamen van wijlen 
zijn huisvrouw Neeltje Jans van der Weerd, beneevens de voogden over de minderjaarigen 
van dezelve, reeds dispoditien gemaakt hebben, en nog werkelijk maken, zowel over sommige 
penningen geproflueerd uit de invendu verkogte levendige haave en mobilia als over die 
welke door den kooper van het huis door hem Requestrant en zijne  vrouw bewoond geweest 
thans betaald te worden; het welk zou kunnen strekken, om de zaaken betrekkelijk de 
nalatenschap van des Requestrants huisvrouw en die van zijnen boedel daar onder vermengd 
zijnde uit hun geheel te brengen, en hem alzo te doen  verliezen het  effect van zijn bij voorige 
requeste gedaan verzoek dat door aan te stellen executeuren daar omtrent eene onpartijdige 
liquidatie en afdoening zoude geschieden, verzoekende die zelven, dat hangende de 
deliberatien over de Requestrants verzoek ten opzichte der aanstelling van Executeuren over 
de alnog vermengde nalatenschap van wege zijne vrouw en Requestrants boedel aan de 
erfgenaamen van voornoemde Neeltje Jans van der Weerd of de voogden over dezelven, alle 
ontfangst van penningen aan gezegde nalatenschap en boedel behoorende mooge worden 
verboden, en tevens de Ontfanger van de Stads Domeinen gequalificeerd, om de penningen, 
welke de kopers van het voorschreven huis betalen moet van denzelven in ontfangst te nemen, 
om te strekken in mindering van alle landpagten als gemelde Ontfanger qq. Uit de 
nalatenschap van wijlen Neeltje Jans van der Weerd te vorderen heeft. 
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Was geapost:  De Hoofdlieden tot den Haage ter vergadering hebbende gerapporteerd, dat zij 
de gelibelleerde voogden gehoord hebbende over de positie ten requeste voorgedragen, hun 
hadden geïmpingeerd, en door hun ook was aangenomen om aan elk der geintersseerden in 
den zelven boedel te doen geworden, is goedgevonden en verstaan het verzoek ten requeste 
gedaan te wijzen van de hand. 
 
 
154. Den 14 Maart 1805, fol.50. 
Op den Requeste van Willem Gerrits, pagter van het erve den Beld, verzoekende dat zeker 
zantgat daar bij gelegen hetwelk hij zeker bruikbaar wil maken, onder zijn erve mag gerekend 
worden. 
Was geapost:  Op het rapport van Gecommi(tteerden tot het nieuwe ziekenhuis word de 
Suppliant het gelibelleerde zantgat bij zijn erve geaccordeerd, mits het zelve onder directie 
van gem(elde) gecomm(itteerden)  in order brengende. 
 
 
155. Den 14 Maart 1805, fol.50vo. 
Op den Requeste van de Stads Med(icine) Doctor en Lector Botanicus J. de Vries Hofman, 
verzoekende dat tot verbetering en onderhoud van den Botanische tuin voor dit jaar ter zijner 
dispositie een subsidie mogt worden geaccordeerd te ontvangen in twee of zo veele termijnen 
als mogt worden goedgevonden. 
Was geapost:  Op het rapport van Gecomm(itteerden) tot het nieuwe ziekenhuis, word de 
requestrant tot het gelibelleerde einde voor dat jaar eens toegelegd de Sa. van eenhondert 
gulden, te betalen door den Ontvanger deezer Stads Domeinen in twee termijnen, de eene 
helft op 1 Meij en de andere helft op 1 November, beide van dit lopende jaar. 
 
 
156. Den 7 Maart 1805, fol.50vo. 
Op het Request van W.F. van Hemert en F.L. Rambonnet in qualiteit van Executeuren 
testamentair van wijlen Catharina Berg, verzoekende om geallegeerde, en uit kracht eener 
qualificatie van de erfgenaamen dier nalatenschap, dat de afwezige en zedert verscheidene 
jaren uitlandige medeerfgenaam in dezelve Jaques Lipion Maviel per edicta ad valves curiae 
moge geciteerd worden om zijne erfportie te aanvaarden. 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroederquartier word het 
verzoek ten requeste gedaan door dezen ge dezelve geadmitteerd om partijen voor dezen 
geaccordeerd en dien volgens de edictaale citatie bepaald tegens voor of op den 26 April 
1806. 
 
 
157. Den 28 Maart 1805, fol.51. 
Op het Request van A. Willem Calkoen, verzoekende als bij apostille. 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier wordt aan de 
Requestrant de inwoning in deze Stad geaccordeerd, als mede word dezelve geadmitteerd om 
partijen voor dezer Stadsbanken procurando te mogen bedienen. 
 
 
158. Den 28 Maart 1805, fol.51 
Op den Requeste van de wede Gerrit van Slooten, verzoekende een stukje lands, gelegen aan 
het einde van de Hoge boomen, het Bouwkamp genaamt, welke zij van het H(eiligen) 
G(eesten) Gasthuis in huur heeft voor f.25 - : jaarlijks en met 1807 komt te expireeren, nog 
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voor een dubbelde pagt, onder belofte van het verder te zullen bemesten en verbeteren, en 
betalende de gewone plakkegelden. 
Was geapost:  Op het rapport van de Provisooren van het H(eiligen G(eesten) Gasthuis is 
goedgevonden en verstaan, de Requestrante de gelibelleerde Bouwkamp voor een dubbelt 
pachtjaar beginnende met Martini 1813 voor eene jaarlijksche summa van vijf en twintig 
C(aroli) guldens en onder betaling der gewoone plakkegelden de huur te accordeeren. 
 
 
159. Den 4de April 1805, fol.51vo. 
Op den Requeste van Derk van Grafhorst en Willem Wilkes, als voogden over Hendrik 
Cornelis de Wilde, verzoekende approbatie van zekere koop door hun pupil onder hun 
assistentie aangegaan volgens het daarbij overlegd contract als zijn eigene affaires reeds 
doende en binnen kort zig in den huwelijke staat sal begeven, schoon anders nog geen 25 
jaaren hebbende bereikt. 
Was geapost:  Op het rapport van Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier word de 
gelibelleerde koop in gevolge het overlegde contract, met het exhibitum hujus diei betekend, 
geaccordeerd. 
 
 
160. Den 11 April 1805, fol.51vo. 
Op den Requeste (van) Hendrik van der Maaten, verzoekende dat de slootwallen van het stuk 
land hetwelk hij van de Geestelijkheid in huur heeft, gelegen onder Oosterwolde op kosten 
van de Geestelijkheid mogen worden afgegraven, dewijl zulks tot verbetering van het land 
zou strekken. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid wordt het verzoek ten 
requeste gedaan, geaccordeerd, zullende dien ten gevolgen de gelibelleerde vergraving ten 
kosten van de Geestelijkheid ten spoedigsten worden werkstellig gemaakt. 
 
 
161. Den 11 April 1805, fol.52. 
Op den Requeste van Jan Voerman, verzoekende eenige schadeloosstelling wegens onkosten 
die hij heeft moeten aanwenden aan het land op de Oostermaate die hij van de Geestelijkheid 
in pagt heeft, wegens de schade die aan het zelve gekoomen is door de stormen en hooge 
water, hetwelk wel op f.20 - : - zoude belopen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid word de Suppliant tot 
goedmaking van de gelibelleerde kosten, eens toegelegd tien gulden, welke hij aan zijn 
pagtpenningen zal moogen korten. 
 
 
162. Eodem (11 April 1805), fol.52. 
Op den Requeste van Marten Dirks houdende het zelvde verzoek als weer f.25 - : - schade 
hebbende. 
Was geapost:  Als op het voorgaande en zelve f.22 - : - toegelegd. 
 
 
163. Den 18 April 1805, fol.52vo. 
Op het Request van Johannes Bobbes, wonende te Collum in Vriesland, te kennen gevende, 
dat hij zich gaarne  binnen deze Stad wilde nederzetten en zijn hoedenfabriek creerceeren, 
dienvolgens verzoekende om de inwooning. 
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Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen geaccordeerd, mits de 
Requestrant vooraf voor zich en zijn huis gezien een acte van indemniteit van de plaats zijner 
tegenwoordige woning inzende. 
 
 
164. Den 22 April 1805, fol.52vo. 
Op het Request van Claas Claasen, wonende onder het Schoutampt van IJsselmuiden, 
verzoekende voor zich en zijne vrouw de inwoning binnen deze Stad. 
Was geapost:  De verzochte inwoning binnen deze stad wordt aan den Requestrant 
geaccordeerd, mits dezelve vooraf voor hem en zijne vrouw een acte van indemniteit van de 
plaats zijner laatste woning produceren. 
 
 
165. Den 22 April 1805, fol.53. 
Op den Requeste van de wede van Frans Gunningk, oud ongeveer 70 jaren, daarbij 
verzoekende een kostgevers proeve in het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis, en om eenige 
penningen, die zijn tot tot haar onderhoud van haare kinderen gekregen heeft te mogen doen 
dienen om daar van eenige privilegie in het zelve huis te kunnen bedingen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Provisoren van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis is 
goedgevonden en verstaan de Requestrante de privilegie met een kostgevers proeve in 
gemelde huis, de eerste inwoninge in het eerst openvallende huisjen op het lange huis, en zal 
dan nog de Requestrante werkvrij zijn, mits betalende de Sa. van twee hondert Car(oli) 
guldens in handen van Kerkmeesteren ten behoeve van gemelde huis. 
 
 
166. Eodem (22 April 1805), fol.53. 
Op den Requeste van Peter Gerrits van der Veen, verzoekende met het recht van het veer van 
hier op Amsterdam en vice versa te mogen worden begunstigd als zijnde door aankoop 
eigenaar geworden van het veerschip van Wolter van der Weert. 
Was geapost:  De Requestrant wordt met het recht van het veer van deze Stad op Amsterdam 
en vice versa gebeneficeert onder speciale conditien, dat dezelve zal verpligt zijn geduurende 
het eerste jaar zijner functie zig te voorzien van twee bekwame knegts ten genoegen van 
Schutmeesteren. 
 
 
167. Den 25 April 1805, fol.53vo. 
Op den Requeste van Herman van Nunspeet en Klaas van Staphorst als voogden over het kind 
van Cornelis Hendrikz, verzoekende dat gem(eld) kind zijnde een meisje, oud 9 jaren alzo de 
vader is komen te overlijden in het Arme Weeshuis mogt worden opgenomen en verpleegd. 
Was geapost:  Op het rapport van de Provisoren van het Arme Weeshuis worden de Buiten 
Vaderen van voorsch(reven) huis geauthoriseerd het gelibelleerde kind in hetzelfde op te 
neemen en te verplegen. 
 
 
168. Den 25 April 1805, fol.53vo. 
Op het Request van de Buiten Vaders van het R(oomsch) C(atholique) Weeshuis, te kennen 
gevende, dat de inkomsten van hetzelve huis niet toereikende zijn tot instandhouding van het 
zelve; derhalve verzoekende dat aan hun moge worden toegestaan het doen van jaarlijksche 
collecte ten voordeele van hunne arme wezen. 
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Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Buitenquartier wordt aan de 
Requestranten in hunne qualiteit geaccordeerd om ten behoeve van het ten requeste 
gementioneerd godshuis eene publieke collecte aan de huizen der burgers en ingezetenen 
binnen deze Stad en derzelver vrijheid te doen, en zulks wel bepaaldelijk op den eersten 
dingsdag in de maand Junij aanstaande, edog na vooraf de wijze van uitvoering van gemeld 
de collecte met de Hoofdlieden van het Buitenquartier te hebben bepaald en derzelve als dan 
aan deze vergadering ter agreatie nader te hebben voorgedragen. 
 
 
169. Den 29 April 1805, fol.54. 
Op den Requeste van de Kerkmeesteren van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis, verzoekende 
om redenen ten requeste geallegeerd dat die geene, die, het zij ex testamento of ab intestato of 
ex lege zig tot de nalatenschap van wijlen Hendrietta Maria Kleij, gerechtigd mogten 
oordeelen, mogten worden opgeroepen en geciteerd om binnen een bepaalde tijd in judicio te 
compareeren en van hun recht te doen geblijken; en dat zij Requestranten qq. inmiddels 
mogten worden geauthoriseerd tot verkoop van de mobilia. 
Was geapost:  De Requestranten worden geauthoriseerd om des overledenens erfgenamen 
driemaal ieteratief bij advertissement in de couranten, en verders op de gewoone wijze op te 
roepen en te citeren, ten einde op zekeren naderen, met concurrentie der Provisoren te 
bepalene dag zig alhier in judicio te sisteren om met vertoning van genoegzamen schijn en 
bescheid hunner qualiteit zich over gemelde natatenschap te verklaren en en verder te 
procederen alnaar rechten; alsmede om inmiddels de meubilaire goederen des boedels 
publigue te doen distraheren en het provenu derzelve onder zig tot uitdragt der zaken te 
bewaren. 
 
 
170. Den 2de Meij 1805, fol.54vo. 
Op het Request van Beert Jans, Jan Hendrikzen Pol en Lambert Klaasen, meiers op de erven 
van het G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis te Wesop, verzoekende dat hun die erven nog 
voor 6 jaren mogten worden aangeschreven, mits dat zijnen plaats van zaadpagt zouden 
betalen naar een daagelijksche markt de eerste Suppliant f.230 - : - de  tweede f.220 - : - en de 
laatste f.150 - : - en verder op de daartoe staande ingelden of plakkegelden. 
Was geapost:  Op het rapport van Provisoren van het G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis 
word aan de Supplianten de erven op de gelibelleerde conditien en voorwaarden nog voor de 
tijd van ses jaren geaccordeerd, het lopende jaar daarmede onder gerekend. 
 
 
171. Den 6 Mai 1805, fol.55. 
Op het Request van Willem Huisman, verzoekende aangesteld te worden in de plaats van de 
overleden knegt van het Schippers gilde Zuurbier, voor zoveel aan gaat of officie van contra 
boek houder van het mestgeld, hetgeen dezelve ook heeft waargenomen. 
Was geapost:  De Requestrant wordt gebeneficeerd met het officie van contraboekhouder van 
het mestgeld ten behoeve den Armenstaat, als mede wordt geapprobeerd deszelfs aanstelling 
tot gilde knegt. 
 
 
172. Den 20 Mai 1805, fol.55. 
Op het Request van Harmen Willems, als vader en voogd over zijne minderjarige dogter 
Geertje Harms, te kennen gevende, dat bij op den 4den April ll. Juratoire cautie aangeboden 
hebbende aan W. van Heerde en deszelfs zoon Jan van Heerde, daarin door hun geen 
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genoegen genomen is, schoon Requestrant geen vaste goederen heeft om ene reëele cautie te 
kunnen praetteren, blijkens een overgelegd attest van de Magistraat van Grafhorst; dat verder 
Dr. J. Tichler vermeent overgehouden te zijn op zekere kondschappen te antwoorden in zijne 
qualiteit, waartegen Requestrant oordeelt, dat elk wie bij ook zij ten behoeve  der justitie 
gehouden is rondborstig te declareren, wat hem van de zaak, waarover hij ondervraagd wordt, 
bewust is, dierhalven verzoekende. 1mo.. Dat de Magistraat zal gelieven te gelasten wat dag de 
Request(rant) en dogter het aanbod van de  juratoire cautie zullen praesteeren. 2do. Op welken 
dag Dr. J. Tichler eene verdere verklaring interrogatorie ter voorschrevene zake zal hebben te 
doen. 
Was geapost:  Den Requestrant wordt gepreefigeerd de dag van maandag aanstaande den 27 
Mai 1805 des mogens ter elf uuren, ten einde te presteren cautie als naar rechten, terwijl met 
relatie tot het tweede ad. van het verzoek ten requeste  gedaan; dezelven wordt overgelaten 
verdere interrogatorie in te stellen, den gerichte over te geven en verders te handelen naar 
hunne raade. 
 
 
173. Den 20 Mai 1805, fol.55vo. 
Op het Request van A. Wonink en B. Gooij, te kennen gevende dat zij in qualiteit van  
commissarissen van het Schippers gilde het lijk van Harmen Zuurbier op last van de 
Hoofdlieden van het Broederquartier hebben doen ter aarde bestellen en gaarne ook de 
nalatenschap van gemelden H. Zuurbier aan deszelfs erfgenamen zouden uitreiken; dan, 
dewijl de Requestranten hierin eenige zwarigheid ontmoeten en geene qualiteit bezitten, om 
over gemelde nalatenschap eenige  dispositie te maken, verzoeken Requestranten te mogen 
worden geauthoriseerd om den boedel en de nalatenschap van wijlen H. Zuurbier tot 
liquiditeit te brengen en dienna het zuiver provenu van den zelve ouders zijne erfgenamen te 
verdelen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier worden de 
Requestranten geautoriseerd als Curators in den boedel van wijlen H. Zuurbier toe te treden 
en ter dezer zaake te verrigten wat desselfs nooddruft zal vereisschen. 
 
 
174. Den 25 Meij 1805, fol.56. 
Op den requeste van Jan Frans Evers, verzoekende eenige toelaage om zijn pagt aan de 
Geestelijkheid te betalen van een zekere maate achter Brunnepe uit hoofde van schraalheid 
van het land. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid, kan in het verzoek ten 
requeste gedaan, zoals het legd niet worden getreden maar word de Suppliant gebeneficeerd 
met twintig guldens welke hij op zijn pagtpenningen zal kunnen korten. 
 
 
175. Den 30 Meij 1805, fol.56vo. 
Op het Request van de erven Daandels, verzoekende dat de Executeuren van den 
geabandomneerden boedel van Egbert de Rooij mogen geautoriseerd worden om aan hun, op 
rekening van van eene pretentie per resto groot elf honderd vier en zestig guldens benevens 
drie jaren rente ten laste van den zelven boedel uit te tellen de som vaneen duizend guldens, 
onder voorwaarde zo er onverhoopt eenige proferente schulden zich mogten opdoen, die voor 
hunne pretentie waren, en zij hunne betaling of deze som niet uit den boedel konden bekomen 
zij Requestranten bereid zijn om deze penningen bij de eerste aanmaning weder in den boedel 
te zullen inbrengen. 
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Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroederquartier wordt het 
verzoek ten requeste gedaan geaccordeerd en dien volgens worden de Curatoren in den 
geabandomneerden boedel van Egbert de Rooij geautoriseerd, de gelibelleerde een duizend 
guldens aan de erven Daandels uit te tellen tegen eene quitantie, geclausuleert in voege als in 
den Requeste vermelt. 
 
 
176. Den 30 Mai 1805, fol.56vo. 
Op het Request van Peter Beijer, de boedel van Jacob Swart aangekogt hebbende, een loots 
staande op Stads grond de Welle buiten de Meerminne poort, verzoekende als bij apostille. 
Was geapost:  Op het rapport van de Stads Cameraars wordt aan Peter Beijer en de wede van 
Jacob Swart het gebruik van den gelibelleerde grond aan dezer Stads Welle tot 
wederopzeggens toe, en tegen betaling van een jaarlijksche thins van twee guldens en twee 
stuivers toegestaan. 
 
 
177. Den 10 Junij 1805, fol.57. 
Op het Request van Dirk van Grafhorst en Willem Wilbers, in qualiteit als voogden over het 
nog minderjarig nagelaten dogtertje van Hendrikje Hendriks de Lange, wede van Cornelis 
Bartels de Wilde met naame Willemina Cor(nelissen) de Wilde, te kennen gevende, dat zij 
met de meerderjarige kinderen an de voornoemde weduwe eene provisioneele mage scheiding 
hebben opgericht, verzoekende dat dezelve voor zo verre de Requestranten aangaat moge 
worden geapprobeerd. 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroederquartier wordt de ten 
dezen Requeste geannecteerde provisioneele magescheiding dewelke met exhibitum hujus 
diei getekend en door dezen geapprobeerd voor zo veel de Requestranten betreft. 
 
 
178. Den 13 Junij 1805, fol.57. 
Op de Requeste van de weduwe W. Leene, verzoekende remissie van de resterende pagt van 
een kamp buitendijks land ter Sa. van zeventig guldens. 
Was geapost:  Op het Rapport van de Cameraars van de Stad word aande Suppliante haar 
verschuldigde pagt van het land ten Requeste gesteld ter Sa. van zeventig guldens mids 
deezen geremitteerd. 
 
 
179. Den 13 Junij 1805, fol.57vo. 
Op den Requeste van Levij Marcus Cohen, verzoekende dat het decreet van de Hoofdlieden 
van het Buitenquartier omtrent de praeferentie en concurrentie in de boedel van de wede van 
wijlen Willem de Rooij mag worden gerevideerd; immers hij Requestrant van zijnen 
praetentie a f.147 - : - op dien boedel mag worden voldoen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Buitenquartier kan in het verzoek 
ten requeste gedaan zoals het legd niet worden getreden, blijvende niettemin de Suppliant 
onverlet om na zijne rade te handelen zoals hij zal oordeelen te behooren. 
 
 
180. Den 17 Junij 1805, fol. 57vo. 
Op de Requeste van Jan Buitendijk, woonende te Genemuiden, verzoekende sijn gepagt 
parceel Pieper land aan F.T. Engelenburg als pagter in des Suppliants plaats te mogen 
overdoen. 
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Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Stad word aan den Suppliant Jan 
Buitendijk mids deezen gepermitteerd om het zestiende parceel van Stads Pieperlanden op 
dezelve conditien van verpagting aan F.T. Engelenburg in pagt te mogen overdoen. 
 
181. Den 17 Junij 1805, fol.58. 
Op de Requeste van J.C.F. van Heerdt en J. ten Hoove, wede Ass. Strockel, verzoekende van 
de betaling der moutaccijs van die bieren welke zij na komen uit te slaan en zulks op zodanige 
wijze als  als converabelst zal geoordeeld worden bevrijd te zijn. 
Was geapost:  Op het Rapport van de Cameraers van de Stad word verstaan dat, wanneer de 
Requestranten op het einde van dit pagtjaar en dus van af den eersten Meij ll. Tot den laatsten 
April 1806, zoo jaarlijksch aan deezer Stads Rentekamer te uitslach cedels van alle de na 
Schokland verzondene bieren, zullen hebben ingegeeven met een bijgevoegde berekening van 
het daar toe verbrouwen mout zal als dan de daarvan aan deezer Stads collecteur betaalden 
accijs aan de respective Requestranten uit voorsch(reven) Rentekamer worden gerestitueerd. 
 
 
182. Den 20 Junij 1805, fol.58. 
Op den Requeste van Leena Schoolman, wede van David Woesthof, verzoekende om redenen 
ten requeste geallegeerd de boedel van wijlen haar man onder beneficie van Inventaris te 
mogen aanvaarden. 
Was geapost:  Op het rapport van de Provisoren van het G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis 
word het verzoek ten requeste gedaan geaccordeerd. 
 
 
183. Den 24 Junij 1805, fol.58vo. 
Op den Requeste van de tijdelijke Kerkmeesters van de Buitenkerk, verzoekende dat zeker 
thins van een huis aan de Hagenpoort groot f.2 – 7 – , welk huis door de Stad is aangekogt 
mag worden geremitteerd of anders gemortificeerd. 
Was geapost:  Op het rapport van de Provisoren van de Buitenkerk wordt de gelibelleerde 
thins gemortificeerd. 
 
 
184. Den 20 Junij 1805, fol.58vo. 
Op het request van Grietje de Jong, Ehevrouw van Gerhardus Venema, te kennen gevende, 
hoe, na dat zij reeds bij decreet van Burgemeesteren en Raad der stad Groningen de dato 6 
Mei 1803 had geobtineerd scheiding van tafel en bed van voornoemden haaren Eheman, 
dezelve voortgaat met dagelijks een zodanig verkwistend leven te leiden, dat hij het 
vooruitzicht dat haar gemeenschappelijke boedel van dag tot dag met meerdere schulden 
geobsueerd, en binnen weinige jaaren verteerd en zij met haar kind geruineerd en tot de 
bedelstaf gebragt zouden worden, dies wegens verzoekende, dat het dezer vergadering moge 
behagen haar Requestrante voor zoveel de administratie des gemeenschappelijken boedels 
betreft, van onder de mentale magt te ontslaan, en haar te verlenen scheiding uit de 
gemeenschap van goederen met haaren Eheman Gerhardus Venema, en dezen haren Eheman 
te verklaren modigus, met toevoeging aan denzelven van eene of meerdere Curateuren tot 
directie zijnes boedels. 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroederquartier, worden de 
personen van Willem Pjeers ter Wolt en Jan Stuurman door dezen geautoriseerd als Curatoren 
over den persoon en goederen van Gerhardus Venema ten fine en offerte als naar rechten. 
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185. Den 4 Julij 1805, fol.59. 
Op het request van Buiten Vaderen van het Burger Weeshuis, verzoekende approbatie van het 
verkoop van een huis en hof aan de Broerweg aan H. Hollander voor eene Sa. van seshondert 
guldens, zijnde hetzelve huis, op het voorn(oemde) Weeshuis gedevolveerd van de wed(uwe 
Aart Jans. 
Was geapost:  Op het rapport van Provisoren van het Burger Weeshuis wordt de gelibelleerde 
verkoop geaccordeerd. 
 
 
186. Den 4 Julij 1805, fol.59vo. 
Op het request van Goof. Stuurbrink en Joh. Figge als voogden over de minderjarige dogter 
van wijlen Jacob Böhm en wijlen zijne tweede Ehevouw Engele Nicolaas, met naame 
Susanna Carolina Böhm, verzoekende approbatie van een daarbij vergelegde convenant 
tusschen hen Requestranten en de wede van wijlen Jacob Böhm met namen F.A.T.M. Dettmer 
over het nagelaten vaderlijk goed van der Req(uestrants) pupille getroffen ter Sa. van  
f.150 - : - en verder authorisatie tot de ontvangst dier penningen en het passeeren van 
behoorlijke quitantie daar voor en verder tot het beleggen of gebruik van dezelve ten meesten 
nutte en voordeele van voorn(oende) hun pupille. 
Was geapost:  Op het rapport van Hoofdlieden van het Broederquartier is goedgevonden en 
verstaan het verzoek ten requeste gedaan te accordeeren en dien ten gevolgen het 
gelibelleerde convenant, met het exhibitum huja diei betekend te approbeeren met verdere 
authorisatie op de requestranten in hunne respectiven qualiteit onder zaake voorsch(reven) te 
verrichten, wat derzelve nooddruft en het belang hunner pupille zal vereischen. 
 
 
187. Den 15 Julij 1805, fol.60. 
Op het Requset van Joh. Mr. Auw, verzoekende dat zijn huis, staande in de Buiten 
Nieuwstraat mogt worden ontheft van een jaarlijksche uitgang aan dezer Stads Geestelijkheid 
van 2 g(oud) guldens jaarlijks, of hij gelibereerd van de betaling daarvan geduurende zijn 
leven, alzo hij hetzelve met zware kosten heeft gerepareerd en hem ook daarvan bij Apostille 
van den 17 Julij 1797 ses jaaren remissie is verleend. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid, kan in het verzoek ten 
requeste gedaan; zo als het legd, niet worden getreden, maar word de Suppliant gelibereerd 
van de betaling geduurende de volgende ses jaaren. 
 
 
188. Den 15 Julij 1805, fol.60. 
Op het Request van Hendrik Arends te Brunnepe, verzoekende wegens zijne armoedigen 
omstandigheid remissie van 3 jaaren verschuldigde uitgang uit zijn huis aan de Geestelijkheid 
der Stad de Sa. van f.3 – 6 – 12. 
Was geapost:  Op het Rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid werd het verzoek ten 
requeste gedaan, geaccordeerd en dien ten gevolgen den Suppliant de drie jaren verschuldigde 
uitgang geremitteerd. 
 
 
189. Den 15 Julij 1805, fol.60vo. 
Op het Request van Gergie Gerrits, wede Boese, verzoekende wegens haare hooge ouderdom 
en bekrompene omstandigheid, dat haar huisje in den Hagen mogt worden ontheft van de 
uitgang van dezer Stads Geestelijkheid, groot f.4 – 18 – of zij haar leven lang van de betaling 
ontheft. 
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Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid kan in het verzoek, ten 
requeste gedaan, zoals het legd, niet worden getreden, maar word de Suppliante geremitteerd 
de verschuldigde jaren tot Paaschen 1805. 
 
 
190. Den 29 Julij 1805, fol.60vo. 
Op het Request van den Piloot Jan van der Weert, verzoekende dat de persoon van Antonij ten 
Dam, door wien hij, wegens zijn hooge ouderdom zijn bediening zedert eenige tijd reeds ten 
genoegen der Schippers en Commissarissen van het Schippersgilde heeft laten waarneemen, 
als assistent van hem Requestrant mogt worden gequalificeerd. 
Was geapost:  Op het rapport van Schutmeesters word het verzoek, ten requeste gedaan, 
geaccordeerd en dien ten gevolgen de persoon van Antonij ten Dam, als assistent van den 
requestrant in zijn qualiteit van Piloot gequalificeert. 
 
 
191. Den 29 Julij 1805, fol.61. 
Opden Requeste van Herman Dresselhuis, beroepen predikant te Aardenburg, thans nog 
fungerend krankbezoeker alhier; verzoekende dat aan zijn zoon Johannes ab Utrecht 
Dresselhuis uit deze Stad of geestelijke lasten, zodanig stipendium toe te leggen als voldoende 
zijn zal om provisioneel alhier nog een jaar te doen verblijven, ten einde het onderwijs van 
den Rector alsnog te kunnen genieten, en zich dus bequaam te maken om ten zijner tijd wel 
voorbereid en met lof tot de accademische bevorderd te worden en verder op de Hooge 
schoolen zijn studien voor te zetten en te voltooien. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid word aan den 
Requestrant Johanes ab Utrecht Dresselhuis eens toegelegd de Sa. van tweehondert guldens, 
om daar door in staat gesteld te worden van in het volgende schooljaar het onderwijs van den 
Rector alhier nog te kunnen genieten, te betalen door den Ontvanger der Ecclesiastique 
goederen bij quartaalen waarvan het eerste quartaal zal beginnen met 1ste September van dit 
lopend jaar 1805 en het laatste eindigen met ultimu Augustus van het volgend jaar 1806. 
 
 
192. Den 22 Aug(ustus) 1805, fol.61vo. 
Op den Requeste van E. Dambrink, daar bij te kennen gevende dat in het huis, hetwelk hij 
geheel heeft voor heen altijd een bakkerij is geweest en hij het daar om ook gekogt heeft, 
maar dewijl de oven vervallen is, hij tot nog toe het brood dat hij verkoopt bij andere laat 
bakken tot dat de oven zal zijn gerepareerd, en overzulks, verzocht dat hij, tot dien tijd toe ten 
minste 5 a 6 weeken van zijn eigen hand bij een ander mag laten bakken en niet gerekend 
worden onder de slijters die bij publicatie van den 15 Augustus ll. Zijn verboden. 
Was geapost:  Op het rapport van Broodwegeren, kan in het verzoek ten requeste gedaan niet 
worden getreden als strijdende tegens de intentie van de publicatie van den 15 Aug(ustus) ll. 
Tot welke situale observantie word gerenvoiceerd. 
 
 
193. Den 25 Augustus 1805, fol.61vo. 
Op het Request van Geert van Eck, wonende in de Wijck in het landschap Dronthe, 
verzoekende de inwooning binnen deze Stad. 
Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen gewezen van de hand. 
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194. Den 29 Augustus 1805, fol.62. 
Op de Requeste van Gerbrand van der Werf en Cornelis Jans, Veerlieden van Seveningen, 
verzoekende, dat vermids en een nieuwe scholde binnen den tijd van drie weeken in 
gereedheid zal sijn, sij over zulks lang de oude scholde zullen mogen gebruiken totdat sij de 
nieuwe hebben ontfangen. 
Was geapost:  Op het verzoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreeden, en word dien 
ten gevolge gepersisteerd bij de order ten desen op zigte in hunne perzonen gecommuniseert. 
 
 
195. Den 29 Augustus 1805, fol.62. 
Op den requeste van Magdalena Bakker, wede van Dominicus Geniets en wijders Mr. W.J. 
Kessink en J. Eduard Waterham, te zamen in qualiteit van executeuren des testament en als 
voogden over de minderjarige erfgenamen, zijnde de kinderen van de nagelatene zoon en in 
de legitime portie mede aangestelde erfgenaam, verzoekende approbatie van een zeker daarbij 
overlegde transactie in hunne qualiteit met voors(chreven) zoon Reijner Geniets. 
Was geapost:  Op het rapport van Hoofdlieden van het Cellebroederquartier word de 
gelibelleerde transactie met het exhibitum hujus diei getekend, geapprobeerd. 
 
 
196. Den 29 Augustus 1805, fol.62vo. 
Op het request van Commissarissen Directeurs der Overijsselsche probenden societeit, 
verzoekende dat hen tot het afleggen des rekening met open deuren te accordeeren een der 
vertrekken van het Raadhuis en dat een Commissie uit het midden dezer vergadering mag 
worden benoemd om ten overstaan van dezelve rekening te doen, en dat den dag den 10de  
October deezes jaars daar toe deze vergadering mag welgevallen. 
Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, word geaccordeerd, en dien ten gevolge aan 
den Requestranten tot het doen van dezelve rekening toegestaan de Raadskamer boven in het 
Raadhuis zullende verder een Commissie uit dezen vergadering worden benoemd ten 
overstaan van welke de Requestranten de rekening op den voorgeslagen dag van den 10de 
October deezes jaars zullen kunnen afleggen. 
 
 
197. Den 2 September 1805, fol.62vo. 
Op het Request van D. Hoolhamer, wonende te Elburg, verzoekende dat een van de drie 
kinderen van Jannes Sloot, met naame Christina, bij een suster van den Suppliant in echte 
verwekt, die zich alhier in het Arme Weeshuis bevinden, daaruit mag worden ontslagen met 
renuntiatie des noods van het geen zodanige kinderen voor uitzet van het gem(elde) huis 
anders ontvangen. 
Was geapost:  Op het rapport van Provisoren van het Arme Weeshuis word het verzoek ten 
requeste gedaan geaccordeerd bij deezen, en dien ten gevolgen de Buitenvaderen van het 
voorsch(reven) weeshuis geauthoriseerd om Christina Sloot van den dienst die zij anders 
verplicht was aan het huijs te praesteeren te verschoonen en aan de Requestrant 
ongepraejudicust het regt van uitkoop te laten voegen. 
 
 
198. Den 12 September 1805, fol.63. 
Op het Request van W.J. Bouwhuis, verzoekende dat aan hem mogt worden gepermitteerd de 
slijtneeming van brood op een zeker patent van deeze vergadering van het brood slegts van 
een Bakker in te slaan, welke dan daarvoor verantwoordelijk is, alzo, alzo hij hier de leer als 
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bakkersknegt volbragt en uitgehouden heeft, en van zijn huis heer geen permissie kan 
bekomen om een bakkerij daar in te mogen oefenen. 
Was geapost:  Op het rapport van Broodwegers, kan in het verzoek ten requeste gedaan niet 
worden getreden als strijdende tegen de publicatie van den 15 Aug(ustus) ll. Waarna 
Suppliant word gerenvoiceerd. 
 
 
199. Den 12 September 1805, fol.63vo. 
Op den Requeste van Arend Dolsma, Schoolmeester van de Bovenschool, verzoekende dat 
hem voor dit jaar en zo mogelijk bij continuatie, wederom  mag worden toegelegd, zoals in 
vorige jaren f.50 - : - wegensch behuizinge die hij minder heeft dan de andere Schoolmeester. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid wordt de Suppliant ten 
fine als bij requeste vermeld voor dit jaar wederom toegelegd de Sa. van f.50 - : - te betalen 
door den Ontvanger der Ecclesiastieque goederen uit de lopende Camer. 
 
 
200. Eodem (Den 12 September 1805), fol.63vo. 
Op het request van Jan Hendrik Fros, verzoekende remissie van 2 jaren uitgang of thins á  
f.4 – 4 – jaarlijks uit zijn huis staande op de Vloed(d)ijk in het Bovenquartier aan deze Stads 
Geestelijkheid, wegens zijn tegenswoordig onvermogen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid wort de Suppliant 
geremitteerd De twee verschuldigde jaren uitgang aan de Geestelijkheid, verscheenen 
Paaschen 1804 en 1805. 
 
 
201. Eodem (Den 12 September 1805), fol.63vo. 
Op het request van Jan voerman en Mense Berends, meiers van vier morgen land op de 
Oostermate aan dezer Stads Geestelijkheid toebehorende onder de benaming de Munnik, 
verzoekende om redenen ten requeste geallegeerd, dat hun mogt worden gepermitteerd om 
door het onland van hun gepagt land op de Oostermate gelegen langs de Groote Dijk, een 
sloot te mogen doorgraven terplaatze daar zig het goede land van het kwaade afscheid, en de 
aarde daar uitgegraven wordende ter verklaring van hunne uitweg te mogen gebruiken. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid wordt de Supplianten 
het doorgraven van een sloot en het gebruiken van de aarde, alles ten fine als bij requeste 
vermeld geaccordeerd, mits buiten kosten van de Geestelijkheid. 
 
 
202. Den 19 September 1805, fol.64. 
Op de Requeste van Gerbrand van der Werf en Cornelis Jansen, Veerlieden te Brunnepe, 
verzoekende, dat aan hun tot goedmaking der kosten van de te Nieuwenhuis in het 
Bentheimsche nieuw gemaakte schouw, buiten de kosten van transport komen te staan eene 
Sa. van f.475 - : - een toelage mag worden verleend. 
Was geapost:  Op het Rapport van de Cameraars van de Stad word uit goede consideratien, tot 
de betaling der kosten van de door hun aangeschafte nieuwe schouw mids deezen 
geaccordeerd een toelage van een honderd vijf en zeventig guldens, te betalen door den 
ontfanger van deezer Stads Domeinen voor rekening van Stads Camer 1805. 
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203. Den 23 September 1805, fol.64vo. 
Op de Requeste van J.H. Bakker, verzoekende dat aan hem drie jaaren thins of grondgeld ter 
Sa. van zeven guldens jaarlijks en dus eene Sa. van een en twintig guldens mag worden 
geremitteerd. 
Was geapost:  Op het Rapport van de Cameraars van de Stad, worden aan den Suppliant drie 
jaaren thins van het gelibelleerde huis verschenen Paaschen 1803, 1804 en 1805 mids deezen 
geremitteerd. 
 
 
204. Den 23 September 1805, fol.64vo. 
Op het Request van Pieter de Vos, te kennen gevende, dat hij tegen Harmen van Bruggen 
eene actie heeft wegens eenige feitelijkheden in zijn huis aan zijne vrouw en kind gepleegd; 
verzoekende dat hem een advocaat en procureur pro Deo mogen toegezegd worden, dewijl hij 
onvermogend is, om ten zijnen koste proces te voeren. 
Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen gewezen van de hand. 
 
 
205. Den 26 September 1805, fol.65. 
Op het Request van Mr. Lucas Engelenburg, verzoekende als bij Apostille. 
Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan, wordt door dezen geaccordeerd en dien 
volgens de Requestrant geadmitteerd om partijen voor de gerichtsbanken dezer Stad 
advocando te mogen bedienen. 
 
 
206. Den 7 October 1805, fol.65. 
Op den Requeste van Maria Aartsen, wede Willem Hethusius, verzoekende dat de persoon 
van Mr. Jan Hendriks Rouwenhoff mag worden geapprobeerd als hun Executeur en voogden 
over haare minderjaarige erfgenamen in plaats van wijlen haar schoonzoon Abraham 
Heinsing die zij bij haar testament daartoe had aangesteld. 
Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan word geaccordeerd, en dien ten gevolgen de 
persoon van Mr. J. Rouwenhoff geapprobeerd als bij Requeste vermeld. 
 
 
207. Den 14 October 1805, fol.65vo. 
Op het Request van Gerrit de Lange, te kennen gevende dat door hem aan deze Stad voor 
dertig guldens is verkogt geworden eenig zand gelegen aan de Geldersche graft, ten einde om 
daarmede dezer Stad weg, de Naalde genaamd te verbeteren, op voorwaarde dat het zelve 
zand zonder weggehaald en het land weder met de dekzooden aangevuld zouden geworden 
zijn vooraf op den eersten April 1805; het geen echter niet eerder dan op den 14 Mai geschied 
zijnde, hij Requestrant zijn land op den gewoonen tijd niet heeft kunnen verhuuren en hij daar 
door een schade geleden heeft welke hij begroot negen en veertig guldens; verzoekende dien 
aangaande te worden schadeloos gesteld. 
Was geapost:  Op het rapport van de gecommitteerden tot de wegen, wordt aan den 
Requestrant voor schadeloosstelling toegelegd de som van vijf en twintig guldens eens te 
betalen door den Ontfanger van deze Stads Ecclesiastique goederen. 
 
 
208. Den 17 October 1805, fol.66. 
Op het Request van de hooiweger Wessel Teunis, te kennen gevende dat hij door zeker 
accident veel tijds buiten staat is zijn post te kunnen waarneemen over zulks verzegt dat zijn 
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zoon Gerrit Wessels mogt worden gequalificeert en aangesteld als zijn assistent, ten einde bij 
eventueele indispositei van hem zijne functie te kunnen en mogen waarnemeen. 
Was geapost:  Op het rapport van Broodwegeren wordt het verzoek ten requeste gedaan 
geaccordeerd en deezen ten gevolgen de Suppliants zoon gequalificeert om bij in die petitie 
van den Suppliant denzelven in zijn post als hooiwegeren te assisteeren in zijn functie waar te 
neemen; mits vooraf den eed daar toe staande hebbende afgelegd. 
 
 
209. Den 21 October 1805, fol.66. 
Op het verzoek van Anna Margaretha van der Vegt, wede van Lammert Neurink, verzoekende 
vermeerdering van tractement. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Stad word de Suppliante begunstigd 
met twintig guldens eens te betalen uit deezer Stads Rentekamer. 
 
 
210. Den 17 October (1805), fol.66vo. 
Op het Request van Pagters van de gebrande wateren Carsten van der Vechte cum suis, 
verzoekende dat zodanige edictale citatie als aan hun die den Raad van Finantien van dit 
Departement tegen Trijntje Hollander onder attestatie van haren Eheman Jan Boet wegens 
gepleegde fraude geaccordeerd, alhier mogt worden gedaan. 
Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan wordt geaccordeerd. 
 
 
211. Den 21 October 1805, fol.66v. 
Op de Requeste van Harmanus Beek, verzoekende van een huisje in de Botervatsteeg een 
koestal te mogen maken; echter zonder nadeel van zijn nabuuren. 
Was geapost:  Op het rapport van Hoofdlieden van het Buitenquartier wordt de Suppliant 
geaccordeert om het gelibelleerde huisje tot een koestal te mogen maken, mits onder de 
derectie en aanwijzing van de Stads Architect. 
 
 
212. Den 28 October 1805, fol.67. 
Op het Request van W. F. Terwolt en J. Stuurman als Curatoren over de persoon van Evert 
Top, verzoekende authorisatie om de vastigheden van voorm(elde) E. Top te mogen 
verkopen. 
Was geapost:  Op het Request van de Hoofdlieden van het Cellebroederquartier wordt de 
verkoping van de gelibelleerde huizen op Donderdag 7de November aanstaande, ten overstaan 
van de respective Hoofdlieden geaccordeerd. 
 
 
213. Den 4 November 1805, fol.67. 
Op het Request van Hendrik van Rooijen en Abraham Jilink, te kennen gevende, dat Arnoldus 
van Rooijen, in leven gepensioneerd Commies van ’s lands magazijnen alhier is komen te 
overlijden en de Requestranten verzocht heeft om zijn boedel onder beneficie van inventaris 
te aanvaarden; verzoekende daartoe over zulks te mogen gequalificeerd worden. 
Was geapost:  De Requestranten worden door dezen geautoriseerd tot het bezorgen van lijk 
van Arnoldus van Rooijen met den aankleve van dien; en zullen dezelve verder  omtrent zijne 
nalatenschap kunnen handelen naar hunnen raade. 
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214. Den 4 November 1805, fol.67vo. 
Op het Request van de Buiten vaders van het Roomsch Catholiek Weeshuis, te kennen 
gevende de behoefte van eenige turf met het gebruik van hetzelve Weeshuis en verder 
allegerende den bekrompene omstandigheden van hetzelve en de duurte der turf, overzulks 
verzoekende, dat ten gebruike van hetzelve Weeshuis eenige turf van Stadswegen moge 
worden geaccordeerd. 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Buitenquartier, wordt het Roomsch 
Catholiek Weeshuis gebeneficeerd met een last Spou turf voor rekening van de Stad. 
 
 
215. Den 4de November 1805, 67vo. 
Op den requeste van Harmannus van Bruggen, participant van de pagt der impost op de 
gebrande wateren, verzoekende dat tot bekoming van het effect van eene sententie van de 
Raad van Finantie in het Departement Overijssel tegen Jan Benoit, de mobilia van den zelve 
ten spoedigste mogen worden geinventariseerd. 
Was geapost:  Is goedgevonden het verzoek ten requeste gedaan te accordeeren. 
 
 
216. Den 11 November 1805, fol.68. 
Op het Request van L. Engelenburg, verzoekende als bij apostille. 
Was geapost:  Het gebruik van de Concertzaal wordt door dezen geaccordeerd aan den 
Requestrant en het overige gezelschap voor heden avond. 
 
 
217. Den 11 November 1805, fol.68. 
Op het verzoek van Peter Gerrits, verzoekende nog voor 5 volgende jaren en voor de oude 
pagt in huur te mogen hebben een stuk hooiland op het Zuideinde van Camperveen voor de 
oude pagt van f.86 - : - en een stukje bouwland onder Oosterwolde, doende aan huur f.25 - : - 
toebehoorde beiden aan de Groot Burger Weesen. 
Was geapost:  Op het rapport van het Groot Burger Weeshuis kan in het eertse lid van het 
verzoek niet worden getreden, dog word de suppliant het stukje bouwland onder Oosterwolde 
voor de vijf volgende jaaren en voor de oude pagt nog in huur geaccordeerd, mids betalende 
de gewoone plakkegelden. 
 
 
218. Den 18 November 1805, fol.68. 
Op den Requeste van J.J. Fels, als bij testament aangestelde Executeur van L. H. F. Beisneren, 
wede Warnar Diederik Sievers, verzoekende dat hem ten behoeve van de geinstitueerde 
onmondige erfgenaamen vergund moge worden het beneficie van inventaris in gem(elde) 
boedel; en dat wijders ten opzichte der verdere administratie van voorsch(reven) nalatenschap 
ten spoedigsten moge worden gedisponeerd. 
Was geapost:  De verzogte beneficie van inventaris wordt geaccordeerd, en de Secretaris I. 
Augier tevens geauthoriseerd om de Suppliant in de verdere administratie te adsisteeren. 
 
 
219. Den 18 November 1805, fol.68vo. 
Op den Requeste van de Curatoren van de persoon van Evert Top, verzoekende approbatie 
van een verkoop van een huisje in de Buiten Hofstraat aan Gerrit Uiterwijck voor f.90 - : - 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroederquartier wordt de 
gelibelleerde verkoop geapprobeerd. 
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220. Den 21 Novemebr 1805, fol.68vo. 
Op den Requeste van D.G. Escher, Schout van IJsselmuiden, verzoekende dat de goederen 
van J. Harmsen Boeve, weder stil van hier is vertrokken, mogte worden geinventariseerd en 
gerichtsbewaring genoomen uit hoofde van f.62 - : - welke hij wegens bij Gerichtelijke 
Publique Veiling gekogte hooij schuldig is. 
Was geapost:  Op het rapport van Hoofdlieden van het Buitenquartier wordt het verzoek ten 
requeste gedaan geaccordeerd. 
 
 
221. Den 28 November 1805, fol.69. 
Op den Requeste van Theunis de Ruiter, verzoekende dat de pagt van sijne gepagte 
Stadskamp om kennelijke geallegeerde redenen op de vorige pagt mogte worden verminderd. 
Was geapost:  Op het Rapport van de tijdelijke Cameraars van de Stad, word de pagt van de 
door den Suppliant gepagte kamp lands, mids dezen verminderd jaarlijks met eene Sa. van agt 
en dertig guldens, zo dat hij zal kunnen volstaan met ieder jaar te betaalen eene Sa. van 
eenhonderd twee en veertig guldens; terwijl dan nog de reeds meer betaalde pagt op het eerste 
jaar; in een volgend jaar zal worden gevalideerd. 
 
 
222. Den 28 november 1805, fol.69. 
Op den Requeste van den Ontvanger van dee Geestelijkheid, hoe aan de wede L. van Dijk 
geremitteerd is geworden bij Apost(ille) van den 17 Decem(ber) 1804,  de pagr Martini 1801; 
wanneer zij depagt Martini 1802 betaalde en voor St. Jacob van dit jaar het jaar 1803, dat zij 
wel het jaar 1802 ontvangen; dog tot nog niet van 1803, over zulks verzogt de intentie van 
dezen vergadering te mogen weeten. 
Was geapost:  op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid wordt de Requestrant 
de parate executie tot het bekomen van de gelibelleerde pagt geaccordeerd. 
 
 
223. Den 28 November 1805, fol.69vo. 
Op de Requeste van Jan van Stelten en Aart Labots en op die van Willem Dutman en Hz. 
Peters, meiers van de Geestelijkheid van land te Oosterwolde, verzoekende dat de slootwallen 
van hun gepagt land op kosten van de Geestelijkheid mogten worden afgegraven en over het 
land gebragt. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid, kan in het verzoek ten 
requeste gedaan niet worden getreeden, en overzulks geweesen van de hand. 
 
 
224. Den 2 December 1805, fol.70. 
Op den Requeste van de wede van Lammert van Dijk, verzoekende dat de executie die tegen 
haar namens de Geestelijkheid word gedirigeerd wegens agterstallige pagt, nog een maand 
mag worden uitgesteld, of ten minste dat de executie niet verder gederigeerd als tot 
voldoening van hetgeen zij in gevolge apostille deeser vergadering van den 17 November 
1804 zoude hebben moeten betaalen. 
Was geapost:  Schoon de Suppliante niet voldaan heeft gehad aan de conditien bij het apostil 
van den 17 November 1804 bepaald wordt haar echter uit confederatie het effect daarvan 
geaccordeer, dan in het eerste lid van het verzoek kan niet worden geboden. 
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225. Den 3 December 1805, fol.70. 
Op den Requeste van de Curators over de persoon van E. Top, verzoekende approbatie van 
het verkopen van een huis op de hoek van de Geerstraat, voor f.750 - : - aan Arend van 
Eunen. 
Was geapost:  Op het rapport van Hoofdlieden van het Cellebroederquartier wordt de 
gelibelleerde verkoop geaccordeer. 
 
 
226. Den 5de December 1805, fol.70vo. 
Op de Requeste van Reier Engelen, Custor van de Walsche kerk dezer Stad, verzoekende, 
verzoekende vermeerdering van tractement. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid kan in het verzoek ten 
requeste gedaan, zoals het legd niet worden getreeden, maar wordt de Suppliant eens 
toegelegd de Sa. van f.14 - : - te betalen door den Ontvanger de Ecclesiastique goederen. 
 
 
227. Den 12 December 1805, fol.70vo. 
Op de Requeste van Geertje Harms, onder adsistentie van haar vader Harm Willems, 
verzoekende dat J. van Heerde  de vader moge worden gerecommandeerd en desnoods gelast 
de zaak waartoe hij is gecondemneerd bij sententie van den 4de November ll. Ten spoedigste 
af te doen. 
Was geapost:  In het verzoek ten requeste gedaan kan niet worden getreeden, maar wordt de 
Suppliant gerenvoieerd aan de ordinaris Cours van Justitie. 
 
 
228. Den 19 December 1805, fol.71. 
Op het Request van Antonia van Zeegen, Ehevrouw van Harmen Frans Wolf, te kennen 
gevende, dat derzelve haar Eheman reeds zedert een geruimen tijd een zeer ongebonden, 
schandelijk en verkwistend leven geleden heeft; Dat zij zulks met allen geduld verdragen 
hebbende tot voorkoming van eene openlijke prostitutie zich thans echter in het ogenblik 
bevindt, om wanneer niet spoedig daarin voorzien worde, door  door eene enkele negotie 
geheel en al geruineerd en met haar onschuldig kind zonder eenige soutien, door hem verlaten 
en in armoede gedompeld te worden, zijnde zij voornemens zijn tegenwoordig vaartuig te 
verkopen en een ander weder aan te kopen, met hetwelk hij buiten deze Republiek negotie wil 
drijven, in welk geval zij Requestrante reden heeft om te vrezen, dat hij niet weder te rug 
zoude komen en zij met haar huishouding geruineerd zoude zijn, dieswegens zich 
refereerende tot de geamoveerde stukken en verzoekende, dat het deze vergadering behage 
haar te accordeeren het veniam agends tegen haaren Eheman en haar toe te voegen een 
Curator ad citas. 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Buitenquartier wordt het verzoek 
ten requeste gedaan door dezen geaccordeerd en wordt aan dezelve tot Curator ad citas 
toegevoegd de persoon van O.H. Moulin. 
 
 
229. Den 19 December 1805, fol.71vo. 
Op het Request van J.C. Dethmar, verzoekende als bij Apostille. 
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Was geapost:  Aan den Requestrant wordt toegestaan zijn orgel concert uit te voeren op 
Zaterdag den 21 December aanstaande te beginnen te half drie uuren, en zulks na dier voegen 
zich te hebben verstaan met dezer Stads organist van de Bovenkerk. 
 
 
230. Den 19 December 1805, fol.71vo. 
Op het Request van Claas Peters, verzoekende dat voor het opzigt over den Zwartendijk aan 
hem mogt worden toegelegd jaarlijks f.30 - : - en alle 3 jaren een paar nieuwe laarzen en 
pijbuis en schortebroek, en dat hij en Rhijn Voerman jaarlijks elk met 2/8 kaarsen mogen 
worden voorzien. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Stad worden dezelve geauthoriseerd 
om aan den Suppliant jaarlijks voor het opzigt over den Zwartendijk uit te tellen de Sa. van 
f.30 - : -  en omtrent het verder verzoek zodanig te disponeeren als zij naar bevind van zaken 
zullen oordeelen. 
 
 
231. Den 28 December 1805, fol.72. 
Op het Request van Jennetje Selles, weduwe van wijlen Hendrik Jan van de Wetering, 
verzoekende brieven van voorbeschrijving, ten einde van het Departementaal Bel(t)huis van 
Overijssel te obtineren veniam cetatis voor haere dogter Amerentia van der Wetering, oud 
ruim negentien jaren. 
Was geapost:  Wordt verstaan, dat de verzochte brieven van voorbeschrijving zullen worden 
gedepeikeerd. 
 
 
232. Den 30 December 1805, fol.72. 
Op het Request van H.J. Becker, organist van de Buiten en Broederkerken, verzoekende met 
eenig douceur bij zijn tractement te mogen worden begunstigd. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid, wordt de Suppliant 
eens gebenificeerd met een hondert gulden, te betalen door den Ontvanger der Ecclesiastique 
goederen. 
 
 
233. Den 30 December 1805, fol.72. 
Op het Request van den Ontvanger van de Geestelijkheid, daarbij te kennen gevende, dat hij 
ingevolge authorisatie tot bekoming van de f.718 – 10 – : welke de wede Lammert van Dijk 
aan de Geestelijkheid naa aftrek van de geaccordeerde remissie haare mobilia had laten 
verkoopen dat hij daarvan maar had gekreegen f.386 -6 - : en zij dus nog schuldig bleev  
f.332 – 4 –  : verzoekende dat haar vaste goederen daarvoor mogten worden verkogt, of 
anders zodanig resolutie word genoomen, dat hij voor diligent worde verklaart. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid wordt verstaan dat 
wanneer door de wede Lammert van Dijk voor den 1ste Februarij aanstaande aan het comptoir 
ven den Requestrant zal zijn voldaan, de helft van hetgeen zij alnog verschuldigd is en dus de 
Sa. van f.166 – 2 - : alsdan haar die andere helft wordt geremitteerd, terwijl in contraru geval, 
haare onroerende goederen tot bekoming van de geheele som van f.3324 - : - ten eersten 
zullen worden aangeslagen en verkogt naar stijl locaal. 
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234. Den 13 Januarij 1806, fol. 73. 
Op den Requeste van de vleeschhouwers en varkenslagers binnen deeze Stad, verzoekende 
om redenen ten requeste  geallegeerd, dat tot voorkooming van wanbegrip en confusie mogt 
worden gepuliceerd; dat het middel van het bestiaal niet begreepen is onder die 
Stadsmiddelen, welke klijven voortduuren en gevolglijk met den laatste December 1804 is 
opgehouden. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Stad kan in het verzoek ten requeste 
gedaan niet worden getreeden en dien volgens geweesen van de hand. 
 
[In marge: Het request was geschreven op een zegel van een gulden, in fidem F. Rambonnet. Secret. Het afgegeven apostil 
was geschreven op een zegel van 10 – 4 : In fidem F. Rambonnet]. 

 
 
235. Den 30 Januarij 1806, fol.73. 
Op het Request van Louw Stevensen Post, te kennen gevende, dat hij van het Buiten Gasthuis 
een stuk hooijland, gelegenen in Oosterwolde in pagt hebbende, hetzelve land door het rijden 
van zand, gebruikt geweest tot verhoging van de Naalde zeer is bedorven, en hij Requestrant 
daardoor in zijn gepagte gras, niet alleen voor dit jaar maar ook voor volgende jaaren 
aanmerkelijk benadeeld is over zulks verzoekende dat deze vergadering hem van Stadswegen 
eenig dedonmagement gelieve te accordeeren. 
Was geapost:  Op het rapport van de Provisoren van het H(eiligen) G(eesten Gasthuis, wordt 
de Requestrant tot schadeloosstelling voor het gelibelleerd nadeel gebeneficeerd met 20 
Caroli guldens eens, te betalen door den Ontfanger van dezer Stads Domeinen uit de loopende 
kamer. 
 
[In marge: Het Request was ingediend voor 1 Jan. 1806 en daarom zonder zegel. In fidem I. Augier, secret. Het afgegeven 
apostil was geschreven op een zegel van 10 stuivers. In fidem, I. Augier, secret.].  
 
 

 
236. Den 30 Januarij 1806, fol.73vo. 
Op het Request van M. Ritzner, Scherprechter bij het Departementaal gerichtshof van 
Overijssel te Deventer, verzoekende continuatie van het aan denzelven toegelegd douceur bij 
Apostille van den 11 Febr(uarij) 1805. 
Was geapost:  Op het rapport van de Kameraars der Stad wordt aan den Requestrant op den 
zelvden voet als bij voorschreven Apostille, voor den tijd van een jaar toegelegd tot een 
douceur de som van dertig guldens eens. 
 
[In marge: Het Request was geschreven op een zegel van 10 stuivers, In fidem, I. Augier, secret. Het afgegeven Apostille was 
geschreven op een zegel van 10 stuivers. In fidem I. Augier, secret.]. 

 
 
237. Den 6 Februarij 1806, fol.74. 
Op het Request van Paulus Bakker, Anna Everdina Bakker, wede van Lucas Masman en 
Claas Visscher Moulin, te kennen gevende, dat hun lieder nicht Willemina Geertruida Bakker 
hen Requestranten hebbende geinstitueerd tot erfgenamen, zij achten het raadzaam vinden 
haare nalatenschap te repuderen doch dat de eerste en derde Requestrant, eens deel uit achting 
voor de overledene, en anderdeels ten beste van de gezamenlijke credideuren, onder de 
grootste van welken zij zig kunnen stellen, wel zouden genegen zijn dat gene te verrigten, 
hetgeen tot het vereffenen dier nalatenschap zal vereischt worden, verzoekende dienvolgens 
daartoe te worden geauthoriseerd. 
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Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier wordt het verzoek 
ten requeste gedaan door dezen gewezen van de hand, terwijl de aanstelling van Curatoren 
competeert aan de gezamenlijke crediteuren, onder approbatie dezer vergadering. 
 
[In Marge: Het Request was geschreven op een zegel van een gulden. In fidem. I. Augier, secret. Het afgegeven Apostille 
was geschreven op een zegel van 10 stuivers. In fidem. I. Augier]. 

 
 
238. Den 6 Februarij 1806, fol.74. 
Op het Request van de gezamenlijke Grutters dezer Stad, verzoekende, uit hoofde van den 
slegten staat der grutterijen, remissie van de helft van zodanige som van f.140 : - als zij aan 
deze stad schuldig zijn wegens impost, lopende tot ultimo April 1805. 
Was geapost:  Op het rapport van de Kameraars der Stad over 1804, wordt der Requestrantens 
verzoek geaccordeeerd, en dienvolgens aan dezelven geremitteerd van de verschuldigden 
impost de som van zeventig guldens. 
 
[In marge: Het Request was geschreven op een zegel van dertig stuivers. In fidem. I. Augier, secret. Het afgegevenn Apostille 
is geschreven op een zegel van dertig stuivers. In fidem. I. Augier, secret.]. 

 
 
239. Den 6 Februarij 1806, fol.74vo. 
Op het Request van Geertrui Cremer, weduwe van Cornelis van de Wereld in leven soldaat 
onder de vijfde halve Brigade, verzoekende om geallegeerde redenen, dat de bedienaren der 
Armen mogen worden geauthoriseerd om haar provisioneel eene weklijksche bedeling toe te 
kennen. 
Was geapost:  Uit aanmerking dat der Requestrante ouderen zich gerichtelijk verbonden 
hebben, om de kinderen van Requestrante te onderhouden, wordt het verzoek ten requeste 
gedaan gewezen van de hand. 
 
[In marge: In margine van het Request stond gratis. In fidem. I. Augier, secret.]. 

 
 
240. Den 10 Februarij 1806, fol.75. 
Op den Requeste van Mr. J.B. Forsten, verzoekende om redenen ten requeste geallegeerd, dat 
het termijn bij de resolutie van den 19 December 1805 bepaald op den 1 Maart tot het 
veranderen van het kinderbewijs mogt worden geprolongeert tot den 1ste Julij van dit jaar. 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier is goedgevonden 
en verstaan, het verzoek ten Requeste gedaan te accordeeren, en dien ten gevolgen het 
gelibelleerde termijn te prolongeeren tot den 1 Julij dezes jaars 1806. 
 
[In marge: Het Request was geschreven op een zegel van 10 stuivers. In fidem. F. Rambonnet, secret. Het opgegeven 
Apostille was geschreven op een zegel van 10 stuivers. In fidem. F. Rambonnet, secret.]. 

 
 
241. Den 10de Februaij 1806, fol.75. 
Op het Request van Arent van Unen en Anna Staals, Ehel. verzoekende approbatie van 
zodanig contract als zij met de Kerkmeesteren van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis hebben 
aangegaan wegens een kostkopers proeve voor een duizend guldens, als f.150 - : dadelijk, 
f.100 - : op den 1 Meij en f.750 - : op 1 Aug. 1806. 
Was geapost:  Op het Rapport van Provisoren van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis wordt 
het gelibelleerde convenant tusschen Requestranten en Kerkmeesteren mits deezen 
geappriteerd. 
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[In marge: Het Request was geschreven op een zegel van f.1 - : - In fidem. F. Rambonnet, secret. Het Apostille was 
geschreven op een zegel van f.1 - : - In fidem. F. Rambonnet, secret.]. 

 
 
242. Den 13 Januarij(?) 1806, fol.75vo. 
Op den Requeste van Teunis Bres, bode van hier op Elburg en Harderwijck en vice versa, 
verzoekende wegens weinige verdiensten en de zwaare fatiques (vermoeidheid) die hij moet 
uitstaan een jaarlijksche toelage van Stadswegen. 
Was geapost:  In het verzoek ten Requeste gedaan, zo als het legd, kan niet worden getreden; 
maar word de Suppliant eens gebeneficeerd met ses en twintig guldens, te betalen door den 
Ontvanger dezer Stads Domeinen uit de lopende camer. 
 
[In marge: Het Request was geschreven op een zegel van f. – 10 - : In fidem. F. Rambonnet. Secret. Het Apostil was 
geschreven op een zegel van f. – 10 - : In fidem. F. Rambonnet, secret.]. 

 
 
243. Den 17 Februarij 1806, fol.75vo. 
Op het Request van de Directeuren van het Stads werkhuis, verzoekende voorlichting te 
mogen erlangen hoe zij zich hebben te gedragen ten opzichte van zegels en patenten. 
Was geapost:  De Magistraat considereert het Stadswerkhuis als een gesticht ad pios usus, en 
authoriseert uit dien hoofde de disertie, de daar in  werkende lieden ongepatenteerd te laten 
werken met uitzondering van den werkbaas en de wolkammers, dewelke ingevolge de 
ordnnantie behoren te worden gepatenteerd. 
 
[In marge: Op het Request stond voor de armen. In fidem. I. Augier, ecret.]. 

 
 
244. Den 27 Februarij 1806, fol.76. 
Op het Request van de wede G.J. van Putten, verzoekende wegens den staat van haare 
finantieele zaken, als zijnde zij thans niet in staat om zo veele penningen te kunnen bekomen, 
nog eenige uitstel om te voldoen aan de Resolutie dezer vergadering van den 16 Sept(ember) 
1805. 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Buitenquartier wordt gepersisteerd 
Bij de resolutie dezer vergadering de dato 16 Sept(ember) 1805, en dien ten gevolge het 
verzoek ten requeste gedaan gewezen van de hand. 
 
[In marge: Het Request was geschreven op een zegel van 10 stuivers. In fidem. I. Augier, secret. Het Apostil was geschreven 
op een zegel van 10 st.(uiver). In fidem. J. Augier, secret.]. 

 
 
245. Den 4de Maart 1806, fol.76.  
Op den Requeste van E. Dambrink en Comp. Verzoekende dat een of meerdere onpartijdige 
deskundige persoon of persoonen mogten worden benoemd en geauthoriseerd om in het 
pakhuis van de Branderij zich bevindende genever, die zij aan Jurrian Kuilman en Hermanus 
Beek hebben verkogt, dog door hun geweigerd word aan te neemen, op te neemen of te peilen 
en van de bevondende qualiteit af te geven. 
Was geapost: Is goedgevonden en verstaan den gewoone Stads Rooijer en de assistente van 
een der Stadsgerechtsbooden tot het opmeeten der gelibelleerde genever in gevolge verzoek te 
authoriseeren. 
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[In marge: Als een praealabel verzoek zijnde van aanstaande *procedume? Was het request op een zegel van f. – 8 - : en 
het Apostil op het request afgegeven. In fidem. F. Rambonnet, secret.]. 

 
 
246. Den 6 Maart 1806, fol.76vo. 
Op het Request van Gerrit Gerrits, verzoekende de huur van een stuk land, gelegen aan het 
Harkenhoofd, waarvan de pagt expineert op Petri 1810, te moogen overdoen aan A.A. van der 
Merwede voor de nog overige 3 jaren, bedragende zich de pagt f.110 - : jaarlijks. 
Was geapost:  Op het rapport van de Kameraars der Stad, wordt het verzoek ten requeste 
gedaan door dezen geaccordeerd. 
 
[In marge: Het request was geschreven op een zegel van 10 stuiver. In fidem I. Augier, secret. Het Apostil is geschreven op 
een zegel van 1 gulden. In fidem I.Augier, secret.]. 

 
 
247. Den 14 Maart 1806, fol.76vo. 
Op den Requeste van Claas Gerrits, wonende te Baarloo bij Blokzijl, verzoekende dat hem 
mogt worden gepermitteerd een sloot ongeveer 60 roeden lang, midden door zekere ses 
dagmaten landt het Nijland genaamd, gelegen in Baarloo in huur van de Geestelijkheid deezer 
Stad, en welke sloot in geen dertig jaaren door de voorige huurder is opgemaakt, te mogen 
opgraven, het geen hij thans kan besteeden voor 6 st(uivers) per roede onder bepalinge dat hij 
een derde gedeelte voldoende, de overige 2 derders hem in de huur gevalideerd moge worden. 
Was geapost:  Op het Rapport van den Cameraars van de Geestelijkheid wordt het verzoek 
ten requeste gedaan, geaccordeerd, en dien ten gevolgen den Ontvanger van de Geestelijkheid 
geauthoriseerd, om den Suppliant de twee derde van die opmaking; wanneer de geheele 
uitgraving zal zijn voltooid, op zijn pagt te laten korten, mits dan nog de aarde uit die sloot tot 
nut van het land gebruiken. 
 
[In marge: Het request was geschreven op een zegel van f. – 10 – In fidem F. Rambonnet, secret. Het Apostil was geschreven 
op een zegel van f. – 10 – In fidem F. Rambonnet, secret.]. 

 
 
248. Den 21 Maart 1806, fol.77. 
Op het Request van Willem Habes, gegageerd soldaat, dog zedert 14 a 15 jaren in deeze Stad 
woonagtig, verzoekende de kost in het Boven Gasthuis te mogen koopen in een der 
kostgevers wooningjes, mids daar en boven ’s weeklijks genietende een ses pond roggebrood 
en een half pond boter, en dan ook niet verpligt te zijn om bij zijn overlijden zijn nalatenschap 
aan gem(elde) Gasthuis af te staan, maar ook zijne begraafenis door zijne erfgenaamen 
moeten gedragen worden, biedende daarvoor aan eene jaarlijksche Sa. van seventig guldens. 
Was geapost:  Op het rapport van Provisoren van het G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis 
wordt den Suppliant de kost in het zelve geaccordeerd, mits betalende daarvoor ’s jaarlijksch 
f.84 - : - en genietende ’s weeks een sespond brood en een quart pond boter, en op de verdere 
conditien in de Requeste gemeld. 
 
[In marge: Het request was geschreven op een zegel van f. – 10 – In fidem F. Rambonnet, secret. Het appostil was 
geschreven op een zegel van f. – 10 – In fidem F. Rambonnet, secret.]. 

 
 
249. Den 21 Maart 1806, fol.77vo. 
Op het Request van Tijsje Gerrits, Ehevrouw van Jan Harmsen Boeve, daarbij te kennen 
gevende, dat haar man nu zedert eenige maanden van hier zich heeft begeeven, zonder dat zij 
weet waar hij zich ophoudt, dat zij geobrueerd (overladen) met een talrijk huisgezin van 5 
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kinderen, daardoor de bekrompenste omstandigheid bevind, zodat zij de onderstand van deeze 
vergadering zal moeten afsmeeken of anders genoodzaakt zijn deese Stad te moeten verlaten 
en een beter middel van bestaan elders op te zoeken, dat zij niet gaarn wenschte ten laste 
dezer Stad te koomen, overzulks verkoozen heeft zig na elders buiten deze Stad, kunnende zij 
de plaats niet vast bepalen om dat niet weet waar haar de gelegendheid gunstig zal zijn te 
begeven; dog daar zij met een zulk talrijk huisgezin nergens zal worden toegelaten zonder een 
borgtogt of acte van indemniteit van deeze vergadering overzulks verzoekende dat haa een 
acte van indemniteit voor haar en haar kinderen mogt worden geaccordeerd. 
Was geapost:  In het verzoek ten requeste gedaan, zo als het legd kan niet worden getreeden, 
dan wanneer de Suppliante haar woonplaats zal hebben bepaald, kan zij zich daaromtrent 
nader adresseeren. 
 
[Het Request was geschreven op een zegel van f. – 10 – In fidem F. Rambonnet, secret. Het apostil was geschreven op een 
zegel van f. – 10 – In fidem F. Rambonnet, secret.]. 

 
 
250. Den 17 Maart 1806, fol.78. 
Op het Request van Jacobus Slim en Willempje Pannebakker, verzoekende approbatie op het 
geconvenieerde tusschen hem en de Kerkmeesteren van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis, 
waarbij bepaald is, dat zij Requestranten zullen genieten eene Kostgevers proeve met 
inwoning op een der boven vertrekken, buiten verpligting tot huiswerk, en waarbij eerste 
Requestrant aanneemt het gasthuis als broodbakker te bedienen tegen een weeklijks genot van 
zes stuivers. 
Was gepost:  Op het rapport van de Provisoren van het H(eiligen) Geests Gasthuis wordt het 
verzoek ten requeste gedaan door dezen geaccordeerd. 
 
 
251. Den 21 Maart 1806, fol.78. 
Op het Request van Hendrik van der Pol, verzoekende dat aan hem een hoekje lands of 
gewezen mestvaald, gelegen bij zijne onlangs aangekogte Looijerij bij den Kalverhekkenweg 
in gebruik moge worden afgestaan. 
Was geapost:  Op het Rapport van de Kameraars der Stad wordt het verzoek ten requeste 
gedaan gewezen van de hand, zoals het zelve is liggende, doch wordt aan den Requestrant de 
vrijheid gelaten, zig nader aan dezer vergadering te adresseren, wanneer hij zijne affaire zo 
zeer zal uitgebreid hebben, dat hij meer grond voor zijne looijers kuipen zal nodig hebben. 
 
[In marge: Het Request en het Apostil waren geschreven ieder op een zegel van 10 stuivers. In fidem I. Augier, secret.]. 

 
 
252. Den 24 Maart 1806, fol.78vo. 
Op den Requeste van Jan van Dijk en Izaak Abrahams, daarbij te kennen gevende, hoe zij zig 
als borgen ingelaten hebbende ten behoeven van den wede Lammert van Dijk voor de 
pagtpenningen als zij wegens aangepagte land van de Geestelijkheid verschuldigd wierd, het 
geval geweest is, dat zij wegens de insolventie van voors(chreven) wede, tot voorkooming 
van groote schaade de te kort komende penningen na aftrek der gratieuse verleende remissie 
aan voorn(oemde) wed(e) uit hunne privative beursen hebben voldaan en daar de pagt jaren 
van die landerijen nog niet zijn geexpereerd, zo verzogten zij Requestranten in de resterende 
pagtjaren te mogen continueeren tegens betaling van de door haar beloofde pagtpenningen, 
onder belofte van die aan het comptoir promptelijk op de verschijntijd te zullen voldoen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid kan in het verzoek ten 
requeste gedaan, niet worden getreeden en dus gewezen van de hand. 
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[In marge: Het Request en Apostil werden geschreven op een zegel van 10 stuivers. In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 

 
 
253. Den 27 Maart 1806, fol.79. 
Op den Requeste van de voogden over de vier minderjarige kinderen van wijlen Hendrik 
Gerrits Dille bij nu wijlen Trijntje Cornelis in echte verwekt, daar bij te kennen gevende, hoe 
de ouders van derzelver pupillen waarvan de moeder onlangs overleden is, en de vader ruim 
een jaar, zedert 3 jaren van de Geestelijkheid aangepagt  hebben een erve in Oosterholt voor 
den tijd van 10 jaren en daar zij het ten nutte van den boedel en kinderen rekenen, dat den 
boedel onverdeeld blijft, en dezelve onder het opzigt van een der naaste bloedverwanten 
aangehouden word, verzoekende over zulks, dat hunne pupillen in de pagt van het erve 
mogten continueren, voor die nog niet verlopende pagtjaren, op conditien en tegens de 
pagtpenningen als bij de verpagting bepaald. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid, wordt het verzoek, ten 
requeste gedaan, geaccordeerd, en dien ten gevolgen de gezamentlijke pupillen van de 
Requestranten in dien pagt van het gelibelleerde erve geduurende de resterende pagtjaren van 
wijlen hunne ouders gecontinueerd. 
 
[In marge: Het request en apostil waren geschreven ieder op een zegel van tien stuivers. In fidem F. Rambonnet, secret.]. 

 
 
254. Den 31 Maart 1806, fol.79vo. 
Op het Request van Jan Justinus Keijzer, lid van den Raad der Asiatische Bezittingen en 
etablissementen dezer Republiek en van Abraham Willem Constantinus Keijzer, lid van de 
Magistrat der Stad Arnhem, verzoekende om geallegeerde redenen, dat hun neef Hendrik 
Keijzer moge worden verklaard prodigus, ten fine en effecte als naar rechten. 
Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen geaccordeerd en dien ten 
gevolge de persoon van Hendrik Keijzer door dezen verklaard prodigus en gesteld onder de 
curatele van Jan Justinus Keijzer, Abraham Willem Constantinus Keijzer en Jan Berkhout, en 
zulks ten fine en effecte als naar rechten. 
 
[In marge: Het request en apostil waren ieder geschreven  op een zegel van tien stuivers. In fidem, I. Augier, secret.]. 

 
 
255. Den 31 Maart 1806, fol.80. 
Op het Request, van Jan Bosman, wonende onder IJsselmuiden, verzoekende de inwoning 
binnen deze Stad. 
Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen gewezen van de hand. 
 
[In marge: Het request en apostil waren ieder geschreven op een zegel van 10 stuivers. In fidem, I. Augier, secret.]. 

 
 
256. Den 31 Maart 1806, fol.80. 
Op het Request van B.N. van der Wijck en R.J. Woltgraft, de eerste genoemde in qualiteit van 
vader en voogd, en de andere als medevoogd van Volconia Sibilla van der Wijck, 
verzoekende autorisatie om eenige losse landen gelegen in den Blankenham van ouds 
genaamd Gozen Brands erve, waarvan aan voornoemde Volconia Sibilla van der Wijck de 
helft in eigendom toebehoort, publiek te doen veijlen en verkopen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier, wordt het verzoek 
ten requeste gedaan door dezen geaccordeerd. 
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[In marge: Het Request en Apostil waren geschreven, het eerste op een zegel van f.1 - : het laatste op een zegel van 10 
stuivers. In fidem. I. Augier, secret.]. 

 
 
257. Den 31 Maart 1806, fol.80vo. 
Op het Request van Mr. Jacobus Casparus van Heimenberg, verzoekende als bij apostille. 
Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen geaccordeerd, en dien 
volgens de Requestrant geadmitteerd, onder partijen voor de gerichtsbanken dezer Stad 
advocando te mogen bedienen. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van 10 stuivers. In fidem, I. Augier, secret.]. 

 
 
258. Den 31 Maart 1806, fol.80vo. 
Op het Request van Petrus Henricus van Heimenberg, verzoekende als bij Apostille. 
Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen geaccordeerd, en 
dienvolgens de Requestrant geadmitteerd, om partijen voor de gerichtsbanken dezer Stad 
advocando te mogen bedienen. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van 10 stuivers. In fidem. I. Augier, secret.]. 

 
 
259. Den 30 Maart 1806, fol.81. 
Op den Requeste van Jacobi Joseph, geboortig van Craeveld, te kennen gevende, hoe zich 
zedert eenige jaren in dit Departement heeft opgehouden, en dat hij, ten einde zijn kost 
winning, het verkopen van optische glazen binnen deze Republiek te kunnen voortzetten, zijn 
inwoning binnen deze Stad wenschte te neemen, verzoekende over zulks dat hem de inwoning 
binnen deze Stad mogt worden geaccordeerd, waartoe hij tot borgen aanbied de personen van 
Isaacq Abrahams en Abraham Meier. 
Was geapost:  De Suppliant wordt de inwoning, onder de gelibelleerde borgtogt 
geaccordeerd. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van 10 stuivers. In fidem F. Rambonnet, secret. 
Den 4 April 1806. Hebben Isaacq Abrahams en Abraham Meier de borgtogt bij handtasting aangenomen Z(onder A(rglist) 
Coram: F. Lemker en F.W. Stennekes]. 

 
 
260. Den 3 April 1806, fol.81. 
Op het Request van Jacob Berghuis, verzoekende zijne eene loots staande aan de mestbak van 
den Kolden ovenspoort iets in de mestbak te mogen verbreeden tot het bergen van 
steenkoolen. 
Was geapost:  Op het rapprt van de Cameraars van de Stad wordt het verzoek ten requeste 
gedaan geaccordeerd, mits dezelve niet hoger optrekkende dan het dak zich thans bevind. 
 
[In marge: Het Apostil was geschreven op een zegel van f. – 10 -  zijnde het request nog van het voorige jaar. In fidem F. 
Rambonnet, secret.]. 
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261. Den 10 April 1806, fol.81vo. 
Op het Request van Jan Schallenberg, verzoekende dat hem zekere kamp lands gelegen agter 
of omtrent den Zandberg en aan dezer Stads Burgerweezen toebehorende voor een dubbeld 
pagtjaar in huur  moge worden gecontinueerd, ten einde hetzelve land te kunnen verbeteren. 
Was geapost:  Op het Rapport van de Provisoren van het Burgerweeshuis wordt het verzoek 
ten requeste gedaan door dezen geaccordeerd, en worden dienvolgens de Buitenvaders van het 
Groot Burgerweeshuis geautoriseerd, het gelibelleerde land aan den Requestrant op de 
gewone conditien voor een dubbeld pagtjaar in huur te geven. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren geschreven ieder op een zegel van 10 stuivers. In fidem I.Augier, secret.]. 

 
 
262. Den 10 April 1806, fol.81vo. 
Op het Request van Rentje Hendriks, verzoekende voor zich en zijne Ehevrouw Sebbeltje  
Siemons de inwoning binnen deze Stad en het Klein Burgerrecht, als mede dat aangezien de 
Requestrant is een schipper en hij geene vaste woonplaats heeft, deszelfs broeder Sjoerd 
Hendriks voor hem als borg moge geadmitteerd worden, in plaats van een acte van 
indemniteit. 
Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan wordt door dezen geaccordeerd, en 
dienvolgens aan den Requestrant de inwoning benevens het Klein Burgerrecht dezer Stad 
geaccordeerd mids deszelfs broeder de geoffereerde borgtogt praesteren. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren geschreven ieder opeen zegel van 10 stuivers. In fidem I. Augier, secret. 
Den 10 April 1806. Heeft Sjoerd Hendriks zich bij  handtasting ingelaten als borg en ingeval zijn broeder tot armoede mogt 
vervallen de zelven te alimenteren. Coram: F. Lemker en F.W. Stennekes]. 

 
 
263. Den 10 April 1806, fol.82. 
Op het Request van de wede van Jan Boele, te kennen gevende, dat zij haar huis staande op de 
Oudestraat aan Jan van Grafhorst verkogt heeft voor eene som van zes honderd guldens, 
verzoekende dat dezelve verkoop voor zoveel het aandeel van haare twee minderjarige 
kinderen aangaat moge worden geapprobeerd. 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroederquartier wordt de 
gelibelleerde verkoop voor zoveel het aandeel, dat de Requestrante minderjarige kinderen 
daarin hebben door dezen geapprobeerd. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren geschreven op een zegel van 10 stuivers ieder. In fidem I. Augier, secret.]. 

 
 
264. Den 17 April 1806, fol.82vo. 
Op het request van Pieter Berends, cum suis impostmeesteren van de gebrande wateren over 
1804, te kennen gevende, dat Hendrik Wilderdijk nomine uxoris (in naam van zijn vrouw) 
C.L. Wolters bij sartentie van de Raad van Finantien in het Departement Overijssel de dato 28 
Maart 1806 is gecondonneerd geworden in eene boete van honderd goudguldens, tot betaling 
van welke boete dezelve gehunneerd zijnde, hij daaraan echter nog niet voldaan heeft, 
verzoekende derhalven , dat de bekoming der boete de mobilia ten huize van voornoemde H. 
Wilderdijk moge geinventariseerd worden. 
Was geapost:  De Requestranten worden door dezen geautoriseerd de gelibelleerde 
inventarisatie ten huizen van Hendrik Wilderdijk te doen effectueren. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren zonder zegel, als zijnde eene sequele eenes proceduure in 1804 geautoriseerd. In 
fidem I. Augier, secret.]. 
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265. Den 18 April 1806, fol.82vo. 
Op het Request van Albertus van der Whaa, verzoekende dat zijn huis staande in de Buiten 
Nieuwstraat geheel mogt worden gelibereerd van een uitgang aan de Geestelijkheid jaarlijks á 
drie goudguldens of anders hem van de betaling geduirende zijn leven te ontslaan. 
Was geapost:  Op het Rapport van de Cameraars van de Ceestelijkheid kan in het verzoek, ten 
Requeste gedaan niet worden getreeden, maar wordt de Suppliant geremitteerd de drie jaren 
verschuldigde uitgang verscheenen Paaschen 1804, 1805 en 1806. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren geschreven op een zegel van 10 stuivers. In fidem. F. Rambonnet, secret.]. 

 
 
266. Den 18 April 1806, fol.83. 
Op het Request van Roelof Slager, meijer van het erve op de Vosseweert, verzoekende een 
stuk lands gelegen op de Wel te mogen scheuren ongeveer zo groot, zijnde als het stuk 
bouwland, hetgeen hij gepasseerde jaar met klaver heeft toegezaaid als tot het bouwen 
ongeschikt. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Stad wordt het verzoek ten Requeste 
gedaan geaccordeerd. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren geschreven op een zegel van f. – 10 - : In fidem F. Rambonnet, secret.]. 

 
 
267. Den 18 April 1806, fol.83. 
Op het Request van G. Vriesen, wede J. Bruins, verzoekende remissie van agterstedige 
thinsen aan de Stad over de jaren 1802, 1803, 1804 en 1805 van haar woonhuis a f.7 - : -  
’s jaarlijks, en dan over dezelvde jaren van een klein huisje westwaarts de Hagenpoort á 14 
stuivers jaarlijks wegens haar bekrompen omstandigheid. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Stad wordt de Suppliante de nog van 
deeze, dog ook de laatste reis (reis) de gelibelleerde agterstallige thinsen geremitteerd met last 
om in het toekomende te zorgen van zo veele jaaren niet agterstallig te blijven zoals den 
Ontvanger haar ook zo veele jaren in het vervolg niet zal mogen crediteeren. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren geschreven op een zegel van 10 stuivers. In fidem F. Rambonnet, secret.]. 

 
 
268. Den 24 April 1806, fol.83vo. 
Op de Requeste van Hendrik Arends de Groot, meijer van het Stadserve No.2 verzoekende, 
twee morgen in de Eschkamp, van dit zijn erve gelegen te mogen scheuren. 
Was geapost:  Op het Rapport van de Cameraars van de Stad, word aan den Suppliant 
gepermitteerd te mogen bouwen, twee morgens in den grooten Eschkamp van zijn erve 
gelegen, op aanwijzen en opzigt van deezer Stads Aardwerkersbaas, en onder voorwaarde dat 
hij de kleine en grote Bongertkampjes in het volgend jaar tot groenland late leggen. 
 
[In marge: Request en Apostil waren geschreven, ieder op een zegel van 10 stuiver. In fidem. A.J. Lemker, secret.]. 
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269. Eodem (24 April 1806), fol.83vo. 
Op de Requeste van Herbert Vos, meijer van het Stadserve No.18, verzoekende een stuk lands 
genaamd de Agterbosch te mogen scheuren. 
Was geapost:  Op het Rapport van de Cameraars van de Stad kan in het verzoek ten Requeste 
gedaan niet worden getreden en word dientengevolge het zelve afgeslagen mids deezen. 
 
[In marge: Request en Apostil waren geschreven, ieder op een zegel van 10 stuivers. In fidem A.J. Lemker, secret.]. 

 
 
270. Eodem (24 April 1806), fol.84. 
Op de Requeste van Lubbert Jans, meijer van het Stadserve No.7 verzoekende op den grooten 
Eschkamp van zijn erve 2 a 2 ½ morgen te mogen bouwen, waar tegen aanbied de kleine 
Eschkamp, groot 4 morgen te laten leggen. 
Was geapost:  Op het Rapport van de Cameraars van de Stad word het verzoek ten Requeste 
gedaan geaccordeerd, en zal dien tengevolge de Suppliant het gelibelleerde land onder opzigt 
en aanwijzing van deezen Stads Aardbaas mogen scheuren, mids de kleine Eschkamp tot 
groenland blijve leggen. 
 
[In marge:Request en Apostil waren geschreven ieder op een zegel van 10 stuiver. In fidem, A.J. Lemker, secret.].   

 
 
271. Den 3 Maart 1806, fol.84. 
Op de Requeste van Hendrik Wolters, te kennen gevende zijn onvermogen, om de schuldige 
pagt aan de Stad te voldoen, dat over zulks zijne reeds geinventariseerde goederen tot zijn 
totaal bederf zouden moeten worden verkogt; en gelegenheid hebbende, om dit zijn erve 
No.54 aan Jan Prins te kunnen overdoen en dan sijn agterstedige pagt te kunnen betalen, en 
nog iets overhouden, verzoekende daartoe de nodige permissie. 
Was geapost:  Op het Rapport van de Cameraars van de Stad word aan den Suppliant 
gepermitteerd het gelibelleerde erve No.54 aan Jan Prins te mogen overdoen op dezelve 
conditien, als dit bij hem gepagt is, mids egter de restante pagtpenningen s.c.(scilicet, 
namelijk) bedragende f.1623 = 2 = als mede de kosten van inventarisatie ad f.11 = 4 = ten 
comptoire van den ontfanger van Stads Domeinen, en de nog verschuldigde toepagten aan de 
Stalmeester uit de huiscoopspenningen promtelijk worden voldaan, zoals tot praestatie deezes 
de perzonen van Jan Dekker en Jan Storm zig als zelfschuldige borgen hebben verbonden. 
 
[In marge: Het Request was geschreven op een zegel van 10 stuivers. 
De pagt van het erve bedraagt in de verpagte 8 jaren f.4320 = dus waarvan 4 jaars voor verponding dijk en sluisegeboer als 
anders ruijm f.40 = kunnen gekort worden, en dus de pagt in de 8 jaren bedraagt f.4000 =. 
Is het Apostil geschreven op een zegel van f.16 = = . In fidem. A.J. Lemker, secret.]. 

 
 
272. Den 1 Meij 1806, fol.84vo. 
Op het Request van Gerrit Prins, meier op het Haatland, verzoekende dat hem de 
behulpzaame hand mogt worden geleend of remissie van pagt, wegens de groote schade, die 
hij door de laatste watervloed aan de dijken en ook aan de hooi geleden heeft. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Stad wordt de Suppliant omtrent de 
dijken gerenvoieert tot de ordinaire schouwe, terwijl in het verzoek omtrent de hooi niet kan 
worden getreden. 
 
[In marge: Het request en Apostil waren geschreven op een zegel van f. – 10 - ]. 
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273. Den 1 Mai 1806, fol.85. 
Op het Request van D.W. van Nes, wonende te Amsterdam, verzoekende inwoning binnen 
deze Stad. 
Was geapost:  De verzochte inwoning wordt aan den Requestrant geaccordeerd, mits dezelve 
behoorlijke cautie stelle in plaats van een acte van indemniteit. 
 
[In marge: Den 2 Mai 1806. Hebben Peter Beijer en Bernardus Groskamp zich als borgen voor de inwoning van D.W. van 
Nes, bij handtasting ingelaten. Coram: F.W. Stennekes en H.L. van der Merwede. 
Het Request en Apostil waren geschreven ieder op een zegel van 10 stuivers. In fidem J. Augier, secret.]. 

 
 
274. Den 5 Mai 1806, fol.85. 
Op het Request van Jan Prins, meijer op het erve No.54, verzoekende de vrijheid om de helft 
van de eerste kamp van het Sterke slag tot zijne erve behorende te mogen scheuren en 
bebouwen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Kameraars der Stad wordt het verzoek ten requeste 
gedaan door dezen gewezen van de hand. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren geschreven ieder op een zegel van f - : 10 : - In fidem. I. Augier, secret.]. 

 
 
275. Den 5 Mai 1806, fol.85. 
Op het Request van Fredrik Jans, verzoekende, dat het hem gepermitteerd worde, om 
ongeveer een morgen van het buitenland op het Haatland, genaamd het Meeuwenzand te 
scheuren, waar tegen hij een groot half morgen van het binnenland, het geen hij nu bebouwt, 
wil laten liggen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Kameraars der Stad wordt het verzoek ten requeste 
gedaan door dezen geaccordeerd, mits de Requestrant het gelibelleerde binnenland niet meer 
bebouwen. 
 
[In marge: Het request en apostil waren geschreven ieder op een zegel van f. - : 10 : - In fidem, I. Augier, secret.]. 

 
 
276. Den 8 Mai 1806, fol.85vo. 
Op het Request van Daniel Neusel en Geert Geerts, in qualiteit van voogden over de 
nagelatene kinderen van Klaas Jans en en Klaasje Geerts. 
Was geapost:  Op het Rapport van de Provisoren van het Armen Weeshuis, worden de 
Buitenvaders van het Armen Weeshuis geautoriseerd, over ten opzigte van den zoon van 
Klaas Jans en Klaasje Geerts Ehelieden te Brunnepe overleden, welke zoon aldaar reeds is 
dienende, zodanige schikkingen omtrent zijne verpleging te heffen als zij met de billijkheid en 
met het belang van het Armen Weeshuis bestaanbaar zullen oordelen. 
 
[In marge; Zegel vrij voor den armen]. 

 
 
277. Den 12 Mai 1806, fol.85vo. 
Op het Request van Pieter Berends, cum suis impostmeesteren van de gebrande wateren over 
Campen voor den jaare 1804, te kennen gevend, dat Hendrik Wilderdijk alnog in gebreeke 
was gebleven met het voldoen van de boete bij de Raad van Finantien in het Departement 
Overijssel, de dato 28 Maart 1806 gecondemneerd, verzoekende over zulks dat de  
geinventariseerde goederen mogt worden verkogt. 
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Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Bovenquartier wordt de 
gelibelleerde verkoop geaccordeerd. 
 
[In marge: Vrij van zegel, zijnde een instantie van het voorige jaar]. 

 
 
278. Den 12 Mei 1806, fol.86. 
Op het request van de gezamentlijke meieren van het Raas, verzoekende dat hun de 
behulpzame hand mogt worden geboden tot het in orde brengen van den door den laatste 
storm weggesleepte dijk. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Stad word aan de vijf meijeren van het 
Raas wegens extra ordinaire schade, in een doorlopend gat der dijk voor deze reijs en zonder 
consequentie voor het toekomende te zamen geaccordeerd eene zomma van vijftig guldens, te 
betalen door den Ontvanger dezer Stads Domeinen uit de lopende Camer 1806. 
 
[In marge: Zijnde het Request en Apostil ieder geschreven op een zegel van f.1 – 10 - : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 

 
 
279. Den 19 Meij 1806, fol.86. 
Op het request van Berend Lebbelink, Orgeltreder van de Bovenkerk, verzoekende eenige 
vermeerdering van tractement uit hoofde dat het orgel merkerlijk is verzwaard, en daardoor 
het treden veel moeilijker is geworden. 
Was geapost:  Op het Rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid kan in het verzoek ten 
requeste gedaan, niet worden getreden, maar wordt de Suppliant eens toegelegd de Sa. van 
tien guldens en tien stuivers, te betalen door den Ontvanger der Ecclesiastique goederen. 
 
[In marge: Zijnde het request en apostil ieder geschreven op een zegel van f. – 10 - . In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 

 
 
280. Den 19 Meij 1806, fol.86vo. 
Op het Request van H. van den Belt, verzoekende eene maate van de Stad, gelegen aan den 
Boven Broeksweg aan den heer F.T. Engelenburg te mogen overdoen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Stad wordt het verzoek te requeste 
gedaan geaccordeerd, onder betaling van de onkosten van het zegel op de verhuuringe door de 
nieuwe huurder. 
 
[In marge: Zijnde het request en apostil, ieder geschreven op een zegel van f. – 10 - . In fidem, Fr. Rambonnet, secret.]. 

 
 
281. Den 19 Meij 1806, fol.86vo. 
Op het request van den Hr. W.L. van der Upwich, zo voor zich en als gevolmagtigde van 
Evert Klaasen te Zalk, als eigenaar van twee stukken lands, het eene de Vree en het ander de 
Dollekamp genaamt, beide in Zalk gelegen, zijnde gezamentlijk bezwaard met een thinsen 
van f.3 – 10 – ten behoeve van de Groot Burger weezen dezer Stad, verzoekende gemelde 
thinsen, nadat dezelve tot Paaschen 1807 zal zijn aanbetaald op dien tijd te mogen afkoopen 
met zodane zomma van penningen als billijk geoordeeld zal worden. 
Was geapost:  Op het rapport van Provisoren van het Groot Burger Weeshuis wordt de afkoop 
van de gelibelleerde thins op den verzochte tijd geaccordeerd tegens vier van het hondert 
gerekend. 
 
[In marge: Zijnde het Request en Apostil ieder opgeschreven op een zegel van f. – 10 – . In fidem F. Rambonnet, secret.]. 
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282. Den 19 Mai 1806, fol.87. 
Op het Request van eenige leden van de Compagnie Burger Jagers, gediend hebbende in den 
jaare 1796, te kennen gevende, dat zij met voorkennis van de destijdige municipaliteit bij 
contract overeen gekomen zijn tot het dragen van een uniform waartoe door eene commissie 
van hun de stoffagien zijn aangekogt en tot voldoening waarvan elk lid bij paaijen voor zijn 
gedeelte zou contribueren, zijnde door dezer Stads Rentenkamer tegen een obligatoir 
handschrift, door Hr. Frans Wolf getekend, voor geschoten eene som van f.150 - : - . Dat 
dezelve Compagnie kost daarop gedefolveerd zijnde, de zelve schuldig gebleven is aan den 
koopman G. Stuurbrink de som van f.136 - : - behalven de renten waarvan dezelve voldoening 
vordert, terwijl intusschen een groot gedeelte der leden of gestorven of naar elders vertrokken 
of in armoede vervallen is, derhalven verzoekende, dat zij van Stadswegen mogen tegemoet 
gekomen worden met eene som van f.136 – ter voldoening van de voorschreven praetentie, of 
dat de gelibelleerde obligatie ad f.150 - : -  moge worden vernietigd. 
Was geapost:  Op het rapport van de Kameraars der Stad van 1798 wordt het verzochte ten 
requeste gedeclineerd, zo als het zelve is liggende, doch wordt verstaan, dat wanneer de 
Requestranten zullen aangetoond hebben, den gelibelleerde schuld met G. Stuurbrink te 
hebben geliquideerd en aan den zelve afbetaald, als dan omtrent de penningen, die Hr. Frans 
Wolf nog aan de Stad schuldig is, uit kracht van het gelibelleerde handschrift gratieuslijk 
nader finaal zal worden geresolveerd. 
 
[In marge: Het request was geschreven op een zegel van 50 stuivers en het apostil op een zegel van 10 stuivers. In fidem I. 
Augier, secret.]. 

 
 
283. Den 22 Meij 1806, fol.88. 
Op het Request van Derk Sleurink, meier op het erve No.51, verzoekende zijn ende kooij bij 
zijn erve onopgemaakt te mogen laten leggen, omdat dezelve zodanig in verval is geraakt dat 
de kosten die hij daartoe zou moeten aanwenden verre zouden overtreffen de voordeelen 
welke daarvan zouden komen. 
Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan wordt gedeclineerd en de Requestrant gelast 
om de kooij, in gevolge conditien van verpagting te onderhouden. 
 
[In marge: Zijnde het request en apostil ieder op een zegel van f. – 10 – : geschreven. In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 

 
 
284. Den 22 Meij 1806, fol.88. 
Op het Request van Jan Peters, verzoekende de zes morgen lands gelegen in het Hasseler slag, 
agter het Soppenhuis, welke hij van den Geestelijkheid deezer Stad voor f.85 - : - in huur 
heeft en waarvan de pagt met Martini 1810 komt te expireeren nog voor een volgend pagtjaar 
in huir te mogen hebben; voor de zelfde pagt, mits betalende de plakke gelden daartoe 
staande, dewijl hij niet gaarn zien zou, dat een ander de voordeelen van dat land, hetwelk hij 
niet alleen bruikbaar en in eenen goeden staat gebragt heeft, maar hetzelve met goede wallen 
en een water moule voorzien heeft, kwam te plukken. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid wordt het verzoek ten 
requeste gedaan, geaccordeerd zoals het legd, waarvan de Requestrant behoorlijk aantekening 
zal laten doen bij den Ontvanger der Ecclesiastique goederen. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem. F. Rambonnet, secret.]. 

 



Pagina 70 van 156 

 
 
 
285. Den 22 Mai 1806, fol.88vo. 
Op het Request van Johanna Braakman, weduwe van Hermanus Tikkel, verzoekende in 
wijlen haar man plaats begunstigd te worden met het boek van aantekening van de groenten 
en gdroogde en gezouten natten visch. 
Was geapost:  Op het Rapport van de Broodwegers wordt de Requestrante aangesteld tot het 
houden van het boek van aantekening van alle uit de schepen aan de verkopers verkogte 
groenwaren, haring en allen anderen gerookten en gedroogde visch, en en zulks op de 
instructie daarvan zijnde opgemaakt bij Resolutie van 27 Junij 1785, benevens de Ampliatien 
de datis 12 Nov(ember) 1787 en 13 Aug(ustus) 1788. 
 
[In marge: Het Request was geschreven op een zegel van 10 stuivers en het Apostil op een zegel van 12 stuivers, als zijnde de 
inkomsten van de bediening beneden de f.50 : - In fidem, I. Augier, secret.]. 

 
 
286. Den 22 Mai 1806, fol.89. 
Op het Request van Hendrik Booij, geboortig van het Hogeveen, verzoekende voor zich  en 
zijne vrouw Eva van Zanten geboortig van Olst en zijne vijf kinderen inwoning binnen deze 
Stad, en voor den Requestrant het Klein Burgerrecht met de geste van borgstelling. 
Was geapost:  Aan den Requestrant en deszelfs huisgezin wordt de inwoning geaccordeerd, 
als mede het Kleinburgerrecht dezer Stad ten behoeve van den Requestrant, mits dezelve voor 
zich en zijn huisgezin inleveren behoorlijke acten van indemniteit. 
 
 
287. Den 27 Mai 1806, fol.89. 
Op het Request van J.G. Klinkenberg, wede van wijlen den Burgemeester P.D. van 
Heimenberg, verzoekende dat het hofland in het bolwerk, hetgeen wijlen haare Eheman in 
gebruik gehad heeft haar verder op den zelfden voet moge vergund worden. 
Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen geaccordeerd en dien 
volgens aan den Requestrante het gebruik van het gelibelleerde Bolwerk toegestaan tot 
kennelijk wederopzeggens toe. 
 
 
288. Den 29 Meij 1806, fol.89vo. 
Op het Request van Hendrik Wolters, geweesene Stadsmeier, oud 75 jaren, verzoekende om 
redenen ten Requeste gealegeerd, te mogen worden begunstigd met een kostgevers proeve en 
inwoning in het Heiligen Geesten Gasthuis, alsmede dat hij tegens betaling van een hondert 
guldens vrij gesteld mag worden van het huiswerk, hetwelk de kostgevers andrs verplicht zijn 
te verrichten. 
Was geapost:  Op het rapport van de Provisoren van het H(eiligen) Geesten Gasthuis, wordt 
het verzoek ten requeste gedaan geaccordeerd, en dien ten gevolgen de Kerkmeesteren van 
voorsch(reven) Gasthuis gequalificeert de Suppliant op den gelibelleerde conditie in hetzelve 
de kost en inwooning toe te staan. 
 
[In marge: Het request en apostil was ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
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289. Den 29 Mai 1806, fol.90. 
Op het Request van Jan Aalts, te kennen gevende, dat hij voor zich en zijne vrouw met de 
Kerkmeesteren van het Heiligen Geesten Gasthuis gecontracteerd heeft wegens twee 
kostgevers proeven op de volgende voorwaarden; dat Requestrant en zijne vrouw zullen 
genieten ieder een kostgevers proeve en de inwoning in het huisje, laatst door de wede 
Kamphof bewoond geweest, en van alle huiswerk zullen vrij zijn, tegen betaling van vier 
honderd guldens tegen m(edi)o November aanstaende ten volle te betalen, met dien verstande 
echter, dat ingeval zij hun huis en stal niet kunnen naar genoegen verkopen voor m(edi)o 
November, zij als dan alleenlijk zullen moeten betalen een honderd guldens en dat als dan, 
voor de overige drie honderd guldens, gelibelleerde huis en stal in eigendom aan het Heiligen 
Geests Gasthuis zullen verblijven, gelijk ook na doode van beiden hunner nalatenschap aan 
hetzelve Gasthuis zal vervallen zijn. Verzoekende daarop de approbatie dezer vergadering. 
Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen geaccordeerd en het 
gelibelleerde contract alzo geapprobeerd, op het rapport van de Provisoren van het Heiligen 
Geests Gasthuis. 
 
 
290. Den 9 Junij 1806, fol.90vo. 
Op het Request van de Buiten Vaders van het Roomsch Catholiek Weeshuis, verzoekende dat 
aan hun moge worden gepermitteerd jaarlijks eene collecte ten behoeve van hetzelve 
weeshuis te mogen doen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Buitenquartier wordt aan de 
Requestranten geaccordeerd eene collecte binnen deze Stad en derzelver vrijheid te doen op 
Dingsdag den 17 Junij aanstaande des voormiddags ten tien uuren, ten behoeve van het 
R(oomsch) C(atholiek) Weeshuis, op den voet als bij Apostille van 25 April 1805 bepaald is. 
 
 
291. Den 16 Junij 1806, fol.90vo. 
Op het Request van Mense Brands en Lammert Derks, daarbij te kennen gevende, dat zij bij 
den laatste verpagting dezer Stads landerijen op de Pipers op de Piper borgen gebleven zijn 
voor Hermen Hendriks de Lange als pagter van het 2de perceel voor eene Sa. van f.214 - : - en 
zulks bij vergissing, alzo niet beter wist als mijnde hetzelve voor f.114 - : - . Hoe intusschen 
H.H. de Lange is insolvent en zijne goederen bij executie verkogt geworden, zodat hij buiten 
staat is de pagt te kunnen opbrengen, veel minder het perceel voor de volgende 3 jaren 
aanhouden; en doordien de 2de Requestr(ant) reeds de halfscheid van het laatst verlopen 
pagtjaar heeft voldaan, en de andere halfscheid door hun als borgen nog niet is kunnen 
voldaan worden, terwijl door deze hunne borgtogt op zwaaren schaade gebragt zijn, en het 
niet te vergen is, dat zij dat land voor die volgende 3 jaren voor die hooge prijs zouden 
moeten aanhouden over zulks verzogten 1mo. Dat hun tot 1 November dezes jaars 1806 uitstel 
mag gegeven worden ter voldoening van de andere halfscheid van het laatst verlopene jaar 
pagt. 2do. Dat hun het gelibelleerde perceel voor de volgende 3 jaren mag worden gelaten, 
ende jaarlijksche pagtpenningen gerekend naar evenredigheid van de pacht, welk hetzelve 
geduirende de laatste 10 jaren door elkander gerekend heeft opgebragt. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Stad wordt het eerste verzoek ten 
requeste gedaan om uitstel van betaling tot 1 November 1806 geaccordeerd, dog in het 2de 
verzoek, om vermindering van pagt, kan niet worden getreden. 
 
[In marge; Het Request en Apostil waren ieder geschreven  op een zegel van f.1 – 10 – : In fidem F. Rambonnet, secret.]. 
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292. Den 23 Junij 1806, fol.91vo. 
Op het request van Jan Gerrits, veerschipper van Campen op Zutphen en vice verca, daarbij te 
kennen gevende, dat hij zijn veerschip aan zijn broeder Gerrit Gerrits had overgedaan, uit 
hoofde dat hij Req(uestrant) niet konde leesen nog schrijven; verzoekende overzulks dat 
voorn(oemde) verkoop mogt worden geaprobeerd, en deszelfs broeder in zijn plaats als 
veerschipper van hier op Zutphen en vice versa aangesteld. 
Was geapost: Op het rapport van Schutmeesters, wordt het verzoek ten requeste gedaan, 
geaccordeert. 
 
[In marge: Zijnde het Request en Apostil ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem F. Rambonnet, secret.]. 

 
 
293. Eodem (23 Junij 1806), fol.92. 
Op den Requeste van den Ontvanger van het Vuursteden geld van deze Stad; daarbij 
overgevende een memorie van persoonen, waarvan hij geene betaling kon bekomen van het 
vuurstede geld over 1803, 1804 en 1805, met verzoek om de huizen van die personen ten 
spoedigsten bij executie te mogen verkopen. 
Was geapost:  Wanneer de beklaagden binnen 4 weeken aan den Requestr: de gelibelleerde 
verschuldigde vuurstede gelden niet zullen hebben voldaan, word de verzogte executie op 
derzelver huizen geaccordeerd. 
 
[In marge. Zijnde voor het land en dus zonder zegel]. 

 
 
294. Den 3 Julij 1806, fol.92. 
Op de Requeste van Hendrik Aarts Douwe, meijer van deezer Stadserve No.33, door zijne 
hoge ouderdom van tagtig jaaren, zig buiten staat bevindende het voortz(chreven) erve te 
kunnen bemeijeren; verzoekende overzulks hetzelve in pagt te mogen overdoen aan zijn 
schoonzoon Hendrik Dries, getrouwd met zijn dogter Jannegje Hendriks Douwe, welke bij 
den Requestrant zijn inwonende. 
Was geapost:  De overdoening van het gelibelleerde erve op dezelve conditien, als het verpagt 
is, wordt mids deezen geaccordeerd, mids egter door den nieuwen pagter Hendrik Dries de 
kosten van het zegel worden betaald. 
 
[In marge: Het Request was geschreven op een zegel van tien stuivers. De pagt van het erve bedraagt in agt jaaren f.210 = 10 
=, is dus het Apostil geschreven op een zegel van f.55 = = In fidem A.J. Lemker, secret.]. 

 
 
295. Den 7 Julij 1806, fol.92vo. 
Op de Requeste van H.J. van Nunspeet, te kennen gevende, hoe door Hermanus Beek de 
Willigenweg voor eene Sa. van  f. 82 = : = en door denzelven een Buitendijkse kamp voor 
f.98 = : = en door H. Beek de halve Maan voor f.40 = : = (totaal) f.220 = : = gepagt zijnde, en 
hij voor alle deeze parceelen zig als borge hadde ingelaten, en dat nu deeze pagters, en zijn 
medeborgen zig hadden geabsenteerd; verzoekende, dat vermids het gras van deeze parceelen 
nu nog kon worden gemaaijt, dezelve landen voor de resterende pagtjaaren aan hem in pagt 
op dezelve conditien mogt worden overgedaan daarvoor tot borgen stellende de perzoonen 
van Berend Schoonhoven en Jan Ter Horst. 
Was geapost:  De pagt van de gelibelleerde drie parceelen lands zal op den Requestrant H.J. 
van Nunspeet voor de resterende pagtjaaren waarvan het eerste op Martini 1806, en het laatste 
op Martini 1808 verschijnt, worden overgeschreven op derzelve conditien, als die landen 



Pagina 73 van 156 

verpagt sijn, mids de kosten van het zegel daarboven betalende; waartoe de ten Requeste 
gemelde borgen zig mede bij handtasting gebben verbonden. 
 
[In marge: Het Request was geschreven op een zegel van f. = 10 =. De pagt van het gelibelleerde land bedraagt in een jaar 
f.220 = = en in de drie jaaren f.660 = = is dus het apointement geschreven op een zegel van f.3 = = . In fidem A.J. Lemker, 
secret.]. 

 
 
296. Den 3 Julij 1806, fol.93. 
Op het Request van de Kerkmeesteren van het Geertrui en Catharina Gasthuis, te kennen 
gevende, dat zij verkogt hebben twee kostgevers proeven met eene woning, zijnde het huisje 
door wijlen David Woesthof bewoond geweest, aan Wichert Wijnbergen en deszelfs zuster 
Johanna Wijnbergen, wede van David van Rechteren voor de som van vierentwintig honderd 
guldens, op voorwaarden, dat wanneer een van hun beiden of zij beiden te gelijk uit de Stad 
gaan, de kost als dan zal blijven ten voordeele van het Gasthuis, daarop verzoekende de 
approbatie dezer vergadering. 
Was geapost:  Op het rapport van de Provisoren van het G(eertrui) en C(atharina) Gasthuis 
wordt de gelibelleerde verkoop door dezen geapprobeerd. 
 
 
297. Den 14 Julij 1806, fol.93vo. 
Op den Requeste van den Ontvanger van Vollenhove, verzoekende inventarisatie en executie 
op de roerende en onroerende goederen van Anth. Beek als pagter van het geslagd deezer Stad 
over de jaaren 1804 en 1805 wegens eene agterstand van drie duizend negen en seventig 
guldens en vijftien stuivers. 
Was geapost:  De verzogte inventarisatie en executie worden den Requestrant geaccordeerd. 
 
[In marge: Voor het land]. 

 
 
298 Eodem (14 Julij 1806), fol.93vo. 
Op den Requeste van de Bedienaren der Armen, verzoekende inventarisatie en executie op de 
roerende en onroerende goederen van Ant. Beek als pagter van het geslagt wegens 
agterstallige oortjes gelden a f.116 – 19 – 4 . 
Was geapost:  De verzogte in ventarisatie en executie worden aan den Requestranten 
geaccordeerd. 
 
[In marge: Voor de Armen]. 

 
 
299. Den 14 Julij 1806, fol.94. 
Op den Requeste van Jan Frans Evers, te kennen gevende, hoe hij van deeze Stads 
Geestelijkheid voor den tijd van ses jaaren gepagt heeft een kamp lands in Brunnepe voor f.50 
- : - . jaarlijks en welke pagt hij wegens de onvrugtbaarheid des lands niet in staat is om te 
kunnen opbrengen, verzoekende over zulks eenige toelage. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid wordt de Suppliant 
geremitteerd eens f.20 - : - . welke hij op zijn pagtpenningen zal kunnen korten. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem F. Rambonnet, secret.]. 
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300. Den 14 Julij 1806, fol.94. 
Op het Request van Tijmen Willems, te kennen gevende hoe hij  van de Geestelijkheid in pagt 
heeft zes morgen lands in Mastenbroek, genaamd de Goudkampies voor eene Sa. van f.60 - : - 
eindigende Martini 1810; en welke kampies zeer lang nat zijn, zo dat hij dan aan veel moeite 
en kosten moet aanwenden, over zulks verzoekende nog een volgende pagtjaar en dus tot 
Martini 1816 in huur te mogen hebben voor de tegenwoordige pagtpenningen van f.60 - : - . 
Was geapost:  Op het rapport van de Geestelijkheid wordt het verzoek ten Requeste gedaan, 
geaccordeerd. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem F. Rambonnet, secret.]. 

 
 
301. Den 7 Augustus 1806, fol.94vo. 
Op de requeste van de naastbestaanden van wijlen Hendrikjen Jans, wede Claas Jans, onlangs 
te Brunnepe overleden, verzoekende dat haare twee minderjaarige nagelatene kinderen in het 
Arme Weeshuis mogt worden opgenomen en verpleegd. 
Was geapost:  Op het rapport van de Provisoren van het Armen Weeshuis, werden de Buiten 
Vaderen van hetzelve huis geauthoriseerd de gelibelleerde kinderen in het zelve op te neemen 
en te verpleegen. 
 
[In marge: Zonder zegel, voor de Armen]. 
 
 
302. Den 11 Augusts 1806, fol.94vo. 
Op de Requeste van Remmert Jansen Vos, Gerrit Jansen Vos, Jurrien Jansen Vos, Truigje 
Jansen Vos, geadsisteerd met haren Eheman Arend Rutgers Vos en Geertje Jansen Vos, 
geadsisteerd met haren Eheman Gerrit Willems van de Wetering, te kennen gevende hoe in 
den jaare 1785, door de destijdige Regering aan en ten behoeve van de voogden over de 
Requestranten, als toen minderjarige kinderen, van wijlen Jan Jurriensen Vos, geconstitueerd 
en verkogt sijn twee losrenten elk groot dertig guldens de eene de dato 6 Meij en de andere de 
dato 6 Junij beiden van voortz. jaar, ieder groot een duizend guldens ten dienste van de Stad 
tot herstel der IJsselbrug ontfangen; dat sij intusschen thans meerderjarig zijnde zig 
genoodzaakt vinden deeze voortz. Twee duizend guldens, onderling te verdeelen en de losse 
van beide voortz. Rentebrieven, ieder bedragende een duizend guldens capitaal aan de 
Magistraat te denuntieren tegens eerstkomende verschijndag, den 1 November dezes jaars; 
verzoekende, dat deeze gelibelleerde denuntiatie mag worden aangenomen, en de losse 
geeffectueerd; ten einde daarmede een duizend guldens voor verschuldigde pagt te betalen, en 
de overige een duizend guldens in contanten te ontfangen. 
Was geapost:  Op het verzoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word dien 
ten gevolge het zelven afgeslagen mids deezen. 
 
[In marge: Request was op een zegel van een gulden, en ’t Apostil op een zegel van tein stuivers geschreven. In fidem, A.J. 
Lemker, secret.]. 
 
 
303. Den 26 Augustus 1806, fol.95vo. 
Op den Requeste van Hermen Jans, wonende te Blokzijl, daarbij te kennen gevende, dat hij 
door den Ontvanger deezer Stads Ecclesiastique goederen gedreigd wierd met executie 
wegens een oud restant pagtpenningen, en daar hij wegens onvermogen buiten staat was zulks 
te kunnen voldoen, over zulks verzogt dat hij van de executie mogt worden gelibereerd. 
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Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Stad wordt verstaan, dat wanneer de 
Suppliant de helft van zijne verschuldigde pagtpenningen a f.13 – 18 –  aan den Ontvanger 
van den Geestelijkheid op zijn eerste zitdag zal hebben voldaan, hem alleen de overige  
f.13 - : - worden geremitteerd en van den executie gelibereerd. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren geschreven ieder op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 

 
 
304. Den 26 Augustus 1806, fol.95vo. 
Op den Requeste van Arend Dolsma, schoolmeester van het Boven School alhier, 
verzoekende dat aan hem uit het Geestelijk comptoir voor den lopende jaaren wederom moge 
worden uitgereikt zodanige f.50 - : - als dien bij provisie is toegelegd geworden, wegens de 
behuizing, die hij minder heeft dan anderen deezer Stads Schoolmeesters. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid wordt het verzoek ten 
requeste gedaan geaccordeerd en dien ten gevolgen de Ontvanger van de Geestelijkheid 
geauthoriseerd de gelibelleerde f.50 - : - aan den Suppliant voor dit lopende jaar uit te tellen. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 

 
 
305. Den 6de October 1806, fol.96. 
Op de Requeste van den Architect A.M. Zorg, verzoekende om redenen daar bij vermeld 
verhoging van tractement of met een jaarlijks emolument te mogen worden begunstigd. 
Was geapost:  In het verzoek ten requeste gedaan zoals het legd kan niet worden getreeden, 
maar wordt de Suppliant uit hoofde van meerdere bezigheden met een hondert gulden, te 
betalen door den Ontvanger deezer Stads Domeinen uit de lopende Camer. 
 
[In marge: Het request en apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem F. Rambonnet, secret.]. 

 
 
 
306. Den 6de October 1806, fol.96. 
Op de Requeste van den Havenmeester Hendrik Schimmelpennink, verzoekende uit hoofde 
zijner meerdere werkzaamheden, dat zijn tractement mogt worden verhoogd, of met een 
jaarlijks emolument gebeneficeerd. 
Was geapost:  In het verzoek ten requeste gedaan kan niet worden getreeden, maar wordt de 
Suppliant om redenen ten requeste geallegeerd, eens gebeneficeerd met vijf en twintig 
guldens, te betalen door den Ontvanger deezer Stads Domeinen uit de lopende Camer. 
 
[In marge: Het request en apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem F. Rambonnet, secret.]. 

 
 
307. Den 9 October 1806, fol.96vo. 
Op het Request van de Buiten vaders van het Roomsch Catoliek Weeshuis, verzoekende 
onderstand van turf. 
Was geapost:  Op het Rapport van het Buitenquartier wordt het verzoek ten requeste gedaan 
geapprobeerd, en de heeren Kameraars worden geautoriseerd en verzocht om ten behoeve van 
gemelde Weeshuis een last spou turf te doen bezorgen. 
 
[In marge: Voor de armen]. 
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308. Den 23 October. 1806, fol.97. 
Op het Request van Mr. W.F. van Hemert en Mr. F.L. Rambonnet als Executeuren 
Testamentairs van Catharina Beks, verzoekende autorisatie om dat gedeelte der nalatenschap 
van wijlen voornoemde Catharina Beks in leven fidei commissarie erfgename van wijlen Ds. 
Jaques Arnand, tot het welk Jean Supion Mauvel in dien in leven was gerechtigd zoude zijn, 
thans uit hoofde van deszelfs onbekend verblijf en presumtief overlegden aan de andere 
erfgenamen en naaste bloedverwanten van wijlen voorschreven Jaques Arnand, of anders 
onder zodanige conditie, als deze vergadering mogte goed vinden te bepalen uit te reiken, ofte 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroederquartier worden de 
Requestranten gequalificeerd, de gelibelleerde erfenis aan de wettige erfgenamen van Jean 
Supion Mauvel uit te reiken mits de gemelde erfgenamen zich behoorlijk verbinden, dat in cas 
voornoemde Jean Supion Mauvel nog in leven mogt zijn, en door of namens hen de erfenis  
wierde geviudiceerd, derzelve als dan te zullen restitueren en de Requestranten voor alle 
namaninge zullen bevrijden. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van tien stuivers. In fidem, I. Augier, secret.]. 

 
 
309. Den 30 October 1806, fol.97vo. 
Op de Requeste van Johannes Fijman, verzoekende, dat alhoewel zijn post als Wagemeester 
voor vervallen gehouden word, hij egter mag blijven jouisseeren van het wekelijks inkomen 
aan dezelve verbonden geweest, of anders daarvoor zodanig schadeloos moge gesteld worden, 
als deeze vergadering naar regt en billijkheid zal oordeelen te behoren. 
Was geapost:  Op het verzoek ten Requeste gedaan kan niet worden gedisponeert; dan worden 
niet te min te tijdelijke Cameraers van de Stad, mids deezen geauthoriseerd om aan den 
Suppliant deszelfs weekelijks tractement, welke hij als Waagmeester genoten heeft, vanaf den 
tijd dat het zelve heeft opgehouden en niet is betaald, tot aan Petri 1807 ieder week uit Stads 
Rentecamer te voldoen. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder op een zegel van 10 stuivers geschreven. In fidem A.J. Lemker, secret.]. 
 
 
310. Eodem (30 October 1806), fol.97vo. 
Op de Requeste van Jan van Putten, verzoekende, dat alhoewel zijn post als Waagmeester 
voor vervallen gehouden word, hij egter mag blijven jouisfeeren van het weekelijks inkomen, 
aan dezelve verbonden geweest, of anders daarvoor zodanig schadeloos gesteld worden, als 
deeze vergadering naar regt en billijkheid zal oordeelen te behoren. 
Was geapost:  Op het verzoek ten Requeste gedaan kan niet worden gedisponeerd; dan 
worden niet te min de tijdelijke Cameraers van de Stad, mids deezen geauthoriseerd om aan 
den Suppliant deszelfs weekelijks tractement, welke hij als Waagmeester genoten heeft vanaf 
den tijd, dat het zelve heeft overgehouden en niet is betaald tot aan Petri 1807 ieder week uit 
Stads Rentekamer te voldoen. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van tien stuivers, In fidem. A.J. Lemker, secret.]. 
 
 
311. Eodem (30 October 1806), fol.98. 
Op de Requeste van Aart Capteijn, verzoekende, dat alhoewel zijn post als Waagmeester voor 
vervallen gehouden word, hij egter mag blijven jouisfeeren van het weekelijks inkomen, aan 
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dezelve verbonden geweest, of anders daarvoor zodanig schadeloos gesteld worden, als deeze 
vergadering naar regt en billijkheid zal oordeelen te behoren. 
Was geapost:  Op het verzoek ten Requeste gedaan kan niet worden gedisponeerd; dan 
worden niet te min de tijdelijke Cameraers van de Stad, mids deezen geauthoriseerd om aan 
den Suppliant deszelfs weekelijks tractement, welke hij als Waagmeester genoten heeft vanaf 
den tijd, dat het zelve heeft overgehouden en niet is betaald tot aan Petri 1807 ieder week uit 
Stads Rentekamer te voldoen. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van tien stuivers, In fidem. A.J. Lemker, secret.]. 
 
 
312. Den 30 October 1806, fol.98vo. 
Op den Requeste van Willem Dirks, verzoekende drie akkers land gelegen op Camperveen 
welke hij van het G(eertrui) en C(atharina) Gasthuis voor 45 guldens in pagt heeft en met 
Martini 1806 een einde neemt nog voor twee a drie pagt jaren te mogen in huur hebben. 
Was geapost:  Op het rapport van de Provisoren van het G(eertrui) en C(atharina) Gasthuis 
wordt de gelibelleerde drie akkers nog voor ses jaaren in huur geaccordeerd voor den 
jaarlijkschen Sa. van vijf en vijftig gulden, mits betalende de ordinaire plakke en verdere 
ongelden. 
 
[In marge: Het request en apostil zijn geschreven geweest ieder op een zegel van f. – 10 – : In fidem F. Rambonnet, secret.]. 

 
 
313. Den 30 October 1806, fol.98vo. 
Op de Requeste van Jan Bokh, verzoekende vier akkers land gelegen op Camperveen, welke 
hij van het G(eertrui) en C(atharina) Gasthuis voor f.121 - : - in pagt heeft en met Martini 
1806  een einde neemt nog voor de tijd van 6 jaren voor de oude pagt, mits betalende de 
plakke en verdere ongelden in huur te mogen behouden. 
Was geapost:  Op het rapport van de Provisoren van het G(eertrui) en C(atharina) Gasthuis 
wordt het verzoek ten requeste gedaan geaccordeerd zoals het legd. 
 
[In marge:Het request en apostil zijn geschreven geweest op een zegel f. – 10 – : In fidem F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
314. Den 6 November 1806, fol.99. 
Op den Requeste van Albert Lubberts Brouwer, Stadsmeier op het Mandemakers land het 
erve No.3310, te kennen gevende hoe zijn goederen door den Ontvanger dezer Stads 
Domeinen zijn geinventariseerd voor eene Sa. van f.1450 - : - . en daar hij Suppliant zeer 
veele kosten aan dat erve had aangewend, verzoekende, dat met opheffing van de 
inventarisatie hem mogt worden vergund de tijd van een maand, om geduurende dezelve 
provisioneel te betalen an deze Stads Ontvanger een Sa. van ongeveer f.800 - : - , en ten einde 
daarna de betaling van het resteerende te kunnen regelen. 
Was geapost:  In het verzoek ten requeste gedaan kan niet worden getreeden. 
 
[In marge: Het Request en Apostil zijn geschreven geweest ieder op een zegel van f. – 10 – : In fidem F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
315. Den 10 November 1806, fol.99vo. 
Op de Requeste van Daniel Boterenbrood, daarbij te kennen gevende hoe hem op den 13de 
Aug(ustus) ll. Door de Hoofdlieden van het Buitenquartier is te kennen gegeven dat het huis 
van zijn broeder Dirk Boterenbrood, staande op de Oudestraat aan de Stads Muur bij de 
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Boterwaag, hetgeen in publieque veiling ten overstaan van H.H. Hoofdlieden geen geld heeft 
kunnen opbrengen, hem Suppliant voor de f.700 - : - , die  hij voor de publieque veiling 
voorgeboden had, wierd geaccordeerd, verzoekende over zulks  dat hem het zelven thans 
mogt worden getranspoteerd. 
Was geapost:  Op het rapport van Hoofdlieden van het Buitenquartier worden dezelven 
geauthoriseerd aan den Suppliant het gelibelleerde huis voor de Sa. van f.700 - : - gerichtelijk 
te transporteeren mits dat door dezelve vooraf is voldaan de f.400 - : - capitaal die er op 
gevestigd is in dato 1 November 1791 ten behoeve van wijlen Hdr. De Jong met de 
agterstallige renten, en dat het voorn(oemde) huis dan gerichtelijk verbonden blijft voor  
f.300 - : - ten behoeve van zijn broeders kinderen;waarvan hij Suppliant thans de eenigste 
voogd is, en welke f.300 - : - alleen het kinderbewijs thans maar uitmaakt, door dien de vader 
van de kinderen het ander verband op het huis de 3 Mollen buiten weeten van hem Suppliant 
heeft verkogt en niet in staat is de penningen daarvan te restitueeren, en uit der consideratien 
de Suppliant van de betaling van de overige f.600 - : - kinderbewijs word ontslagen. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren geschreven ieder op een zegel f. – 10 – : In fidem F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
316. Den 17 November 1806, fol.100. 
Op de Requeste van Mr. W.J. Nessink, in qualiteit van mede executeur des testamentair mede 
administrateur van den nagelatene boedel van Dominicus Geniets, pro se (voor zichzelf) en 
namens de verdere geinteresseerders in voorschr. boedel, daarbij te kennen gevende dat zij op 
den 1ste deezer verkogt hebben aan Ds. J. Tichler, Predicant alhier een huis en hof staande en 
geleegen op de Vloed(d)ijk in het Cellebroedersquartier, thans bewoond en gebruikt door den 
weduwe van den Predikant Heshusius voor eene jaarlijksche huur van negentig guldens en wil 
voor eene somma van een duizend en een honderd guldens vrijgeld bij den aantast te betalen, 
en daaronder de berechtigdens tot voeten boedel zich minderjaarigen bevindende, zij 
Rem(onstran)te in zo verre niet bevoegd zijn om voorschr. verkoop zonder aprobatie van 
deeze vergadering te perfecteeren; verzoekende over zulks approbatie van gem(elde) verkoop 
voor zo verre de minderjarige aangaat. 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier wordt de 
gelibelleerde koop voor zo verre de minderjarige geinteresseerdens aangaat, geapprobeerd. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem. F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
317. Den 27 November 1806, fol.100vo. 
Op het Request van Gerrit van Heerde, als huurder van een maate van de Geestelijkheid 
geleegen in de binnenweg an den St. Nicolaas Dijk, verzoekende uit hoofde dat dat land tot 
verhoging en wand zooijing de dijk rondom is af en uit gegraven, eenige vermindering van 
pagt, en dat hem hetzelve nog voor een pagtjaar mag worden verlengd. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid, kan in het verzoek ten 
requeste gedaan niet worden getreeden, maar wordt de Suppliant voor de gelibelleerde 
schaade eens toegelegd de Sa. van dertig guldens, welke hij op zijne pagtpenningen kan 
korten. 
 
[In marge: Het request en apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
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318. Den 27 November 1806, fol.101. 
Op het Request van Gerrit Beerts, Dirk Netjes en Willem Gerrits, alle drie meijeren deezer 
Stads Geestelijkheid, verzoekende voor het geledene nadeel en schaade door de extra 
ordinaire reparatie aan den Noordwendiger Dijk, ieder drie en twintig guldens op hunne 
pagtpenningen te mogen korten. 
Word geapost: Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid, word aan ieder van de 
Requestranten voor de gelibelleerde schade eens toegelegd de Sa. van vijftien guldens, welke 
zij respectivelijk op hunne pagtpenningen kunnen korten. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f.1 – 10 – : In fidem F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
319. Den 27 November 1806, fol.101vo. 
Op het Request van R.J. Woltgraft, te kennen gevende hoe hij geinformeerd is, dat de Captein 
van de gewapende Burger magt J. Stahl van Holstein niet inclineerde aan te houden het 
Bolwerk tusschen de Carper en Botervatt poorten, het welk werk zijn vrouwe moeders in 
gebruik had gehad, en daar hij Suppliant gaarn het verder gebruik van het zelve zoude hebben, 
zo verzogt hij daar mede te worden gebeneficeerd. 
Was geapost:  De Suppliant word met het ten Requeste gementioneerde Bolwerk, tot 
wederzeggens toe gebeneficeerd. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren geschreven ieder op een zegel van f. – 10 – : In fidem F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
320. Den 27 November 1806, fol.102.  
Op het Request van Arnoldus Verver, Eijkmeester der maaten en gewigten, verzoekende 
eenige schadeloosstelling voor het adsisteeren bij de Brood weegeren, dewijl hij dan ieder reis 
een halve dag kwijt is, waarin hij voor zig niets kan verdienen. 
Was geapost: Op het rapport van de Broodwegers, wordt de Suppliant voor ieder reis dat hij 
dezelve met het weegen als anderzints moet assisteeren toegelegd een goudgulden, door den 
Cameraars van de Stad hem te voldoen. 
 
[In marge: Het request en apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
321. Den 27 November 1806, fol.102. 
Op het Request van Gerardt, Directeur eener troup koordedansers inspringers, verzoekende 
die zijne troup zes representatie alhier te mogen geven en ten dien einde het gebruik te mogen 
hebben van dezer Stadsmanege. 
Was geapost:  Het wordt den Requestrant geaccordeerd zes representitien te geven, doch zal 
dezelve zich daartoe van een coraal maate voorzien, kunnende hem het gebruik van dezer 
Stadsmanege niet worden geaccordeerd. 
 
 
322. Den 1 December 1806, fol.102vo. 
Op het Request van Paulus Bakker, gewezen Collecteur van dezes Stadsimpost, verzoekende, 
om in gelijkheid van de gewezene Stadswagemeesteren deszelfs gewoone weekelijksche 
bezoldiging te mogen genieten tot Petri 1807. 
Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Kameraars der Stad, worden dezelve door dezen 
geautoriseerd om aan den Requestrant deszelfs weekelijks tractament, het welk hij als 
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Collecteur van de Stadsimpost genoten heeft, en niet betaald is van den tijd af dat het zelve 
heeft opgehouden tot aan Petri 1807 iedere week uit Stadsrentekamer te voldoen. 
 
[In marge: Het Request en Apostille waren geschreven ieder op een zegel van f. – 10 – : In fidem, I. Augier, secret.]. 
 
 
323. Den 27 December 1806, fol.102vo. 
Op den Requeste van Dirk Harms, meier van een stuk land behoorende tot de Domeinen van 
deeze Stad, zijnde de eerste kamp van de nieuwe aanwasch gelegen bij de Schans agter deze 
Stad, verzoekende Gem(elde) land voor een dubbeld pagtjaar in huur te mogen hebben, dewijl 
hij aan het zelve veele onkosten gedaan heeft, en nog maar twee jaaren huur aan heeft. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van den Stad kan het verzoek ten requeste 
gedaan niet worden getreeden, en dien volgens geweesen van de hand. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren geschreven ieder op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
324. Den 3 Januarij 1807, fol.103. 
Op het Request van Fredrik Gerrits, oud Veerschipper op Enkhuizen, zich beklagende, dat hij 
door de pagter van het diepgeld aangemaand wordt tot betaling van dat diepgeld, 
uitgezonderd alleen wanneer hij om de veertien dagen in zijne beurt vaart, terwijl hij beweest, 
verpligt te zijn van alle agt dagen te moeten varen, en dus vrij te zijn van het diepgeld, 
verzoekende  derhalven voorziening daertegen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Schutmeesters, kan in het verzoek, ten requeste gedaan, 
niet worden getreden, zo lange de Requestrant niet zal hebben aangetoond dat hij uit kracht 
van zijne aanstelling verpligt is meermalen dan om de veertien dagen in het veer te varen. 
 
[In marge: Het Request en Apostille waren geschreven ieder op een zegel van f – 10 –  : In fidem, I. Augier, secret.].  
 
 
325. Den 8 Januarij 1807, fol.103vo. 
Op het verzoek van Jahanna Susanna van Marle, gesepareerde huisvrouw van Jurrien 
Kuilman, te kennen gevende, dat zij, ten einde den boedel te scheiden en te schiften, aan haare 
zijde benoemd heeft de personen van W.T. Terwolt en Abr. Jilink, terwijl haar Eheman aan 
zijne zijde benoemd heeft Jannes Kuilman en Uko O. Koolman, verzoekende ten einde met 
meer vrucht te kunnen werkzaam zijn en bij voorkomende gevallen met de crediteuren in den 
boedel te kunnen onderhandelen en door hunne handtekening met dezelven contracteren. 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Buitenquartier worden de personen 
van W.T. Terwolt, Abr. Jilink, Jannes Kuilman en Uko O. Koolman bij dezen geautoriseerd, 
om den boedel van den Requestrante en haren Eheman te schiften en te scheiden en in hunnen 
naam respective te doen en te verrigten hetgeen zij zelve naar vereisching van zaken zouden 
kunnen mogen en moeten doen. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren geschreven ieder op een zegel van 10 stuiver. In fidem, I. Augier, secret.].  

 
 
326. Den 8 Januarij 1807, fol.104. 
Op het Request van Jan Frans Everts, te kennen gevende, dat zijn vader Berend Jans 
overleden en Jurrien Kuilman van hier vertrokken zijnde, zijne dogter Barta Everts bij wijlen 
Grietje van de Ree in echte verwekt, thans geene voogden heeft, dierhalven ter goedkeuring 
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dezer vergadering voordragende tot voogden over zijne voornoemde dogter te personen van 
Louw Stevens Post en Jannes Kuilman junior. 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Bovenquartier worden, in den 
plaats van den overleden Berend Jans en den afwezigen Jurrien Kuilman tot voogden over den 
Requestrants dogter Barta door dezen geautoriseerd de personen van Louw Sevens Post en 
Jannes Kuilman junior, terwijl de afgetreden voogd, of derzelfs gemagtigde door dezen gelast 
wordt, aan de voornoemde voogden uit te reiken alle papieren effecten, en penningen, de 
voornoemde voogdijschap concernerende. 
 
[In marge: Het Request was geschreven op een zegel van 10 stuivers, gelijk ook het Apostil geschreven was op een zegel van 
12 stuivers. In fidem, I. Augier, secret.]. 

 
 
327. Den 12 Januarij 1807, fol.104vo. 
Op het Request van H. de Feijter, Commies Collecteur alhier, verzoekende, met de benodigde 
turf tot het stoken van de kagchel in zijn kantoor kamer van Stadswegen voorzien te worden, 
of dat hem anders daarvoor op de eene of andere wijze mag worden te gemoet gekomen. 
Was geapost:  In het verzoek ten requeste gedaan kan niet worden getreden. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren geschreven ieder op een zegel van 10 stuivers. In fidem, I. Augier, secret.]. 

 
 
328. Den 26 Januarij 1807, fol.104vo. 
Op het Request van de Kerkenraad van den Joodschen Gemeente deezer Stad, verzoekende 
remissie van drie jaaren uitgang uit hun kerkgebouw aan de Geestelijkheid deezer Stad a f.13 
– 6 – : jaarlijks wegens de behoeftigen staat van hun kerk. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid word aan de 
Supplianten in hunne qualiteit de drie jaren agterstallige uitgang verscheenen Paaschen 1803, 
1804 en 1805 geremitteerd. 
 
[In marge: Zie 22 en 23 Jan: agter 29 Jan: Het Request en Apostil waren geschreven ieder op een zegel van f. – 10 – : In 
fidem, F. Rambonnet, secret.]. 

 
 
329. Den 29 Januarij 1807, fol.105. 
Op het Request van J.J. Fels en W. Avink als Kerkmeesteren vasn het H(eiligen) G(eesten) 
Gasthuis, verzoekende dat hun de faculteit mogt worden verleend om Willem Rietberg in 
rechten te mogen aanspreeken wegens de S(omm)a van hondert acht en seventig guldens 
wegens agterstallige pagt van een stuk land in Dronten. 
Was geapost:  Op het rapport van Provisoren van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis, worden 
de Supplianten geauthoriseerd ten fine als bij requeste vermeld. 
 
[In marge: Godshuis gratis]. 
 
 
330. Den 22 Januarij 1807, fol.105. 
Op het Request van Jan Jansen Bulder, Gerrit Willems en Arnoldus Modders, in qualiteit van 
voogden over Jurrien, Teunis, Neeltje, Trijntje en Aart, nagelatene kinderen van wijlen Aart 
Jurriens en Aaltje Teunis de Ruiter, in leven Ehelieden, zijnde de laatste hertrouwd geweest 
aan Dores Beerts Kroese, te kennen gevende, dat gemelde hunne pupillen gerechtigd zijn tot 
een capitaal van f.1300 : -  gevestigd op twee huizen met het daarbij gelegen hofland in 
Brunnepe en behorende tot den boedel door voornoemde Dries Beerts Kroese en Aaltje 
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Teunis de Ruiter in gemeenschap bezeten geweest, verzoekende daar thans eene schifting van 
dien boedel moet plaats hebben, geautoriseerd te worden volgens de begeerte van de moeder 
der pupillen, voorschreven huizen, benevens het hofland ten behoeve van hunne pupillen over 
te nemen in de plaats van het voorschreven kinderbewijs en hypotheek ad f.1300 - : - 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van den Hagen worden de Requestranten 
gequalificeerd ten fine als bij requeste vermeld. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren geschreven op een zegel van 10 stuivers. In fidem, I. Augier, secret.].  

 
 
331. Den 23 Januarij 1807, fol.106. 
Op het Request van R. Van der Woude senior, te kennen gevende, dat zijn mede Executeur, 
Administrateur en voogd in de nalatenschap van wijlen Jan Barneveld in leven kostkoper in 
het G(eertrui) en C(atharina) Gasthuis, Jan van der Sluis overleden zijnde, hij in deszelfs 
plaats zich gaarne toegevoegd had den persoon van Berend Gooij, verzoekende daarvoor de 
approbatie dezer vergadering. 
Was geapost:  De persoon van Berend Gooij wordt door dezen geautoriseerd en aangesteld tot 
mede Executeur en Administrateur in de nalatenschap en mede voogd over de minderjarige 
erfgenamen van Jan Barneveld ten fine en effecte als naar rechten. 
 
[In marge: Het Requeste en Apostil waren geschreven ieder op een zegel van 10 stuivers. In fidem, I. Augier, secret.]. 

 
 
332. Den 29 Januarij 1807, fol.106. 
Op de Requeste van Hillebrand van der Weijde, verzoekende den remissie van tagentig 
guldens, welke hij aan den Armenstaat schuldig is wegens agt jaren uitgang uit zijn huis, alzo 
hij buiten staat zich bevind dezelve te kunnen voldoen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Provisoren van de Armenkamer word de Suppliant de 
gelibelleerde  tachentig guldens geremitteerd. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren geschreven ieder op een zegel van f. – 10 – . In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 

 
 
333. Den 4 Februarij 1807, fol.106vo. 
Op het Request van Teunis Bres, Bode van hier op Harderwijk en vice verca, verzoekende 
eenige toelage voor dit jaar, dewijl door het slappe winter saisoen zijn post hem minder dan te 
voren heeft opgebragt. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Stad wordt de Suppliant voor eens 
gebeneficeerd met vijf en twintig guldens, te betalen door den Ontvanger dezer Stads 
Domeienen. 
 
[In marge: Het Request en Apostil was geschreven op een zegel van f. – 10 – . In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
334. Den 4 Februarij 1807, fol. 106vo.  
Op het Request van Claas Roelofs, als huurder van een stuk land van de Geestelijkheid, 
gelegen in het Avereessche daarbij te kennen gevende hoe hij, door leggen van de nieuwe dijk 
aanmerkelijk schaade aan zijn gehuurd land, heeft komen te lijden, verzoekende overzulks tot 
schaade vergoeding jaarlijks f.20 - : - aan de huurpenningen te mogen korten. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid, kan in het verzoek zo 
als het legd, niet worden getreeden, maar word de Suppliant eens toegelegd de Sa. van  



Pagina 83 van 156 

f.20 - : - welke hij op zijnen pagtpenningen zal kunnen korten. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren geschreven ieder op een zegel van f. – 10 – . In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
335. Den 4 Februarij 1807, fol.107. 
Op den Requeste van Jan Aarts en Jan Schroers, daarbij te kennen gevende, dat de eerst 
gemelde van deeze Stads Geestelijkheid voor de tijd van 10 agtereen volgende jaren gepacht 
hebbende een erve gelegen aan de Hooge weg naast de Camperveensche Kerk voor eene 
jaarlijksche Sa. van f.144 - : - waarvan het vierde jaar op Petri 1807 staat te expireeren, zich 
wegens zijne bekrompene omstandigheid buiten staat om de jaarlijksche pagtpenningen te 
kunnen opbrengen, en daar deze 2de Suppliant wel genegen is het zelve voor de resteerende 6 
jaren over te neemen; Vezoekende over zulks de eerste Suppliant dat hij mogt worden 
ontslagen van den resterende pagt, en de 2de Suppliant dat aan hem de resteerende pagtjaren 
mogten worden aangeschreven onder praestatie van genoegzame borgstelling. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid wordt verstaan, dat 
wanneer de eerste Suppliant de laatste pagt verscheenen Petri 1807 aan het comptoir van de 
Geestelijkheid zal hebben voldaan, als dan aan den 2de Suppliant het gelibelleerde erve voor 
de 6 resteerende pagtjaren zal worden overgeschreven mits behoorlijk borg stellende. 
 
[In marge: Het request was getekend op een zegel van f.1 - : - als ook het apostil. In fidem F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
336. Den 5de Februarij 1807, fol.107vo. 
Op het Request van de gezamentlijke Grutters binnen deeze Stad, verzoekende te mogen 
worden ontheften, geheel geremitteerd de verschuldigde impost aan de Stad ter Sa. van  
f.140 - : - wegens de jaarlijksche impositie op de boekweit door hun gebrooken wordende, 
dewijl hunne affaires van jaar tot jaar verergerd, bijzonder door het misgewas en aanhoudende 
duurte. 
Was geapost:  Op het rapport van de Kameraars van de Stad wordt de Supplianten de helft 
van de gelibelleerde impost geremitteerd en dus de Sa. van seventig guldens. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren elk geschreven op een zegel van f.1 – 10 – . In fidem. F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
337. Den 5de Februarij 1807, fol.107vo.  
Op de Requeste van R.J. Woltgraft als bij apointement van den 27 November 1806 
gebeneficeerd met het gebruik van zeker Bolwerk tusschen de Carper en Botervatspoorten, 
verzoekende de Botervatspoort op eigen kosten te mogen betimmeren met een tuijnkamer 
ingevoge daarbij overgelegde tekening. 
Was geapost: Op het rapport van de Kameraars van de Stad wordt de suppliant de 
gelibelleerde timmering van de Botervatspoort, ingevolge de overgelegde tekening 
geaccordeerd, mits zulks geschiede onder het opzicht van de Stads Architect, en geene raamen 
of vensters naar binnen de Stad worden geplaatst. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – . In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
338. Den 12 Februarij 1807, fol.108. 
Geeven met schuldige Eerbied te kennen de Weesmeesteren van de Arme Weesen, 
verzoekende approbatie van een verkoop van een huisjen toebehoorend hebbende aan Jan 
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Egbers staande te Brunnepe aan Hendrik Eijmberg voor voor een hondert vijfendertig guldens 
vrijgeld op eind November 1807 te betalen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Provisoren van de Armen Weesmeesteren word de 
gelibelleerde verkoop geaccordeerd. 
 
[In marge: Voor de Armen zonder zegel]. 
 
 
339. Den 12 Februarij 1807, fol.108. 
Op de Requeste van F.W. Sneider, verzoekende met zijn troep toneellisten onder zijne directie 
eenige Representatien te mogen doen binnen deeze Stad. 
Was geapost:  De Suppliant wordt onder zijne directie geaccordeerd eenige representatien met 
zijn troep toneellisten te mogen doen, mits vooraf accordeerende met de Bedienaaren der 
Armen deezer Stad. 
 
[In marge: De Requeste en Apostil waren geschreven ieder op een zegel van f. – 10 – . In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 

 
 
340. Den 19 Februarij 1807, fol.108vo. 
Op het Request van Commissarissen van het Schippers Gilde, daarbij te kennen gevende, dat 
zig van tijd tot tijd luden aangeven om als leden van het geweesene Gilde aangenomen te 
worden uit hoofde de inkoop niet meerder bedraagd dan veertien guldens eens, waarvoor zij 
dan van alle voordeelen daaraan vebonden kunnen genieten, daarzij anders voor ieder lading 
een daalder moeten betalen en dus in een jaar somtijds meer als de geheele inkoop bedraagd, 
dan intusschen sommigen van hun de geheele winter, wanneer hun hulp en assistentie het 
meest noodige afweesig zijn, dra dien zij hunne huishouding op andere plaatsen houden, dog 
wanneer hunne scheepen in nood geraken, of hunne huisgezinnen in armoedige staat 
vervallen, zij tot lasten van de kas van het geweesene gilde koomen, die zo daar niet word 
voorzien, geheel zonder worden geruïneerd, verzoekende zij over zulks met overleg van de 
gezamentlijke leden, 1ste dat zij mogten worden geauthoriseerd geen nieuw lid aan te neemen 
voor dat hij een bepaalde tijd het Burgerrecht heeft bezeeten. 2do Dat de zodanige dan voor 
inkoopprijs zal moeten betalen f.50 - : - . gildebroeders  zoomede halfscheid en de betalinge 
moge bepaald worden, de eene helft binnen 6 weeken van de toezegging en de wederhelft 
voor het einde van dat jaar. 3tio Dat de Gildebroederen zo veel mogelijk bijzonder bij 
beslooten wat er zig hier ter plaatze zoude moeten ophouden op geene andere plaatsen in 
huisen of op kamers mogen woonen, en buiten de hoogste noodzaaklijkheid, immers niet 
langer als een jaar en ses weeken agter der ander afweesig blijven bij poene van verstek van 
het Regt op het geweesen gilde. 
Was geapost:  Op het rapport van Schutmeesteren word geaccordeerd dat an het toekomende 
niemand tot lid van het geweesene Schippers Gilde door de Requestranten zal aangenomen 
worden, dan die hier jaar en dag Burger is geweest, en zijn vaste woonplaats geduurende dien 
tijd hier heeft gehad en dat zodanig een nieuw aangenomen lid dadlijk bij de toezegging voor 
inkoopsprijs zal moeten betalen in eens f.50 - : - . Gildebroederzoons de helft en nergens 
anders zijn woonplaats zal mogen vestigen dan binnen deeze Stad, nog ook vooral in den 
winter, zich elders mogen ophouden, zonder behoorlijk te doen blijken, dat hij buiten staat 
geweest is van hier te kunnen komen, bij poene van anders van het recht op het geweesene 
gilde te zullen zijn verstooken. 
 
[In marge; Het Request en Apostil was ieder geschreven op een zegel van f.1 – 10 – . In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
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341. Den 19 Februarij 1807, fol.109. 
Op het Request van Elisabeth Winter, wede Jan van Dijk, verzoekende te mogen continueeren 
en te worden begunstigd met de collecte van het geld hetgeen wegens de hooij schepen ten 
behoeve deezer Stad opgebragt moet worden en van alle lading hooij, welke aan of omstreeks 
de Stad geladen, word betaald op den voet, en tegens het genot zo en als wijlen haar Eheman 
dezelve waargenoomen heeft. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Stad word de Suppliante met de 
gelibelleerde collecte gebeneficeerd, mits dezelve behoorlijk waarneemende, volgens de 
ordonnantie daarvan zijnde en behoorlijk borge stellende. 
 
[In marge: Het Request en Apostil was ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – . In fidem, F. Rambonnet, secret. 
Eodem: Heeft zij tot borgen gesteld Fredrik Lobach en Tomas Bos die deeze borgtogt bij handtasting hebben aangenoomen. 
Coram: B. Kesselaar en W.L. van de Upwich. In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
342. Den 19 Februarij 1807, fol.109vo. 
Op het Request van Egbert Adolfs, Jan Bartels en Hendrik Arends, alle drie meieren deezer 
Stad, daarbij te kennen gevende, hoe zij hunne erven zo duur gepagt hebben, dat zij reeds 
geen mooglijkheid zien dezelve te kunnen opbrengen, en daar zij boven dien door de nieuwe 
belasting en speciaal door het middel van het personeel, zodanig bezwaard worden, dat het 
hen onmoglijk word dezelve te kunnen voldoen, hetgeen voor hun nog harder is, dewijl zij bij 
het pagten van hunne erven niet wisten nog konden weeten van zodanige nieuwe belastingen, 
verzoekende dierhalve om deeze en anders aangevoerde redenen, dat het deeze vergadering 
mogt behagen het personeel van Stads wegen te voldoen of hun toe te staan het zelve aan de 
pagtpenningen te mogen korten, of anders van Stads wegen tegemoet te komen, tot 
voorkoming van ter Requeste anders onvermijdelijke ruine. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Stad kan in het verzoek ten Requeste 
gedaan, zoals het legd niet worden getreeden. 
 
[In marge; Het request en apostil was ieder geschreven op een zegel van f. 1 – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
343. Den 19 Februarij 1807, fol.110. 
Op het Request van Salomon Marcus junior, verzoekende dat hem zo als hij geduurende 
verscheidene jaren genoten heeft voor altijd of voor een reeks van jaren, geremitteerd worde 
een uitgang uit zijn huis van twee goudguldens jaarlijks, ten behoeve van deze Stad. 
Was geapost:  Op het verzoek van de Kameraars der Stad wordt het verzoek ten Requeste 
gedaan door dezen gewezen van de hand. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, I. Augier, secret.]. 
 
 
344. Den 19 Februarij 1807, fol.110. 
Op het Request van Mr. Fr. Lemker, verzoekende met het gebruik van het Bolwerk, gelegen 
aan de Houtslagers poort, thans door het overlijden van zijne vader vacant, bij continuatie te 
worden begunstigd. 
Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan wordt door dezen geaccordeerd op den 
vorigen voet en tot weder opzeggen toe. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, I. Augier, secret.]. 
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345. Den 19 Februarij 1807, fol.110vo. 
Op het Request van Hendrik Avink, te kennen gevende, dat hij van het Heiligen Geests 
Gasthuis aangepagt hebbende een Kamp lands, genaamd de Bagijnen weide voor f.321 - : - , 
aan dat land zware kosten heeft moeten doen om het in een goeden staat te brengen, doch dat 
des niettegenstaande het zelve land hem zijn beloofde pagtpenningen niet kan opbrengen, 
over zulks verzoekende, dat hij jaarlijks aan dezelve pagtpenningen moge korten eene som 
van vijftig guldens, of zo veel meer of minder als zal worden verstaan. 
Was geapost:  Op het Rapport van de Provisoren van het Heiligen Geests Gasthuis wordt het 
verzoek ten requeste gedaan door dezen gewezen van de hand. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, I. Augier, secret.]. 
 
 
346. Den 23 Februarij 1807, fol.111. 
Op het Request van Berend Willem Telder, meester van de zweep voor de Buiten kerk, 
verzoekende eene verhoging van tractement of op een ander geschikte wijze te worden 
gebeneficeerd, al zo hij jaarlijks merkelijk schade komt te lijden uit hoofde des Buiten kerk 
zedert 1795 niet tot de godsdienst oefening gebruikt is geworden. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid wordt de Suppliant 
eens toegelegd de Sa. van f.60 - : - te betalen door den Ontvanger der Ecclesiastique 
goederen. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren geschreven ieder op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
347. Den 23 Februarij 1807, fol.111. 
Op het Request van Wolter Jans de Le(e)uw, meier dezer Stads Geestelijkheid op een erve 
aan de Hooge weg onder Camperveen, te kennen gevende hoe hij zijn erve reeds zeer hoog 
gepagt heeft, en des tijdes niet kon bereekenen, dat zijn pagtpenningen nog zouden bezwaard 
worden met een enorme impost onder de naam van personeel veel minder dat hij alleen 
daarmede zoude bezwaard blijven, verzoekende over zulks dat zijne jaarlijksche 
pagtpenningen mogten worden vermindert naar evenredigheid van hetgeen hij in het 
personeel jaarlijks zal moeten betalen of hem jaarlijks in die last op een andere wijze word te 
gemoet gekomen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid kan in het verzoek ten 
requeste gedaan zoals het legd niet worden getreeden. 
 
[In marge: Het Request en Apostol waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
348. Den 23 Februarij 1807, fol.111vo. 
Opm het Request van Catrina van Dalen, wede Claas Staal, verzoekende wegens haar 
armoedige omstandigheid, dat de uitgang uit haar huis f.2 – 2 – : jaarlijks aan de 
Geestelijkheid mogt worden af genoemen immers dat haar de verschuldigde jaren mogten 
worden geremitteerd. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid wordt de Suppliante de 
twee agterstallige jaren uitgang geremitteerd. 
 
[In marge: Het Request was geschreven op een zegel van f. – 10 – . dog wegens armoede van de Suppliante is het Apostil 
zonder zegel gratis afgegeven. In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
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349. Den 23 Februarij 1807, fol.112. 
Op het Request van Berend Koenders, meier van een Stads erve op het Eiland, daarbij te 
kennen gevende dat het hem onmoglijk zal zijn de beloofde pagtpenningen a f.1300 - : - 
jaarlijks aan den Ontvanger te voldoen, temeer daar hij het personeel daarvan nog betalen 
moet dat hij daar en boven nog het ongeluk gehad heeft eenige paarden en beesten te 
verliezen en dat zijn vrouw hem door den dood is weggerukt, waardoor hij verpligt is aan de 
voogden van de voorkinderen eene Sa. van f.380 - : -   uit te reiken; dat hij over zulks, om zijn 
armoedelijke ruïne voor te komen, oordeeld het beste zijn afstand te doen van de pagt die hij 
aan het erve heeft, diezelver verzoekende dat het de vergadering mogt behagen om op het 
spoedigste te besluiten dat de Suppliant van zijn pagt met Petri zal zijn ontslagen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Stad kan in het verzoek ten requeste 
gedaan niet worden getreeden. 
 
[In marge:  Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
350. Den 2de Maart 1807, fol.112vo. 
Op het Request van Willem Rietberg en Antje Entrop, Ehelieden, daarbij te kennen gevende, 
dat zij wegens diverse tegenspoedige omstandigheden tot die laagte zijn gebragt, dat zij 
Requestranten door veele hunner crediteuren in rechten worden vervolgd en reeds met de 
Executeur gedreigd; dat zij die maatregelen niet kunnende keeren, bevreesd zijn dat veelen 
hunner crediteuren niet aan het haare zullen kunnen komen wegens de menigte van onkosten 
die gemaakt worden; en daar zij wenschte dat niet eenige maar hunne gezamentlijke 
crediteuren in hun boedel konde en mogten toetreeden, zo verzogten zij dat de boedel ten 
voordeele van de gezamentlijke crediteuren mogt worden aangenomen en Curators daarin 
aangesteld. 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier, wordt de 
verzogte beneficie van cessie geaccordeerd ten fine en effecte als naar rechten alsmede ter 
waarneeming van des boedels interessen, met concurrentie der opgeroepene crediteuren in 
den zelve tot Curatoren geauthoriseerd Dirk van Hulzen en Hendrik Jan van Kempen, ten 
einde binnen de kort mogelijke tijd pertinente staat en inventaris der goederen, schulden en in 
schulden te maken, alle zo bekende als onbekende in en uitheemsche crediteuren op een 
bepaalde dag ter aangave en verificatie hunner pretensien op te roepen, de goederen ten hunne 
profijte naar Stadsrecht te verkopen en verder te doen hetgeen der zaake nooddruft zal 
vereischen. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
351. Den 2 Maart 1807, fol.113. 
Op het Request van de Buiten Vaders van het Roomsch Catholiek Weeshuis, verzoekende, dat 
uit hoofde van bekrompen finantielen staat van het weeshuis hun kosteloos moge worden 
verleend het gebruik van Stads Doctoren, Apothecar en Chirurgijn, zodanig en wanneer 
derzelve hulp nodig is. 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Buitenquartier wordt aan de Buiten 
Vaders van het Roomsch Catholiek Weeshuis vergund bij ziekte der weeskinderen de hulp 
van dezer Stads Doctoren te vragen, zonder dezelven daarvoor te behoeven te voldoen, doch 
wordt het verzoek om het gebruik van medicijnen ten laste van deze Stad te mogen brengen, 
door dezen gewezen van de hand. 
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[In marge: Vrij van zegel]. 
 
 
352. Den 9de Maart 1807, fol.113vo. 
Op het Request van den Stads Architect en Fabriekmeester A.M. Sorg, verzoekende om 
daarbij geallegeerde redenen, dat zijn tractement met hondert guldens mogt worden verhoogd, 
ofte anders hem Requestrant geduirende zijn leven lang eene jaarlijksche toelaage van hondert 
guldens toe te staan. 
Was geapost: Op het rapport van de Cameraars van de Stad, kan in het verzoek ten requeste 
gedaan, zoals het legd, niet worden getreeden, maar wordt de Suppliant eens toegelegd de Sa. 
van hondert guldens, te betalen door den Ontvanger deezer Stads Domeinen uit de lopende 
Camer. 
 
[In marge; Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
353. Den 12 Maart 1807, fol. Fol.113vo. 
Op het Request van Berend Gerrit Sonnenberg, thans wonende in Oosterhout, verzoekende 
met zijne huishouding de inwoning voor zich en zijn stiefzoon Gerrit Roelofs de Goede, thans 
ruim elf jaren oud, het Groot Burgerrecht binnen deze Stad, mits het hem vergund worde de 
daartoe gerequireerd wordende penningen in twee termijnen te mogen betalen. 
Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan wordt door dezen geaccordeerd, en dien ten 
gevolge de inwoning binnen deze Stad aan den Requestrant en deszelfs huisgezin, alsmede 
het Groot Burgerrecht dezer Stad aan hem en zijn gelibelleerden stiefzoon toegestaan, mits hij 
de daartoe vereischte penningen in een termijn en wel voor of op nu Mai aanstaande voldoe; 
en een behoorlijke acte van indemniteit van zijne tegenwoordige woonplaats voor hem en 
zijne huisvrouw en stiefzoon inlevere. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, I. Augier, secret.]. 
 
 
354. Den 12 Maart 1807, fol.114. 
Op het Request van Elizabeth Huiskes, wede B. Grevenbank, verzoekende als bij Apostille. 
Was geapost:  De persoon van Jan van Dalfsen wordt door dezen geauthoriseerd tot mede 
curator in de nalatenschap en mede voogd over de minderjarige kinderen der Requestrante, na 
derzelver overlijden, en zulks in de plaats van Albertus van der Waa. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren geschreven ieder op een zegel van f. – 10 – : in fidem, I. Augier, secret.]. 
V: 27 Oct: 1800]. 
 
 
355. Den 26 Maart 1807, fol.114vo. 
Op het Request van Willem Hendriks, wonende in Mastebroek, verzoekende inwoning binnen 
deze Stad en het Groot Burgerrecht. 
Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan wordt door dezen gewezen van de hand. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren geschreven ieder op een zegel van 10 st(uivers). In fidem. I. Augier, secret.]. 
 
 
356. Den 26 Maart 1807, fol.114vo. 
Op het Request van Berend Lebbelink , verzoekende om verhoging van tractement als 
orgeltreder van de Bovenkerk. 
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Was geapost:  Op het rapport van de Kameraars der Geestelijkheid wordt het verzoek ten 
requeste gedaan gedeclineerd, zoal het is liggende doch wordt de Requestrant gebeneficeerd 
met tien goudguldens te betalen door de Ontfanger dezer Stads Ecclesiastique goederen. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren geschreven ieder op een zegel van 10 st(uivers). In fidem, I. Augier, secret.]. 
 
 
357. Den 28 Maart 1807, fol.114vo. 
Op het Request van A. Alberts (van der Weerd), meier op her erve No.53 genaamd de 
Koitenberg, verzoekende om een vierde part van den kamp genaamd de Knollenberg te 
mogen scheuren. 
Was geapost:  Daar de gelibelleerde kamp goed vrugtbaar binnenland is, en dus het scheuren 
van dezelve tot merkelijke vermindering zoude strekken, zo kan in het verzoek ten requeste 
gedaan niet worden getreeden. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren geschreven ieder op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
358. Den 28 Maart 1807, fol.115. 
Opte Requeste van Jan Jacobs Klunder, meier op de Zuiderweerdt, verzoekende een morgen 
land, gelegen op de Belt van zijn erve te mogen scheuren, in plaats van de tien akkers 
zaaijland, als daartoe te laag zijnde. 
Was geapost: Daar de gelibelleerde morgen land vlak aan de Ende Kooij is leggende, die de 
Suppliant met zijn buurman Jan Bartels te zamen in gebruik heeft, en dus het scheuren van 
dezelve veel nadeel daaraan zoude toe brengen; zo kan in het verzoek ten Requeste gedaan, 
zoals het ligd, niet worden getreeden, maar wordt de Suppliant geaccordeerd een andere kamp 
van dezevde groote en verder van de Kooij, in plaats van het tegenswoordig bouwland te 
mogen scheuren. 
 
[In marge: Het Apostil en Request waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
359. Den 28 Maart 1807, fol.115. 
Op het Request van K. Kragt, J.L. Broekhuizen, R. Wichers en Egtb. Adolf Meurs op erven 
deezer Stad, verzoekende gelibelleerd te worden van het hoorn, paardegeld, alsmede van de 
drie additioneele stuivers op het personeel. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Stad word aan de Supplianten, zoals 
aan alle meiers van de Stadserven geaccordeerd om bij het slot van ieder pagtjaar zo veel aan 
hunne pagt te mogen korten als zij met quitantien aan den Ontvanger der Stads Domeinen 
zullen kunnen doen geblijken dat zij op het middel van het hoorn en paardegeld over dat jaar 
hebben betaald, wordende het verzoek om gelibeleerd te worden van de additioneele stuivers 
op het personeel provisioneel gehouden in advijs. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f.2 – 10 – . In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
360. Den 28 Maart 1807, fol.115vo. 
Op het Request van T.G. de Ruiter, Lubbert Jans, Derk van den Belt, B. Jans en J.J. de 
Klunder, verzoekende als in het voorgaande Request. 
Was geapost:  Als op de voorgaande. 
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[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f.2 – 10 – :  in fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
361. Den 14 April 1807, fol.116.  
Op het Request van Peter Teune, meijer op het Stadserve in het Buitendijksche No.69, 
verzoekende een stuk land aan de zee gelegen, ongeveer een morgen te mogen scheuren. 
Was geapost:  De Suppliant wordt geaccordeerd het gelibelleerde stuk land te scheuren en te 
bebouwen. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
362. Den 14 April 1807, fol.116. 
Op het Request van Jurrien Rook, meijer op het erve in het Buitedijksche No.66, verzoekende 
een stukje lands groot ongeveer twee morgen scheuren in plaats van een ander stukje land 
ongeveer van dezelve groote. 
Was geapost: De Suppliant wordt geaccordeerd om het gelibelleerde stukje land in plaats van 
het ander bouwland te mogen scheuren. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 

363. Den 14 April 1807, fol.116vo. 
Op het Request van Jan Lubberts, meier op het erve No.32 op de Mandjesweert, verzoekende 
het oude bouwland genaamd het Hutte Kampie te mogen scheuren. 
Was geapost:  Alzo het gelibelleerde stukje land binnen land is kan in het verzoek ten 
Requeste gedaan niet worden getreeden. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. rambonnet, secret.]. 
 
 
364. Den 14 April 1807, fol.116vo. 
Op het Request van Derk Sleurink, meier op het erve op het Haatland No.51, verzoekende een 
stukje land naast het bouwland te mogen schreuren. 
Was geapost:  In het verzoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. rambonnet, secret.]. 
 
 
365. Den 14 April 1807, fol.116vo. 
Op het Request van Jan Dorgelo, Stadsmeier in het Buitendijksche, verzoekende een stuk land 
aan zee gelegen te mogen scheuren. 
Was geapost:  De Suppliant wordt geaccordeerd het gelibelleerde land te mogen scheuren, 
mits zulks doende, zoals hem door de Cameraars van de Stad zal worden aangeweesen. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. rambonnet, secret.]. 
 
 

366. Den 14 April 1807, fol.117. 
Op het Request van A. Gezelschap, zo voor zich als in naam van de nog overige leden 
behoord hebbende tot het Burger Jager corps in den jaare 1796 alhier gefungeerd hebbende, te 
kennen gevende, dat hij alle moeite heeft aangewend om te voldoen aan het Apostil dezer 
vergadering van den 19 Mei ll. doch zonder eenig gevolg, dierhalven verzoekende met eene 
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som van een honderd guldens begunstigd te worden, ten einde G. Stuurbrink daaruit kunnen 
worden voldaan, en dat tevens de obligatie door H(a)r(men) Frans Wolf gepasseerd moge 
vernietigd worden. 
Was geapost:  Op het rapport van de Kameraars der Stad over 1798 wordt het verzoek der 
Requestrant geaccordeerd en wordt aan de zelve dien ten gevolge toegelegd eene som van een 
honderd guldens, te betalen uit dezer Stads Rentekamer, ten einde daar mede den koopman G. 
Stuurbrink te voldoen, waarvan hij door goede acquiten aan de opgemelde heeren Kameraars 
zal moeten doen blijken en wordt verder het gelibelleerde handschrift gepasseerd door 
Harmen Frans Wolf, door deezen verklaard te zijn gemortificeerd en vernietigd. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van dertig stuiver. In fidem, I. Augier, secret.]. 
 
 
367. Den 14 April 1807, fol.117vo. 
Op het Request van Johannes Christoffel van Benthem, wonende te Hasselt, verzoekende zich 
binnen de Stad als inwoner te mogen nederzetten ten einde een broodbakkers affaire uit te 
oeffenen. 
Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan wordt door dezen gewezen van de hand. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, I.Augier, secret.]. 
 
 
368. Den 20 April 1807, fol.117vo. 
Op het Request van Jan Bartels op de Zuider weert No.45, verzoekende circa anderhalf 
morgen en gelegen agter het huis te mogen scheuren. 
Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word door dezen geaccordeerd. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 

 
 
369. Den 20 April 1807, fol.117vo. 
Op het Request van Helena Louiza Fieroot, verzoekende dat, uit hoofde dat de persoonen van 
Jac. Tichler en Jan van de Poll in de jaare 1801 aangesteld zijnde tot Executeur of 
boedelredders over hare nalatenschap, laatst genoemde overleden was, thans in derzelfs plaats 
in die qualiteit moge worden benoemd de Med(icine) Doctor D.A.I. Troulja. 
Was geapost: Het verzoek ten Requeste gedaan wordt door dezen geaccordeerd en dien 
volgens de Med(icine) Doctor D.A.I. Troulja gequalificeerd tot mede Executeur of mede 
boedelredder over de nalatenschap natelatene goederen der Requestrante, en zulks ten fine en 
effecte als naar rechten. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, I.Augier, secret.]. 
 
 
370. Den 4de Meij 1807, fol.118. 
Op het Request van Ds. Rauwert Tichler; daarbij te kennen gevende dat, geduurende de 
vacatuur dezer Stad, veroorzaakt door het vertrek van den Predikant  M. Cremer naar 
Groningen, alle de  opengevallene beurten zederr den 14 September 1806 tot 26 April 1807 
ingesloten door den respective predikanten van de Classis van Campen zijn waargenomen, 
verzoekende overzulks dat den Ontvanger deezer Stads Domeinen mogt worden 
gequalificeert het gewoone predikant tractement, zo verre het aande Classis competeerd aan 
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hem Req(uestrant) het Classis deputatus uit te reiken, ten einde hetzelve op de eerst komende  
Pinxter vergadering te kunnen verdeelen. 
Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, word gedaan, en den Ontvanger deezer Stads 
Domeinen gequalificeerd als daar bij vermeld. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f.1 – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
371. Den 14 Meij 1807., fol.118vo. 
Op het Request van de Kerkmeesteren van het H(eiligen) G(eests) Gasthuis, verzoekende 
approbatie van de verkoop van zeker huisje, toebehorende aan voors(chreve)n Godshuis, 
staande in de Korte Boven Hofstraat, aan Hend(rik) Scholten voor de Sa. van f.225 - : - 
vrijgeld. 
Was geapost:  Op het rapport van Provisoren van het H(eiligen) G(eests) Gasthuis word 
gelibelleerde verkoop geapprobeerd. 
 
[In marge: Vrij van zegel als van een godshuis]. 
 
 
372. Den 21 Mai 1807, fol.118vo. 
Op het Request van de Buiten Vaders van het Roomsch Cath(oliek) Weeshuis binnen deze 
Stad, verzoekende eene collecte binnen deze Stad te mogen doen ten behoeve van het zelve 
Weeshuis. 
Was geapost:  Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Buitenquartier wordt aan de 
Requestranten geaccordeerd eene collecte binnen deze Stad en derzelver vrijheid te doen op 
Dingsdag 9 Junij aanstaand, des voormiddags ten 10 uuren ten behoeve van het R(oomsch) 
C(atholiek) Weeshuis, op den voet zoals bij Apostille van 25 April 1805 bepaald is. 
 
[In marge: Vrij van zegel als voor een godshuis]. 
 
 
373. Den 1 Junij 1807, fol.119. 
Op de Requeste van de Vendumeester E. Moulin, verzoekende een praetensie ten lasten van 
Hen(drik) van Grafhorst groot f.12 – 10 – :  als bij parate Executie hem mogen worden 
aangecondigd, en dat de Executeuren in dien boedel mogen worden gelast om hem die uit te 
tellen. 
Was geapost:  De Requestrant wordt de Parate Executie wegens de hem als Vendumeester 
competeerende penningen ten zijne schade en bate geaccordeerd. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
374. Den 4 Junij 1807, fol.119. 
Op het Request van de Kerkmeesteren van het G(eertrui) en C(atharina) Gasthuis, 
verzoekende approbatie van de verkoop van een kopers proeve met inwoning in een gemeen 
huisje aan Wolter Oortjes, oud 58 jaren voor eene Sa. van f.950 - : - op conditien dat de kost 
ten voordeel van het huis zal verblijven het zij den kooper voor plaisir of om affaires, uit de 
Stad mogt gaan. 
Was geapost:  Op het rapport van de Provisoren van het G(eertrui) en C(atharina) Gasthuis 
word de gelibelleerde verkoop geapprobeerd. 
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[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
375. Den 4de Junij 1807, fol.119vo. 
Op het Request van de Kerkmeesteren van het G(eertrui) en C(atharina) Gasthuis, 
verzoekende approbatie van een verkoop van een kost kopers proeve op de langstlevende aan 
H. Stokebrand, oud 78 jaren en A. Maria van Spall, oud 68 jaren Ehel(ieden), wonende te 
Vianen, voor eene Sa. van van f.1500 - : - met inwoning in een huisje weleer door Berend 
Hofstede bewoond, op voorwaarden, dat wanneer er zig een beter huisje komt op te doen, zij 
daarvan tegens betaling van f.200 - : - kunnen gebruik maken alsmeede, wanneer zij mogten 
begeeren twee kost kopers proeven te genieten, dat zij dan zouden kunnen volstaan met 
daarvoor te betalen f.300 - : - boven de beloofde f.1500 - : - mits zulks komt te geschieden 
kort nadat zij hunne inwoning in het huis zouden hebben betrokken, en dat de kost aan het 
huis zal verblijven, zo zij voor plaisir of affaires uit de Stad mogten gaan. 
Was geapost:  Op het rapport van de Provisoren van het G(eertrui) en C(atharina) Gasthuis 
word de gelibelleerde verkoop, op de daarbij bepaalde conditien geapprobeerd. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
376. Den 18 Junij 1807, fol.120. 
Op het Request van R. van Romunde, verzoekende zijn runder en paardenstal, uitkomende in 
de Heilensteeg, die zodanig vervallen is, dat op het punt staat van om te vallen te mogen 
afbreeken, en zijn where met een capitale hooge muur te mogen afsluiten. 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier word het verzoek 
ten Requeste gedaan geaccordeerd, mits de Suppliant voldoed aan art. 15 de order op de 
verponding van den 21 Januarij 1807. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
377. Den 18 Julij 1807, fol.120. 
Op het Request van Berend van Marle, oud 65 jaren en deszelfs vrouw, oud 67 jaren, 
verzoekende approbatie van het contract dat zij met de Kerkmeesteren van het H(eiligen) 
G(eestes) Gasthuis hebben ingegaan, om in het zelvde Huis te zullen genieten een kost gevers 
proeve en inwoning in een der halve kost kopers huisjes voor eene Sa. van f.450 - : - te 
betalen f.100 - : - na de approbatie op 1mo November 1807 f.200 - : - en binnen de tijd van 2 
jaren de resterende f.150 - : - of deeze f.150 - : - na de verkoop van hun lieder huis, zo zij 
dezen binnen die tijd kunnen verkopen, mits dat zij de vrije dispositie over hunner 
nalatenschap zullen behouden, en de provisioneele inwoning in het eerste openvallende huisje 
boven in het meergemelde Gasthuis tot zo lang zij een  der gedagte halve kost kopers huisjes 
zullen kunnen bewonen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Provisoren van het H(eiligen) G(eests) Gasthuis word 
het gelibelleerde contract geapprobeerd. 
 
[In marge: pro deo]. 
 
 
378. Den 18 Junij 1807, fol.120vo. 
Op de Requeste van A. Gluijsteen, te kennen gevende hoe bij Apostil van den 21 Febr(uarij) 
1803 op de Request van den Muntmeester N. Wonneman geaccordeerd zijnde geworden 
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sweeklijks f.6 - : - voor de Stempelsnijder van den Munt, zo lang als de muntslag van duiten 
voor de Asiatische Colonien zoude voortgezet worden, dat hij Req(uestrant) als die beloning 
zou herstellende, die post heeft geambieerd, en van het begin van zijne werkzaamheden tot 
den 1ste October 1806 die penningen heeft ontvangen: dog dat hij zedert dien tijd daarvan is 
verstooken gebleven, zonder dat hij weet welke redenen daar voor plaats hebben; dat wel, 
wegens de duurte van het koper, en het stil staan van alle de munten op bevel van  zijne 
Majesteit, er ook eenige maanden verlopen zijn, dat men op dien Munt ook niet heeft kunnen 
werken; dog zulks ten eenemale buiten zijn toedoen is; verzoekende over zulks dat hem de 
agterstedige weekelijksche beloningen met die welke hij voortaan zal komen te verdienen 
sweekelijksch zal worden voldaan. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van den Stad wordt verstaan, dat wanneer de 
werkzaamheden in de Munt zodanig zijn, dat in dezelve met twee pressen moet worden 
gearbeid, als dan aan den Suppliant provisioneel en tot wederzeggens toe, eerst de Rente 
Camer zal worden betaald de Sa. van ses gulden, en daar en tegen maar drie gulden wanneer 
maar met een pres wordt gewerkt; terwijl wanneer den Munt geheel stil staat en de Suppliant 
als Stempelsnijder dus daarin ook niets te stempelen heeft, als dan aan hem geen betaling zal 
gedaan worden; en wordende Cameraars van de Stad gequalificeerd om aan den Suppliant op 
zodaanigen raet zo in het vervolg als van het agterstallige te voldoen. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
379. Den 18 Junij 1807, fol.121vo. 
Op het Request van Peter Evers, voor zich en zijne mede erfgenamen van wijlen Gerrit Aarts, 
welke in huur gehad heeft vier morgen land gelegen in het Middelblok van de Mastenbroeker 
polder voor de som van twee en zestig gulden, jaarlijks, verzoekende dat de erfgenamen 
voorschreven van de nog lopende huur van voorschreven land ontslagen mogen worden, of 
anders dat het aan hem vergund zij, over het zelve tot den uiteinde van het tegenwoordige 
huurcontract aan een ander weder te verhuuren. 
Was geapost:  Op het rapport van de Kameraars der Geestelijkheid worden de erfgenamen 
van wijlen Gerrit Aarts geautoriseerd op de conditie daarvan zijnde aan een ander te 
verhuuren, met dien verstand echter, dat dezelve erfgenamen voor het lopend pagtjaar voor de 
huurpenningen ter somma van twee en zestig guldens jaarlijks moeten instaats endezelve ten 
comptoire van dezer Stads Ecclesiastique goederen voldoen. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van 10 stuiver. In fidem, I. Augier, secret.]. 
 
 
380. Den 18 Junij 1807, fol.122. 
Op het Request van Jacobus Bijsterbos, verzoekende, dat voor hem in huur moge worden 
overgeschreven, zodanige kamp hoogland, toebehorende aan dezer Stads Geestelijkheid, als 
Willem Rietberg had gepagt voor negen en tagtig guldens en tien stuivers. En zulks voor 
gelijke som en op dezelfde conditien. 
Was geapost:  Op het rapport van de Kameraars der Geestelijkheid wordt het verzoek ten 
requeste gedaan geaccordeerd, en zal dievolgens de gelibelleerde kamp hoogland op de naam 
van Requestrant worden over geschreven, mits dezelve behoorlijk borge stelle. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van 10 stuiver. In fidem, I. Augier, secret.]. 
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381. Den 18 Junij 1807, fol.122. 
Op het Request van Jan Frans Evers, te kennen gevende dat een kamp land gelegen buiten de 
Hagepoort, welke hij van dezer Stads Geestelijkheid gepagt heeft voor vijftig guldens 
jaarlijks, zodanig schraal is, dat hij zonder zijne aanmerklijke schade, die beloofde pagt niet 
zal kunnen opbrengen, derhalven verzoekende om eenige toelage van Stadswegen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Kameraars der Geestelijkheid wordt aan den Suppliant 
geremitteerd de som van Twintig guldens eens, welke hij op zijne pagtpenningen zal kunnen 
korten. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van 10 stuiver. In fidem, I. Augier, secret.]. 
 
 
382. Den 18 Junij 1807, fol.122vo. 
Op het Request van Brand Kuipers, te kennen gevende dat de Ontfanger van dezer Stads 
Ecclesiastique goederen hem aanspreekt om betaling te erlangen van eene som van  
f.16 – 10 – : wegens door hem verschuldigde drie jaren thins uit zijn huis staande in de Boven 
Nieuwstraat op den hoek van de St. Jacob steeg zuidzijde groot f.5 – 10 – : welke som hij niet 
in staat is te voldoen, derhalven verzoekende, dat voor den tijd van eenige agtereenvolgende 
jaren de voorschreven thins hem moge geremitteerd worden. 
Was gepost:  Op het rapport van de Kameraars der Geestelijkheid wordt het verzoek ten 
Requeste gedaan gewezen van de hand, zoals het ligt, doch wordt aan derzelver geremitteerd 
zijne thans verschuldigde drie jaaren uitgang ter somma van zestien guldens en tien stuivers. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren geschreven op een zegel van f. – 10 –  ieder. In fidem, I. Augier, secret.]. 
 
 
383. Den 28 Junij 1807, fol.123. 
Op het Request van Gerrit Dries, oud 66, en deszelfs vrouw Geesje Harms, oud 70 jaren, 
verzoekende approbatie van het contract, welke zij met de Kerkmeesteren van het H(eiligen) 
G(eests) Gasthuis hadden aangegeaan van een kost kopers proeve in het gem(elde) huis op de 
langstlevende, en inwoning van het huisje op de plaats door wijlen de wed(uwe) Groenewolt 
bewoond voor eene Sa. van f.1300 - : - waarvan f.600 - : - op 1mo November aanstaande en de 
resteerende f.700 - : - op 1mo Meij 1808 zal worden betaald. 
Was geapost:  Op het rapport van de Provisoren van het H(eiligen) G(eests) Gasthuis wordt 
het gelibelleerde contract geapprobeerd. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
384. Den 20 Julij 1807, fol.123vo. 
Op het Request van Hermanus Vos, te kennen gevende, dat hij voornemens is zijn Carviel 
schip genaamd de Vijf Broeders te verkopen; ter betaling van eenige schulden door hem en 
zijne wijlen Ehevrouw Maria van der Ree gecontracteerd en op het zelve schip gevestigd; dat 
hij echter daartoe niet mogende overgaan, dewijl hij minderjarige kinderen heeft, zonder 
vooraf de toestemming dezer vergadering te hebben geobtineerd, dien volgens verzoekt, dat 
het deze vergadering behage, hem Requestrant als vader en voogd over zijne vijf kinderen en 
erfgenamen van wijlen hunne moeder te autoriseren tot de verkoop van zijn gelibelleerde 
Carviel schip, voor zo verre het zelve voorzegde zijne kinderen aangaat, ten fine als in den 
Requeste vermeld. 
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Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, wordt door dezen geaccordeerd, en 
dienvolgens wordt het dezelven gepermitteerd, het gelibelleerde Carviel schip te verkopen. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van 10 stuiver. In fidem, I. Augier, secret.]. 
 
 
385. Den 20 Julij 1807, fol.124. 
Op het Request van de wede J.C. Dieke, berigtende op een antwoord van den Boekhouder 
B.J. Herweijer, waarbij dezelve had berigt op een vorig door Requestrante ingediend request, 
houdende klagte van van genoemden Boekhouder geene voldoening te kunnen bekomen van 
eene som van vijf en zeventig guldens wegens een slagtbeest gekogt voor een honderd vijf en 
zeventig guldens in den jare 1805 en op het boek gebragt, thans na deze redenen voor haare 
sustenue aanvoerende, met verzoek, dat deze vergadering den Boekhouder B.J. Herweijer 
gelieve te gelasten aan haar Requestrante de resterende vijf en zeventig guldens uit te tellen. 
Was geapost:  Uit hoofde van deficierend bewijs, dat de gelibelleerde schuld zoude zijn een 
boekschuld, wordt de Requestrante gerenvoieerd naar de ordinaris cours (loop, gang) van 
justitie. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van 10 stuiver. In fidem, I. Augier, secret.]. 
 
 

 
386. Den 3 Augustus 1807, fol.124vo. 
Op het rapport van de Roedendrager J. Tebbetman, daartoe te kennen gevende, daarbij te 
kennen gevende, dat hij geduirende den tijd van 25 jaren ten comptoir van den Ontvanger van 
Vollenhove ‘s jaarlijks ontving f.12 - : - voor het affigeeren van ’s lands en Departementaale 
publicatien dan dat zedert het jaar 1805 het Departementaal bestuur hem zodanige betaling 
geweigerd heeft, en daar nu zedert eenige jaren zodanige affictie met veel moiete (moeite)en 
kosten is verzeld, hij dus eerder redenen had om verhoging te vragen, dan zig daar van geheel 
verstoken te zien overzulks verzogt, dat het deeze vergadering mogt behagen hem dat gemis 
’s jaarlijks uit Stads Cassa te doen toekomen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Stad wordt verstaan dat, schoon deeze 
vergadering geenzints gehouden is den Suppliant het gemis uit Stads Cassa te restitueren 
hetgeen hij voor het aanplakken van de publicatien van het Departementaal bestuur gewoon 
was te ontvangen nog ook in het toekomende voor zodanige aanplakking te dedomageeren 
(dédommager [Fr.], schadeloos stellen), als behoorende tot de post dat hij en zijn confraters 
bekleeden, echter uit consideratien van de veelvuldige moiete, die zedert eenige tijd, met die 
aanplakking heeft plaats aan hem de twee agterstallige jaren over 1805 en 1806 a f.12 - : -  
’s jaars zullen worden gerestitueerd, en hij in het vervolg jaarlijks zodanige f.12 - : - zal 
genieten mits dat hij daarvoor niet alleen zal gehouden zijn, alle publicatien van het 
Gourvenement en Stad aan te plakken maar ook alle publicatien en resolutien, die aan deze 
vergadering worden toegezonden, da(a)dlijk naa het scheiden van ieder vergadering in de 
daartoe aangelegde portefuille, op dezelver behoorlijke plaats in te plakken zonder daarvan 
ingebreeke te blijven. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
387. Den 10 Augustus 1807, fol.125. 
Op het Request  (van) Jan Rankenberg, wonende op het erve Westeraa onder Zalk, 
verzoekende remissie van de pagtpenningen van den tiende van Westeraa ter zomma van 
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vijftig guldens, al zo in de volstrekte onmog(e)lijkheid zig bevind, door de ongelukkige brand 
welke in de laatst verlopene jaar op zijn erve heeft plaats gehad, en daardoor zijne meeste 
goederen zijn verbrand. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Stad word de Suppliant de 
gelibelleerde pagtpenningen van de tiende van Westeraa á vijftig guldens geremitteerd. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
388. Den 17 Augustus 1807, fol.125vo. 
Op het Request van G. Beijerink en J. Stuurman, in qualiteit van voogden over de nagelatene 
kinderen van wijlen Johanna Hendrica Busser, gesepareerde huisvrouw van Johan Fredrik 
George Schneiders, verzoekende geautoriseerd te worden tot de verkoop van de mobile 
goederen, tot hare nalatenschap behorende. 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier worden de 
Requestranten geautoriseerd ten fine zo als ten requeste vermeld. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van 10 stuiver. In fidem, I. Augier, secret.]. 
 
 
389. Den 24 Augustus 1807, fol.126. 
Op het Request van Hendrik Geurts en Hendrik Captein, verzoekende hun ontslag van hunnen 
post van Kalkkruier dezer Stad. 
Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen geaccordeerd, en dien ten 
gevolge worden de Requestranten respective ontslagen en geremitteerd als dezer Stads 
Kalkkruiers. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f.1 - : - . In fidem, I. Augier, secret.]. 
 
 
390. Den 27 Augustus 1807, fol.126. 
Op het Request van Mr. J.J. ter Braak, verzoekende als bij Apostille. 
Was geapost:  De Heeren Burgemeester W. Bijsterbos, oud Burgemeester Mr. Willem Jan 
Vossink, Jurriaan Bijsterbos en Nicolaas van Berkum Bijsterbos, worden door dezen 
geautoriseerd, om bij eventueel overlijden van den Requestrant, zo in opzicht van zijne 
begrafenis, als omtrent zijne nalatenschap, immers tot tijd en wijlen zijne naaste of 
aangestelde erfgenamen ten sterfhuize zullen present zijn, de nodige voorzieningen te doen, 
met magt om daar omtrent alles te doen, wat zij ten meesten dienste des boedels, en naar 
costume locaal zullen nodig oordeelen, en speciaal, om ingeval van het overlijden van een 
hunner, eene anderen persoon tot Executeur benevens hen te mogen nomineren. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van 10 stuiver. In fidem, I. Augier, secret.]. 
 
 
391. Den 2 September 1807, fol.126vo. 
Op het Request van de Kerkmeester van het G(eertrui) en C(atharina) Gasthuis, verzoekende 
approbatie op de verkoop van twee kost kopers proeven aan Hendrik van Kalkenstijn en 
Hendrica Catharina Klein, Ehelieden, beiden oud 56 jaren voor f.3000 - : - op verdere 
conditien, dat de kopers zich ten hunnen kosten moeten voorzien van een verblijf tot dat er 
eene woning aan den Burgwal op de andere zijde open valt mits dan nog de kost koper H. 
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Stokebrand derzelve niet zal verkiezen te betrekken; en dat wanneer de koperen om eenige 
reden hoegenaamd uit de Stad gaan de kost ten voordeele van het huis zal blijven. 
Was geapost:  Op het rapport van de Provisoren van het G(eertrui) en C(atharina) Gasthuis 
wordt de gelibelleerde verkoop op deze de voorschreven voorwaarden geapprobeerd. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van 10 stuiver. In fidem, I. Augier, secret.]. 
 
 
392. Den 14 September 1807, fol.127. 
Op het Request van Gerrit Beijerink en Benjamin Nieuwenhuis senior, in hunne qualiteit van 
Buiten Vaders van het Armen Weeshuis, te kennen gevende, dat in den nagelaten boedel van 
Jan Remmelts, van wien drie kinderen in het voorschreven Weeshuis zijn opgenomen, nog 
overig is eene turfdragers plaats welke zij reeds in publieke veiling vruchteloos hebben 
getracht te verkopen en welke bezwaard is met f.600 - : - ten behoeve van Jan van Delden, 
terwijl er na de voldoening van alle bekende schulden nog overig is de som van f.238 : 13 : 6 , 
verzoekende ten einde dien boedel tot liquiditeit te kunnen brengen, te worden gequalificeerd 
om aan voorschreven J. van Delden de opgemeld de turfdragers plaats in eigendom over te 
dragen en verder aan hem uit te keren de nog resterende penningen ter somma voorschreven. 
Was geapost: Op het rapport van de Provisoren van het Armen Weeshuis worden de 
Requestranten in hunne gelibelleerde qualiteit door dezen geautoriseerd om aan J. van Delden 
in voldoening van deszelfs pretentie, groot zes honderd guldens op de nalatenschap van wijlen 
Jan Remmelts in eigendom te cederen de inde zelve nalatenschap zich bevindende turfdragers 
plaatse, benevens de in dien boedel nog overige gerede penningen ter somma van twee 
honderd agt en dertig guldens, agtien stuivers en zes penningen. 
 
[In marge: Vrij van zegel voor een godshuis]. 
 
 
393. Den 14 September 1807, fol.127vo. 
Op het Request van Maria van de Weijer, verzoekende dat haare nigt Johanna van der Hulst 
nagelaten dogter van Albert van der Hulst, oud agtien jaren in het Burger Weeshuis mogt 
worden opgenoomen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Provisoren van het Burger Weeshuis wordt het verzoek 
ten Requeste gedaan door deze gewezen van de hand. 
 
[In marge: pro Deo]. 
 
 
394. Den 17 September 1807, fol.128. 
Op het verzoek van Tijmen Jans, als vader en voogd over zijne dogter Dina Jans, verzoekende 
in zekere procedure tegen J.A. van Leuven vrij te mogen zijn van het betalen der gerichts jura 
en het gebruik van het klein zegel. 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Bovenquartier wordt aan den 
Requestrant geaccordeerd ter zake in den requeste vermeld te mogen worden bediend vrij van 
zegel en worden de gerichtskosten aan den zelve gecrediteerd tot uitdragt van zaken. 
 
[In marge: Het Request was geschreven op een zegel van vier stuivers. In fidem, I. Augier, secret.]. 
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395. Den 17 September 1807, fol.128. 
Op het Request van W.T. Terwolt en J. Stuurman in hunne qualiteit als voogden over de 
persoon en de goederen van Evert Top, verzoekende te mogen worden geautoriseerd om  
f.600 - : - te negotieren ter betaling van een opgezegd capitaal van f.450 - : - en van eenige 
lopende schulden. 
Was geapost:  De Requestranten worden door dezen geautoriseerd om in hunne qualiteit zes 
honderd guldens te negotieren ten fine als bij de requeste vermeld. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van 10 stuiver. In fidem, I. Augier, secret.]. 
 
 
396.  Den 17 September 1807, fol.128vo. 
Op het verzoek van Jan van Eede Bz., verzoekende, dat hangende de procedures tusschen de 
Requestrant en Levi Marcus Cohen het aan den laatstgenoemden niet moge worden 
toegelaten, zijne vaste goederen te bezwaren zonder voorkennis van den Requestrant of van 
zijn gemagtigden. 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroederquartier wordt het 
verzoek ten requeste gedaan gewezen van de hand. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van 10 stuiver. In fidem, I. Augier, secret.]. 
 
 
397. Den 8 October 1807, fol.128vo. 
Op het Request van den Stads Med(icine) Doctor en Lector Botanicus, verzoekende, dat van 
hem in gelijkheid van Doctor Buchner eenige vermeerdering van vast honorarium moge 
worden toe gelegd, of dat ten zijnen behoeve een vaste en aan de benodigde onkosten 
eenigzins geévenredigde de jaarlijksche subsidie, enkel ten gebruike van den Hortis Medicus 
mooge worden vastgesteld. 
Was geapost:  Op het rapport van de geremitteerden tot het ziekenhuis, wordt het verzoek ten 
requeste gedaan gewezen van de hand, zo als het ligt, doch wordt aan den Requestrant, ten 
behoeve van den hortus medicus toegestaan de som van een honderd guldens eens, te betalen 
door den Ontfanger van dezer Stads Domeinen. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van 10 stuiver. In fidem, I. Augier, secret.]. 
 
 
398. Den 8ste October 1807, fol.129. 
Op het Request van den Boekhouder van het Bestiaal Mr. J.C. van Heimenberg, daarbij te 
kennen gevende dat hij in zijn voorn(oemden) qualiteit van Willem Rietberg te vorderen heeft 
eene Sa. van tweehondert en twintig guldens wegens op het boek geslagt vee; dat de boedel 
van voorn(oemde) W. Rietberg was  insolvent geworden en zijne goederen ad opus jus 
habertie verkogt waarvan het provenu onder den Vendumeester zoude berusten, en daar hij in 
zijn qualiteit boven veele crediteuren wegens die praetensie praeferent was, overzulks 
verzogt, dat voorn(oemde) Vendumeester mogt worden geauthoriseerd, om aan hem die 
penningen onder cautie de restituendo uit te tellen 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier wordt het 
verzoek ten requeste gedaan geaccordeerd; en dien ten gevolgen de Curatoren in dien boedel 
geauthoriseerd, om aan der Suppliant, wanneer door den zelve twee sufficiente borgen, ten 
genoegen deezer vergadering zullen zijn gesteld, die zig onder renuntiatie van het beneficium 
ordinis et excussionis, tot de restitutie casu quo, verbonden bij insufficientie van den 
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Suppliant de gelibelleerde twee hondert en twintig guldens en uit de penningen welke onder 
hun van de verkogte goederen van Willem Rietberg voorhanden zijn, uit te betalen. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren geschreven ieder op een zegel van 10 stuivers. In fidem, F. Rambonnet, secret. 
Den 11 October 1807. Zijn in den Gerichte erscheenen Mr. J. Tichler junior en D. van Grafhorst en hebben zig als borgen, 
onder voet bij den Apostil vermeld, ingelaten. Coram: T. Bundes en W.L. van der Upwich]. 
 
 
399. Den 15 October 1807, fol.129vo. 
Op het Request van de Kerkmeesteren van het G(eertrui) en C(atharina) Gasthuis, te kennen 
gevende, dat zij aan Gerrit de Ru en Catharina Wouters verkogt hebben, de eerste oud 70 en 
de andere 58 jaren, twee kost kopers proeven voor 2700 guldens, en op conditie; dat zij zig 
van eene woning zullen moeten voorzien, tot dat er een huisje zal open vallen, in welk geval 
de Heer Stokebrand het dan nog in zijne keus hebben zal, of zij hetzelve wil betrekken tot dat 
er een aan den Burgwal op de lange zijde open komt, onder beding, dat wanneer de 
voorschreven kost koper het zij voor plaisir het zij om affaires uit de Stad mogten gaan de 
kost ten voordeele van het huis verblijven zal, daarop verzoekende de approbatie dezer 
vergadering. 
Was geapost:  Op het rapport van de Provisoren van het G(eertrui) en C(atharina) Gasthuis 
wordt de verkoop voor den gelibelleerden prijs en op de verdere voorwaarden alzoo 
geapprobeerd door dezen. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van 10 stuiver. In fidem, I. Augier, secret.]. 
 
 
400. Den 29 October 1807, fol.130. 
Op het Request van Arnolda Colomba Stuurman, wede van Gerhardus Kuttschreutter, te 
kennen gevende, dat zij bij haare testamentaire dispositie de data 22 December 1798 tot 
Executeuren van dat haar testament hebbende verzocht en benoemd de Heeren Abraham 
Pierre de Braconier en Antonie Meijer wonende te Deventer, en reeden heeft om te vrezen dat 
laatst genoemde zedert door zijner hooge jaren en het afnemen zijner zielsvermogens niet 
meer in staat zijn zoude dien post waar te nemen, weshalve zij te rade geworden is, in deszelfs 
plaats als Executeur van haar testament op de zelfde voorwaarden als in het testament staan 
uitgedrukt te verzoeken en aan te stellen den Heer Burgemeester Bernardus Kesselaar, daar op 
verzoekende de approbatie dezer vergadering. 
Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen geaccordeerd en wordt 
dienvogens de Heer Burgemeester Bernardus Kesselaar geautoriseerd als Executeur van het 
testament van de Requestrante, en zulks in de plaats van den Heer Antonie Meijer en voorts 
ten fine en op den voet als in der Requestrante testament vermeld staat. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van 10 stuiver. In fidem, I. Augier, secret.]. 

 
 
401. Den 2 November 1807, fol.130vo. 
Op het Request van Dirk van Grafhorst en Willem Wilberts, als voogden over Willemina 
Cornelia de Wilde, te kennen gevende, dat er eenig verschil over de nalatenschap van 
Hendrikje Hendriks de Lange, weduwe en boedel houdster van wijlen Cornelis Bartholds de 
Wilde, hunner pupille moeder, tusschen hen en de mede erfgenamen ontstaan zijnde men 
onderling overeengekomen was om het point in verschil te vervatten in een casus positie en 
daarop in te winnen een decisoir advies, verzoekende alvorens daar toe te worden 
geautoriseerd. 
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Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroederquartier wordt het 
vezoek ten Requeste gedaan door dezen geaccordeerd, en dienvolgens worden de 
Requestranten gequalificeerd ten fine in den requeste vermeld. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van 10 stuiver. In fidem, I. Augier, secret.]. 

 
 
402. Den 9 November 1807, fol.131. 
Op het Request van Jan Voorweg, verzoekende te worden gelibelleerd van de betaling der 
pagt van de Oude Kribbe welke hij van deze Stad in huur heeft en voor welke betaling, 
verschenen 6mo Mai 1807, hij door de Stads Ontfanger wordt aangesproken. 
Was geapost:  Op het rapport van de Kameraars der Stad wordt het verzoek ten requeste 
gedaan door dezen gewezen van de hand. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van 10 stuiver. In fidem, I. Augier, secret.]. 

 
 
403. Den 9 November 1807, fol.131. 
Op het Request van Helmich van Kuik, Schoolmeester te Brunnepe, te kennen gevende dat hij 
in die qualiteit en als Koster en Voorzanger te IJsselmuiden is aangesteld, over zulks 
verzoekende van zijnen post te Brunnepe te worden ontslagen. 
Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan wordt door dezen geaccordeerd, en 
dienvolgens wordt de Requestrant van zijne bediening van Schoolonderwijzer te Brunnepe 
ontslagen. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van 10 stuiver. In fidem, I. Augier, secret.]. 

 
 
404. Den 9de November 1807, fol.131vo.  
Op het Request van Johannes Velsink, daar bij te kennen gevende dat hij op den 23 April 
1807, had aangenoomen, het maken van deze Stads Boven toorn, om tegens 3mo November 
van dit jaar klaar te zijn; dan daar reeds te tijd tot zodanig werk te kort was, en dan nog de bij 
gekomen werken, daar hij Suppliant niet op gerekend had, als hij leggen van de moer bouten, 
vernieuwen van de walmgaten en het maken van eenige nissen, benevens het slegte weer, 
hetwelk eenigen tijd heeft plaats gehad, waar door hij in de onmogelijkheid gebragt was, om 
het voorn(oemde) werk op zijn tijd te kunnen vervaardigen, overzulks verzogt eene 
verlenging van 2 maanden en tevens van de bepaalden boete volgens contract vrij te mogen 
worden verklaard. 
Was geapost:  De Cameraars van de Stad worden geauthoriseerd om omtrent de verzoeken 
van den Suppliant, zodanig favorabel te disponeeren, als zij naar bevind van zaken en over de 
activiteit en het behoorlijk in orde brengen van het werk zullen zijn voldaan, oordeelen zullen 
te behoren. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
405. Den 16 November 1807, fol.132. 
Op het Request van B. van de Wal en E. van Wijhe, Kerkmeesteren van het G(eertrui) en 
C(atharina) Gasthuis, daarbij te kennen gevende, dat zij aan eenen Theodorus Jansen geboren 
in ’s Hage, en circa 72 jaren eene kost kopers proeve hadden verkogt voor zijn leven lang 
voor eene Sa. van duizend guldens op conditien dat de kooper provisioneel het vertrek boven 
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de poort van gemelde huis, door de wede Kuipers wordende bewoond zou betrekken, en dat 
zodra de Hr. H. Stokebrand en G. de Veu welke laatste tegenwoordig voor eigen rekening 
buitens huis woond, zich van een woning in gemelde huis zullen hebben voorzien, de keus 
hebben om het eerst openvallende huisje aan de lange zijde te mogen betrekken mits 
betalende daarvoor eene Sa. van hondert guldens, en verder beding, dat wanneer de kooper uit 
de Stad mogt komen te gaan het zij voor affaires of plaisir de kost ten voordeelen van het huis 
zal verblijven, verzoekende approbatie van gem(elde) koop. 
Was geapost:  Op het Rapport van Provisoren van het G(eertrui) en C(atharina) Gasthuis, 
wordt de gelibelleerde koop geapprobeerd op de daarbij bepaalden conditien. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
406. Den 20 November 1807, fol.132vo. 
Op het request van de Havenmeester Hendrik Schimmelpennink, verzoekende verhoging van, 
of een jaarlijks emolument bij zijn tractement, wegens zijne meerdere werkzaamheden door 
dagelijks het Oorgaat te moeten sluiten en ontsluiten, hetgeen nog daar en boven gevaarlijk is 
zo als hij daarvan de droevige ondervinding gehad heeft voor het schielijk toeslaan van de 
deuren. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Stad, kan in het verzoek ten requeste 
gedaan, niet worden getreden, maar wordt de Suppliant eens gebeneficeerd met vijf en twintig 
guldens, te betalen door den Ontvanger dezer Stads Domeinen uit de lopende Camer. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
407. Den 23 November 1807, fol.133. 
Op het Request van den Organist van de Buiten en Broederkerk, J.H. Bekker, verzoekende 
wegens zijne menigvuldigen werkzaamheden eenige verhoging van zijn tractement of te 
anders met een dedomagement gelijk in het verleden jaar gelieven te beneficeeren. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid, wordt de Suppliant 
gebeneficeerd met een hondert guldens, te betalen door den Ontvanger der Ecclesiastique 
goederen. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
408. Den 23 November 1807, fol.133. 
Op het Request van Philippus Coopsen, verzoekende een Doorn heg te mogen plaatsen buiten 
tegen het planketzel van zijn hof, welke hij buiten de Hagenpoort met deszelfs behuizing heeft 
liggen, al zo hij geene gelegendheid heeft dezelve van binnen de pooten, en het planketzel, 
hetwelk geheel vervallen was, niet kan wegneemen voor de hegge tot een zeker hoogte 
gekoomen is. 
Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word geaccordeerd, en dien ten gevolgen aan 
den Requestrant gepermitteerd een Doorn heg te plaatsen tusschen de schutting van zijn hof in 
de publique alleen mits blijvende ten minsten twee van de voet van gemelde boomen. 
 
 [In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
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409. Den 23 November 1808, fol.133vo. 
Op het Request van de Custos vande Walsche Gemeente binnen deeze Stad R. Engelen, 
verzoekende voor zijn meerdere werkzaamheden een jaarlijksche toelage of op een andere 
wijze te mogen worden gefavonseerd. 
Was geapost:  Op het Rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid, wordt de Suppliant 
eens gebeneficeerd met tien goudguldens, te betalen door den Ontvanger de Ecclesiastique 
goederen. 
 [In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
410. Den 26 November 1807, fol.133vo. 
Op het Request van G.W.F. du Clos, wede A.R.B. Wonneman, daarbij te kennen gevende dat 
zij van haare geringe inkomsten in haare wede staat niet genoegzaam in staat is om haar 
beider kinderen die nodige opvoeding, om tot nuttige leden van de Maatschappij gevormd te 
worden, verzoekende overzulks dat haar een jaarlijks douceur uit Stads of Geestelijk cassa 
mogt worden toegelegd zoals meermalen is gebeurd om gem(elde) haare kindren en vooral 
haar zoontje, die den ouderdom van tien jaren heeft bereikt de nodige opvoeding en meesters 
te kunnen geven. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid wordt verstaan, dat 
dewijl de kinderen van de Suppliante nog niet hebben bereikt om aan dezelve een jaarlijks 
douceur toe te leggen, zoals men anders aan zodanige kinderen tot voortzetting van derzelver 
studien wel gewoon is te doen zo kan in het verzoek ten Requeste gedaan, zo als het legd, 
provisioneel niet worden getreeden, maar word echter aan de Suppliante om haar in staat te 
stellen denzelve het nodig onderwijs te kunnen laten geven, eens toegelegd de Sa. van 
honderd guldens, te betalen door den Ontvanger der Ecclesiastique goederen. 
 
 [In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
411. Den 26 November 1807, fol.134. 
Op het Request van Wolter Jans de Le(e)uw, meier op het erve de Groote Pol, onder 
Camperveen, toebehorende aan de Geestelijkheid, daarbij te kennen gevende, hoe hij door 
zijn doofheid de tegenwoordige hoogen pagt van driehondert en vijtig guldens beloofd heeft, 
waardoor hij buiten staat is de hooge pagt te kunnen opbrengen, en daar hij thans door den 
Ontvanger van de Geestelijkheid met Executie wordt gedreigd, verzoekende overzulks dat 
hem die agterstallige pagt geheel of gedeeltelijk mogt worden geremitteerd. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid wordt verstaan dat de 
Suppliant geduurende zijn pagtjaren, jaarlijks een hondert gulden zal kunnen kordten mits dat 
hij zijn agterstalligen pagt aan het Comptoir van den Ontvanger van de Geestelijkheid komen 
te voldoen. 
 
 [In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
412. Den 26 November 1807, fol.134vo. 
Op het Request van B. van Engbrink en Peter Selles, verzoekende remissie van negen 
agterstallige jaren uitgang aan de Buitenkerk uit hunne huizen, staande alhier in de Buiten 
Nieuwstraat, wijk 4 No’s 212 en 213, en tot welke betaling zij met executie worden beedigd 
bedragende jaarlijks negen gulden en tien stuivers tot welke voldoening zij volstrekt buiten 
staat zijn. 
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Was geapost:  Op het Rapport van de Provisoren van de Buitenkerk worden de Supplianten de 
verschuldigde agterstallige uitgangen geremitteerd. 
 
 [In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f.1  – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
413. Den 26 November 1807, fol.135. 
Op het Request van Jan Jansen Knol, stad(s) meier op het Mandemakers land, daarbij te 
kennen gevende hoe zeker einde dijk ligd bij zijn erve behoorende tot zijn onraad langs het 
Ganzediep, welke door de laatste storm aanmerklijkbeschadig is en dus zeer gevaarlijk; 
waarom hij als huurder zig verpligt rekende zulks ter kennisse van de vergadering te brengen 
en met aanbod om de kosten, zoverre hij daartoe verpligt is te dragen, te verzoeken, dat ten 
spoedigste ten meesten nutte van de Stad en de Requestr(ant) de gem(elde) dijk mogt worden 
verlegd en verbeterd. 
Was geapost:  Op het Rapport van den Dijkgraaf van de Mandjesweerd, word de Suppliant 
voor het maken van 25 roeden pakwerk aan de Geute binnenwaards toegelegd de Sa. van agt 
en twintig guldens, te betalen door den Ontvanger dezer Stads Domeinen. 
 
 [In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 

 
 
414. Den 26 November 1807, fol.135. 
Op het Request van Jan Jansen Knol en Eg(bert) van Doorn, als voogden over de twee 
minderjarige kinderen van wijlen Gerrit Koetze bij wijlen Egbertje Gerrits in egte verwekt, 
daarbij te kennen gevende dat zij in hunne qualiteit en praesentie van de Heeren Hoofdlieden 
op nader approbatie met Engeltje Willems thans wede van wijlen Gerrit Koetze over het 
aandeel van het regt van huuren van het erve wegens de pupillen vaders nalatenschap zijn 
veraccordeerd geduurende den loop dezer pagtjaren van een jaarlijksche Sa. van f.42 ½ 
gulden, volgens het nevensgaande contract, verzoekende overzuks dat het Gem(elde) contract 
mogt worden geapprobeerd. 
Was geapost:  Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Buitenquartier word het 
gelibelleerde contract met het exhibitum hujus diei betekend, geapprobeerd 
 
 [In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
415. Den 27 November 1807, fol.135vo. 
Op het Request van Peele Jans Fixe en Beert Willems Fixe, beide meijeren dezer Stads 
Geestelijkheids erven onder Camperveen, het Zuideinde, daarbij te kennen gevende, hoe door 
den donder, storm en geweldigen hagelbui, welke op Maandagmorgen den 13 Julij ll. over de 
Requestrantens landerijen en omliggende streeken ten nedergeslagen is, door welke zwaare 
hagelsteenen de boekweite, welke reeds door de vorst veel geleden had, de roggen garsten en 
al het gezaij der Requestranten geheel en al verwoest en vernield is geworden; waardoor zij 
zig in de ellendigste omstandigheid bevinden, en geheel en al geruineerd zijn geworden, zodat 
zij geenen middelen zien om zig weder te herstellen, indien zij niet eenige jaren remissie van 
pagt genieten, tot betaling van welke zij thans volkomen buiten staat zijn gesteld, verzoekende 
overzuks dat hun remissie mogt worden verleend der ; door dewelk hunner voor zijn erve 
beloofde pagtpenningen, voor dit en eenige weijder jaren. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Stads Geestelijkheid, word aan ieder 
van de Supplianten een jaar pagt geremitteerd, mits hun agterstallige pagt aanbetalende. 
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 [In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f.1 – : – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
416. Den 10 December 1807, fol.136. 
Op het Request van den Ontvanger van de beschrevene middelen B.R.W. Sloet, verzoekende 
dat de Curatoren in den insolvente boedel van Willem Rietberg mogen worden geauthoriseerd 
om uit de penningen van de verkogte goederen, welke onder hun zijn berustende aan hem in 
zijn qualiteit op zijn quitantie uit te tellen hetgeen voorn(oemde) W. Rietberg over den jaere 
1806 aan zijn comptoir nog verschuldigd is; als op het personeel f.127 – 16 – . Dienstbode 
geld f.3 – 9 – 12. Paarden en plaisir geld f.3 – 6 – 4. Makende te zamen f.136 – 12 – . En 
waarbij dan nog komt f.1 – 4 – . Wegens verdiensten f. 137 -16 – . van den Deurwaarder, 
dewijl hijRequestr(ant), onder verbetering vermeend met deeze praetentie van ’s lands lasten, 
boven andere schulden praeserent te zijn. 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier, worden de 
Curatoren in den insolventen van W. Rietberg geauthoriseerd om aan den Requestrant op 
zijne quitantien, uit de voor handen zijnde penningen van de verkogte goederen, te betalen de 
gelibelleerde Sa. van f.136 – 12 – , benevens de f.1 – 4 –  voor den Deurwaarder, alles 
onverminderd het recht van zodanige Crediteuren, welke bij finaalen decreet mogten 
geoordeeld worden, daarop meede aanspraak te hebben. 
 
[In marge: Zonder zegel als voor het land]. 
 
 
417. Den 24 December 1807, fol.137. 
Op de Requeste van Jacob ter Vaard en Willem Roosendal, daarbij te kennen gevende dat zij 
van deeze Stad gepagt hebben de asch en dat wel voor eene somma van twee hondert en vijf 
en twintig gulden jaarlijks, en dat het hun onmogelijk werd om die pagt te kunnen voldoen 
dewijl het vervoeren van de asch op dit ogenblik impositien is subject geworden, waarvan het 
den tijde der verhuuring bevrijd waare, verzoekende overzulks van de betaling der 
gelibelleerde pacht in het geheel ofte van een gedeelte derzelve zelf gelieven te excuseeren 
Was geapost:  Wanneer de Requestranten binnen de tijd van veertien dagen aan de Stad 
Rentecamer zullen hebben betaald de somma van tweehondert gulden word hun overige vijf 
en twintig gulden, zonder consequentie voor de volgende jaaren geremitteerd. 
 
 [In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f.1 – : – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
418. Den 28 Decemb(er) 1807, fol.137vo. 
Op her Request van J. Velsink, aanneemer van de toorn van de Bovenkerk, daar bij te kennen 
gevende, hoe hij verpligt om de glazen van gemelde kerk; die bij het vermaken van de toorn 
zijn gebrooken weder te laten stoppen; dat hij daar aan ook heeft willen laten arbeiden, doch 
bevonden heeft dat het lood waarin de glazen gezeten hebben, en weder ingezet zonder 
moeten worden, alsmede het verder lood van die glasraamen, door ouderdom zo slecht en 
versleten is, dat dezelven zeer noodzaaklijk dienen te worden vernieuwd, en in zodanig geval 
alle de kosten en arbeid die nu door den Suppliant zouden worden aangewend, en door de 
slegte staat van die ramen nog groter zouden zijn; als genoegzaam verloren zijn te achten, 
dewijl zij doch spoedig wederom zouden worden uitgenomen en geheel vernieuwt moeten 
worden; verzoekende overzulks, van het wederom instoppen der gebroken glazen te mogen 
worden ontslagen. 
Was geapost:  Alzo het breeken van de glazen door het werk aan de toorn, thans de geheele 
herstelling van de ramen noodzaaklijk maakt, zo wordt de Suppl(ian)t gelibereerd van het 
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betalen van twee derde der kosten, die zodanige herstelling zal komen zelve dragen en alleen 
verpligt zijn daartoe eenderde te voldoen, terwijl de twee overige derden door de Stad zullen 
worden betaald. 
 
 [In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
419. Den 7de Januarij 1808, fol.138. 
Op het Request van J.A. Hoorn en C. van der Laan, Ehel(ieden), daar bij te kennen gevende, 
dat zij als houders van de bank van leening een reele borgtogt van f.10.000 - : - hebben 
moeten stellen, en waarvoor zij behalven het eigendomlijk bewijs van derzelve woonhuis 
eenige nationale schuldbrieven en andere effecten hebben verbonden en daar nu die nationale 
schuldbrieven niet alleen nu en dan moeten overgezonden worden ter verkrijging van nieuwe 
coupons, en de zelve, zo wel als de andere effecten aan daaglijksche verandering onderhevig 
zijn, waardoor het zomwijlen raadzaam is om zig van de zelve op eene voordeelige wijze te 
ontdoen, behalven dat de bewaring van dezelve, als niet op naam staande aan zorg onderhevig 
is, en dierhalven dezelve gaarn terug begeerde te hebben en voor dezelve in plaats stellen het 
reeds verbonden bewijs van derzelver woonhuis, alsmede dat door dezelve zuster de 
wed(uwe) van wijlen J. van de Poll word bewoond en de daarbij opgenoemde personeele 
borgen, die zich daartoe gaarn wilden verbinden; verzoekende over zulks dat aan hun 
gelibelleerde Effecten mogten worden uitgereikt en daarvoor in de plaats gesteld de 
geproponeerde reele en personeele borgtogt. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van den Stad wordt verstaan, dat wanneer 
door de Suppliant de gelibelleerde reele borgtogt zal zijn gesteld, en derzelver schoonzuster 
en zuster respective de wed(uwe) van wijlen Jan van de Poll gebooren van der Laan, zich 
onder renuntiatie van alle beneficien rechtens, als borgen ten principaale zal hebben 
verbonden, voor zodanige penningen, als bij eventueel geval, die reele borgtogt minder de Sa. 
van f.10.000 - : - , mogt komen te bedragen, de Effecten, die door de Suppliant tot borgtogt 
zijn gesteld, en ter secretarie geseponeerd liggen, aan dezelve zullen worden uitgereikt echter 
zonder consequentie voor het toekomende. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 

 
420. Den 14 Januarij 1808, fol.139. 
Op het Request van C.W. Heshusius, weduwe van Abraham Hemsing, verzoekende, voor het 
aandeel van haare minderjarige kinderen, de approbatie dezer vergadering op de verkoop van 
haar tuin, gelegen in de Groenestraat W(ijk) 2 No.16 en 15, aan den Heer W.C.P. Rappard, 
voor eene som van van vijftien honderd guldens en verdere geallegeerde conditien. 
Was geapost:  Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier wordt het verzoek 
ten requeste gedaan geaccordeerd, en de gelibelleerde verkoop dienvolgens geapprobeerd. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van 10 stuiver. In fidem, I. Augier, secret.]. 
 
 
421. Den 14 Januarij 1808, fol.139. 
Op het Request van Joh. Glazer, te kennen gevende, dat hij door een ongelukkig accident aan 
zijne hand bijna onbekwaam, om voor zich en zijn huisgezin het nodig bestaan te winnen, 
weshalve hij zoude wenschen, de kost in het G(eertrui) en C(atharina) Gasthuis te kopen voor 
eene som van f.20000 - : - in Holl(andsche) obligatien á 2 ½ pct. Echter onder beding van 
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restitutie van f.200 - : - contante penningen, die hij nodig heeft om schulden te vereffenen, en 
dan nog zonder inwoning in hetzelve gasthuis, als hebbende hij zelf nog eene woning, 
verzoekende daartoe de intercessie en approbatie dezer vergadering. 
Was geapost: Op het rapport van de Provisoren van het G(eertrui) en C(atharina) Gasthuis 
wordt het verzoek ten requeste gedaan door dezen gewezen van de hand. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van 10 stuiver. In fidem, I. Augier, secret.]. 
 
 
422. Den 14 Januarij 1808, fol.139vo. 
Op het Request van Geertruid van Ingen, wed(uwe) van Mr. G.J. Stennekes, daar bij te 
kennen gevende, dat haar zoon Mr. Abraham Stennekes door een schielijk en onverwagt 
toeval is komen te overlijden, en haar niet bekend is, dat hij bij testament over zijnen 
nalatenschap heeft gedisponeert, en dewijl zij als zijne erfgename ab intestato zich bezwaard 
vind dezelve pure te adiceren of zich pure als erfgenaam te verklaaren, zo verzogt zij dat haar 
mogt worden verleend het beneficie van inventaris om onder middel van het zelve, die 
nalatenschap te aanvaarden, met belofte aan haare zijde van de goederen tot dat erfhuis 
specteerende, niet te zullen verdonkeren, verbrengen of ter kwader trouwe mede omgaan tot 
nadeel van de crediteuren en waarvoor zij tot borg stelt haar schoonzoon H. de Feijfer alles 
ten fine als naar rechten. 
Was geapost:  Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier wordt het 
beneficie van inventaris aan de Suppliante geaccordeerd, mits door haar en de gelibelleerde 
borg de aangeboden belofte worden afgelegd en verder ten fine en effecte als naar rechten. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret. 
Den 16 Januarij 1808. Heeft de Suppliante en haar schoonzoon H. de Feijfer deweischte belofte afgelegd Z(onder) A(rglist). 
Coram: B. Kesselaar en J.C.F. van Heerdt. In fidem F. Rambonnet]. 
 
 
423. Den 1 Februarij 1808 [zie 25 Jan: hieragter], fol.140. 
Op het Request van den Hr. W.L. van den Upwich, verzoekende een maate van de stad in de 
Bovenbroeks weg onlangs door hem bij de publieque verhuuring voor f.102 - : - gepagt aan 
P.B. Verver te mogen overdoen, en waartoe zich tot borgen aanbieden den ontv(anger) H.R. 
Verhagen en C.W. de Vriese. 
Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan wordt geaccordeerd zoals het ligd. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
424. Den 25 Januarij 1808, fol.140vo. 
Op het Request van Egbert Lubberts, meijer van het erve van het Groot Burger Weeshuis 
dezer Stad, gelegen onder het Oldebroek, te kennen gevende, dat door de nachtvorst en 
hagelslag in den verleden zomer zijne te velde staande boekweit geheel is vernield geworden, 
verzoekende remissie van de pagt boekweit over het gewas van 1807. 
Was geapost:  Op het rapport van de Provisoren van het Groot Burger Weeshuis, wordt het 
verzoek ten requeste gedaan door dezen geaccordeerd en dienvolgens aan den Requestrant 
geremitteerd zijne verschuldigde pagt boekweit van het gewas van den jare 1807. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van 10 stuiver. In fidem, I. Augier, secret.]. 
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425. Den 8ste Februarij 1808, fol.141. 
Op het Request van Dora van Steenderen, huisvrouw van Jan Hendrik Fros, verzoekende dat 
aan haar mogt worden verleend admissie tot het oprichten van een kinderschool in het 
Bovenquartier en het geven van onderwijs. 
Wordt geapost: Op het rapport van Heeren Scholarchen wordt het verzoek ten requeste 
gedaan, geaccordeerd om in het Bovenquartier een kinderschool te mogen oprichten en aldaar 
onderwijs te geven. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
426. Den 10 Februarij 1808, fol.141. 
Op het Request van Teunis Hendriks Koster, wonende te Veessen en marktschipper van hier 
op Kampen, verzoekende te mogen worden erkend als marktschipper op Kampen en vice 
versa en dat hem over zulks moge gepermitteerd worden, alle goederen zo van hier als elders 
komende en naar Veessen en andere plaatsen in Gelderland aan den IJssel of landswaarts 
ingelegen geadresseerd in zijn schuit te mogen vervoeren zonder daarin door iemand te 
worden verhinderd, en dat daarvan aan hem moge worden verleend brieven informa. 
Was geapost:  Op rapport van Heeren Schutmeesteren wordt het verzoek ten requeste gedaan 
gewezen van de hand, en de Requestrant verwezen tot de apostille op deszelfs requeste de 
dato 13 September 1792, welke apostille bij dezen wordt geintereerd. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van 10 stuiver. In fidem, I. Augier, secret.]. 
 
 
427. Den 10 Februarij 1808, fol.141vo. 
Op het Request van Joh. Abraham van Auw, te kennen gevende, dat zijne dogter Gezina van 
Auw in 1806 in een slaapstede te Amsterdam schuldig gebleven is de som van f.48 - : - 
waarvoor haar goed is gearresteerd geworden; en welk goed zij met voorkennis van den 
destijds fungeerende Hoofdman Burgemeester Bijsterbos, gelost heeft, en welke uitgave hem 
thans te zeer in zijne huishouding bezwaart, verzoekende derhalven, dat de voogden van zijne 
voornoemde dogter mogen geautoriseerd worden, om het voorschreven voorschot van  
f.48 - : - bij haare meerderjarigheid zich te laten korten op het door den Requestrant 
gepraesteerde kinderbewijs. 
Was geapost:  Op het verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen geaccordeerd en 
dienvolgens worden de voogden van Gezina van Auw gequalificeer, om den gelibelleerde 
post van f.48 - : - bij de afrekening wegens het kinderbewijs met haren vader J.A. van Auw in 
rekening te lijden, en de som alzo van den zelven minder te vorderen, dan het voor hem 
besprooken kinderbewijs ten haren behoeve bedraagt. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van 10 stuiver. In fidem, I. Augier, secret.]. 
 
 
428. Den 15 Februarij 1808, fol.142. 
Op het Request van Willem van Heerde, bruiker van een stuk lands aan het Groot Burger 
Weeshuis dezer Stad behorende, daarbij verzoekende uit hoofde van door hem aangewende 
kosten ter verbetering der maate, om eenige schade vergoeding. 
Was geapost:  Op het rapport van de Provisoren van het Groot Burger Weeshuis wordt aan 
den Requestrant geaccordeerd eene schade vergoeding van twintig guldens eens, welke 
dezelve zal kunnen korten aan zijne verschuldigde pagtpenningen. 
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[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van 10 stuiver. In fidem, I. Augier, secret.]. 
 
 
429. Den 25 Februarij 1808, fol.142vo. 
Op het Request van Gerrit Adolfs, Stadsmeier op het erve de Groote Modderkuil, 
verzoekende een stukje buitenland de Pinkweide genaamd te mogen scheuren. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Stad wordt het verzoek ten requeste 
gedaan geaccordeerd, en dien tengevolgen den Suppliant gepermitteerd een gedeelte van de 
Pinkweide te scheuren, onder expres verbod van geen meer en geen ander land hoegenaamd 
op zijn erve te scheuren dan ruim drie morgen op het groote koeland gemerkt V en dan dit 
gedeelte der Pinkweide. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
430. Den 25 Februarij 1808, fol.142vo. 
Op het Request van Jan Hendriks de Lange, verzoekende een gedeelte van zijn aangekogt 
huis, staande op de Burgwal op de hoek van de Morrensteeg, tot een koestal te mogen maken, 
zoals zulks voormaals had plaats gehad. 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroederquartier wordt het 
verzoek ten requeste gedaan geaccordeerd. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
431. Den 29 Februarij 1808, fol.143. 
Op de Requeste van J.H. Figge en Egbert Jans, verzoekende remissie van f.60 - : - ; die zij als 
borgen voor W. Rietberg aan het Comptoir schuldig zijn, wegens de pagt van een stukje land 
de Noorder Egge verscheenen Martini 1806. 
Was geapost:  Wanneer de Supplianten de helft van de gelibelleerde pagtpenningen voor den 
1ste April 1808 aan het Stads Comptoir zullen hebben voldaan word hun de andere helft  
á f.30 - : - geremitteerd. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
432. Den 29 Februarij 1808, fol.143. 
Op het Request van Jan Klunder, verzoekende den uitweg van de Zuiderweerd te mogen 
neemen door de Schans over de Haatlanderdijk. 
Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Cameraars van de Stad, wordt het verzoek van 
den Suppliant gewezen van de hand, en dezelve gelast de van ouds gewoone weg te 
gebruiken, tot tijd en wijlen er over een beter uitweg der Zuiderweerdsche erven bepaling zal 
gemaakt zijn. 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
433. Den 29 Februarij 1808, fol.143vo. 
Op het Request van Bernardus Veldhuis, verzoekende voor hem en zijne broeders en zusters 
een maand uitstel der betaling van de verschuldigde pagt op Petri onder genieting de 
geaccorde korting uit hoofde van het ontijdig afsterven van derzelver vader, en dat het erve op 
naam van de Supplianten om plaats en wijlen zijn vader mogt worden overgeschreven. 
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Was geapost:  Wordt verstaan , dat wanneer voor den 1ste April aanstaande aan het Stads 
Comptoir zal zijn voldaan het halfjaarpagt verschuldigd op Petri van dit jaar, de verzogte 
korting als dan wordt geaccordeerd, en het erve op den Suppliant voor de resterende 6 jaren 
zal worden overgeschreven. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
434. Den 10 Maart 1808, fol.143vo. 
Op het Request van B.W. Telder, zweepmeester van de Broederkerk, verzoekende uit hoofde 
van zijn meerdere werkzaamheid, een toelage bij zijn tractement. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Stad, wordt de Suppliant eens 
toegelegd de Sa. van f.60 - : - te betalen door den Ontvanger der Ecclesiastique goederen. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
435. Den 14 Maart 1808, fol.144. 
Op het Request van Willem Donk, geboortig van Zullichem in Gelderland, daarbij te kennen 
gevende, dat hij onlangs een turfdragersplaats alhier had aangekogt, welke hij voornemens 
was in eijgene persoon waar te neemen, verzoekende overzulks, dat hem de inwoning binnen 
deeze Stad onder prestatie van de gewoone ses jarige borgtogt en bewijs van goed gedrag mag 
worden vergunt. 
Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, wordt op de daarbij gelibelleerde conditien 
geaccordeerd. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
436. Den 14 Maart 1808, fol.144. 
Op het Request van Huibert de Vries, Schoolmeester in de Beemster, verzoekende de 
inwoning binen deeze Stad voor hem, zijn vrouw en een kind, onder productie eener acte van 
indemniteit en attestatie van goed gedrag. 
Was geapost: Op het rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier, wordt de 
Suppliant met zijn huisgezin, onder de gelibelleerde conditien de inwoning geaccordeerd. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
437. Den 3 Maart 1808, fol.144vo. 
Op het Request van de wede Albert Jans van Oenen, bemeierende het erve Oenen onder 
Camperveen gelegen en toebehorende aan het G(eertrui) en C(atharina) Gasthuis, 
verzoekende at de Kerkmeesteren van van het zelve Gasthuis mogen geautoriseerd worden, 
om met de Requestrante te accorderen wegens eenige ten requeste voorgeslagene 
verbeteringen verlenging van huurtijd en vermindering van pagtpenningen, of dat anders een 
gedeelte van haare tegenwoordige pagtpenningen moge geremitteerd worden. 
Was geapost:  Op het rapport van de Provisoren van het G(eertrui) en C(atharina) Gasthuis 
wordt het verzoek ten requeste gedaan door deze gewezen van de hand. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren geschreven op een zegel van 10 stuiver ieder. In fidem, I. Augier, secret.]. 
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438. Den 24 Maart 1808, fol.144vo. 
Op het Request van Teunis Bres, verzoekende eene toelage als bode van hier op Elburg uit 
hoofde van de slegte verdienste. 
Was geapost:  Op het Rapport van de Cameraars van de Stad wordt de Suppliant eens 
toegelegd de Sa. van dertig guldens, te betalen door den Ontvanger der Stads Domeinen. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
439. Den 31 Maart 1808, fol.145. 
Op het Request van Lucretia Magdalena de Rooij, huisvrouw van Ds. Petrus Goslinga, 
voorheen Predikant te Weedum in Friesland, thans alhier woonagtig, verzoekende dat 
voorn(oemde) haar Eheman, wegens zijn slegt gedrag, breder daarbij gedetailleerd prodigus 
mogt worden verklaard, en zijn persoon en goederen gesteld onder de toezigt van haar 
Requestrante met bijvoeging van een geschikt persoon alsmede Curator waartoe zij de 
vrijheid nam voor te dragen de Hr. A.J. Alting, Predikant alhier, en dat zij verder mogt 
worden geauthoriseerd om de (coniect?) met gemelde Curator voorn(oemde) haar Eheman ter 
haare kosten te doen brengen op een verzekerde plaats, om aldaar gecustodieerd te worden tot 
zo lang hij duidelijk blijken van waaren berouw en beterschap zal toonen. 
Was geapost:  De beide verzoeken ten Requeste gedaan worden mids dezen geaccordeerd, en 
dien ten gevolgen dat Requestrants Eheman prodigus verklaard, en gesteld onder het toezigt 
en administratie van haar Requestrante en den Hr. A.J. Alting, Predikant binnen deeze Stad, 
met verdere authorisatie op beiden, om voorn(oemde) prodigus verklaarden persoon met 
voorkennis van den Hr. Landdrost in het Departement Overijssel ten kosten van Requestrante 
op een verzekerde plaats te doen brengen en aldaar provisioneel voor een jaar te laten 
custodiceren; ten waare bij voordien tijd blijken van beterschap zal komen te toonen; 
kunnende zij Requestrante met voorschr(even) Curator; indien na die tijd zulks onverhoopt 
nog niet mogt plaats hebben, zig als dan nader adresseeren tot het lange custodiceren van 
dezelve. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
440. Den 4 April 1808, fol.145vo. 
Op het Request van Lubertus Westendorp, verzoekende aan een huisje, staande aan de 
Koornmarkt het 2de van de Oudestraat W(ijk) 1 No.37, hetwelk lang als een houd schuur en 
werkhuis door de voorigen eigenaar is gebruikt geweest, een dubbelde deur te mogen zetten, 
om groot vaatwerk en andere goederen te bergen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Bovenquartier, wordt het verzoek 
ten requeste gedaan geaccordeerd, zoals het legd. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
441. Den 14 April 1808, fol.146. 
Op het Request van Jentjen Gijsberts, wede Smit, verzoekende approbatie van een accoord 
hetwelk zij met de Kerkmeesteren van het H(eiligen) G(eests) Gasthuis had aangegaan over 
een kostkopers proeve voor f.1200 - : -  onder conditien daarbij vermeld. 
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Was geapost:  Op het rapport van de Provisoren van het H(eiligen) G(eests) Gasthuis wordt 
het verzoek ten Requeste gedaan geaccordeerd, en dien ten gevolgen de Kerkmeesteren van 
voorschr(even) huis geauthoriseerd ten fine als daarbij vermeld. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
442. Den 14 April 1808, fol.146. 
Op het Request van Roelof Slager, meier op de Vossen Weerd, verzoekende in gelijkheid van 
de andere meieren 20 pct. van zijn pagtpenningen te mogen korten. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Stad word het verzoek ten requeste 
gedaan, afgeslagen, alzo de Requestrant niet behoord onder de meieren aan wien de korting 
van 20 pct. Is geaccordeerd. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
443. Den 19 April 1808, fol.146vo. 
Op het Request van Jan Bartels, meier op de Zuiderweert, verzoekende een stuk  buitenland te 
mogen scheuren. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Stad wordt het verzoek ten requeste 
gedaan, gewesen van de hand, alzo de Suppliant genoeg bouwland bij zijn erve is hebbende. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
444. Den 19 April 1808, fol.146vo. 
Op den Requeste van Jan Klunder, Stadsmeier op de Zuiderweerd, verzoekende een morgen 
groenland te bouwen, waartegen hij een ander stuk bouwland wilde laten liggen. 
Was geapost:  Op her rapport van de Cameraars van de Stad, kan in het verzoek ten requeste 
gedaan, zoals het legd, niet worden getreeden, alzo het gelibelleerde stukje land te digt onder 
de Kooij is leggende, en dus door het bouwen daaraan nadeel zoude worden toegebragt. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
445. Den 7 April 1808, fol.146vo. 
Op het Request van J. Berghuis en A.O. Eekmars, Ehelieden, verzoekende, dat de personen 
van Hendrik Schrijver en Arnoldus Gezelschap mogen geautoriseerd worden tot voogden over 
hunne minderjarige kinderen om na doode van een van hun beidee Requestranten derzelve 
belangen te behartigen. 
Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen geaccordeerd, en 
dienvolgens de gelibelleerde personen geautoriseerd tot voogden over der Requestranten 
minderjarige kinderen ten fine en effecte als naar rechten. 
 
[In marge: Het Request was geschreven op een zegel van 10 stuivers  en het Apostil op een zegel van 12 stuivers. In fidem I. 
Augier, secret.]. 
 
 
446. Den 7 April 1808, fol.147.  
Op het Request van de Kerkmeesteren van de Buitenkerk, te kennen gevende, dat zij uit de 
nalatenschap van den boedel van Trijntje Jans Bos, hebbenmde ontfangen eene obligatie van 
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f.2000 - : - ten laste van vrouwe G. van Jugen, wede Stennekes, gedateerd 1 Mai 1796 á 4 ½ 
pct. Ten behoeve van Willem Huisman Albertsz., en welke obligatie de voornoemde T.J. Bos 
aan de Buitenkerk heeft gelegateerd, terwijl geene andere securiteit voor het capitaal en de 
renten voorhanden is, dan de blote handtekening van voorschreven vrouwe wede Stennekes 
geboren van Juge, verzoekende te mogen worden geinformeerd, of zij daarin hunne 
voorschreeven qualiteit kunnen berusten of hoe zij zig anders ten voordeele van hunne  
administratie moeten gedragen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Provisoren van de Buitenkerk, worden de Requestranten 
geautoriseerd, om het gelibelleerde capitaal op te zeggen en in het algemeen het zodanige 
maatregelen, als zij tot securiteit van het capitaal en de renten ten behoeve van hunne 
administratie zullen dienstig en nodig oordeelen. 
 
[In marge: Het Request was geschreven op een zegel van 10 stuivers  en het Apostil op een gelijkzegel. In fidem I. Augier, 
secret.]. 
 
 
447. Den 7 April 1808, fol.147vo. 
Op het Request van Abraham Teune, te kennen gevende, dat de maate van dezer Stads 
Geestelijkheid door hem gehuurd in zodanig een slegten maat is, dat hij daaraan veele 
onkosten zal moeten doen, verzoekende tot vergoeding door van dezelve maate een dubbeld 
pagtjaar te mogen in huur hebben. 
Was geapost:  Op het rapport van de Kameraars der Geestelijkheid wordt het verzoek ten 
requeste gedaan geaccordeerd, mids het blijke dat de Requestrant de beloofde verbeteringen 
werkelijk zal uitgevoerd hebben. 
 
[In marge: Request en Apostil waren geschreven ieder op een zegel van 10 stuivers. In fidem, I. Augier, secret.]. 
 
 
448.  Den 7 April 1808, fol.148. 
Op het Gericht van Peter Gerrits, meier van een erve der Geestelijkheid op Camperveen, te 
kennen gevende da zijn gezaai in den verleden zomer zo zeer door hagel en vorst geleden 
heeft, dat hij daarvan niets  heeft kunnen ter markt brengen tot zijne grote schade, 
verzoekende dierhalve dat hem moge worden verleend remissie van een jaar pagt ter somma 
van f.46 - : - . 
Was geapost:  Op het rapport van de Kameraars der Geestelijkheid wordt aan den Requestrant 
geremitteerd de som van drie en twintig guldens eens. 
 
[In marge: Request en Apostil waren geschreven ieder op een zegel van 10 stuivers. In fidem, I. Augier, secret.]. 
 
 
449. Den 19 April 1808, fol.148vo. 
Op het Request van Jan Prins, pagter van een stukje land van de Geestelijkheid bij 
Zellemuiden, verzoekende te mogen worden geinformeerd hoe zig als huurman te gedragen, 
daar de eigenaaren van die landen voor neemens zijn dezelve in te dijken. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid wordt de Requestrant 
gequalificeerd om aan de eigenaren van die buitenlanden  kennis te geeven, dat men naamens 
de Geestelijkheid bereid is, om met dezelve tot de gelibelleerde indijking toe te treeden, en de 
kosten van het aandeel van de Geestelijkheid naar het morgental te betalen, mits de sloot door 
hem Requestrant worden opgemaakt. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
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450. Den 5 Mai 1808, fol.148vo. 
Op het Request van P.E. van der Merwede, als boedelhouder zijner overledene Ehevrouw 
F.J.G. Sloet en vader en voogd zijner minderjarige kinderen, verzoekende als zodanig 
approbatie van de verkoop van huis, hof en stalling, waarbij hij mede geinteresseerd is voor 
zijne kinderen, bevindende zich hetzelve huis in den boedel van zijn schoonvader A.L. Sloet, 
en gelegen binnen Vollenhove, genaamd Plattenburg voor eene som van een duizend guldens 
aan den Heer W. van Ittersum verkogt. 
Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen geaccordeerd en dien 
volgens de gelibelleerde verkoop, voor zo veel der Requestrants kinderen daarbij 
geinteresseerd zijn door dezen geapprobeerd. 
 
[In marge: Request en Apostil waren geschreven ieder op een zegel van 10 stuivers. In fidem, I. Augier, secret.]. 
 
 
451. Den 11 Mai 1808, fol.149. 
Op het Request van Everdina de Haan, wede van Fredrik Borselman, verzoekende tot haare 
boedelredder na haren dood, en om hare zaken, uit hoofde van haare hoge jaren geduurende 
haar leven waar te nemen de personen van Paulus Bakker en Martinus Kok. 
Was geapost:  De personen van Paulus Bakker en Martinus Kok worden door dezen 
geautoriseerd ten fine en effecte als ten requeste vermeld. 
 
[In marge: Request en Apostil waren geschreven ieder op een zegel van 10 stuivers. In fidem, I. Augier, secret.]. 
 
 
452. Den 11 Meij 1808, fol.149vo. 
Op het Request van de wed(e) Mense Sellis, verzoekende haar erve de Kleine Hoope voor de 
resterende pagtjaren aan haar zoon Klaas Mense Sellis te mogen doen. 
Was geappost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt geaccordeerd , zoals het legd. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
453. Den 7de Junij 1808, fol.149vo. 
Op het Request van Hilletje Mandemaker, geboortig van Zwartesluis, oud 62 jaren, 
verzoekende approbatie van zodanig contract als zij met de Kerkmeesteren van het H(eiligen) 
G(eests) Gasthuis heeft aangegaan wegens een kostkopers proeve in het gem(elde) huis voor 
de Sa. van f.1500 - : - . 
Was geapost: Op het rapport van de Provisoren van het H(eiligen) G(eests) Gasthuis, wordt 
het verzoek ten requeste gedaan geaccordeerd, en dien ten gevolgen de Kerkmeesteren 
geauthoriseerd ten fine als bij Requeste vermeld. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
454. Den 10 Junij 1808, fol.150. 
Op het Request van Ds. Jacob Tichler, Predikant bij de Nederduitsch Gereformeerde 
Gemeente, verzoekende, uit hoofde van zijne gevorderde jaren en lichaams zwakheid, als bij 
apostille. 
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Was geapost: Het verzoek ten Requeste gedaan wordt door dezen geaccordeerd, en 
dienvolgens wordt de Requestrant gelibereerd van den dubbelen predikdienst, op zijne 
tourbeurt invallende. 
 
[In marge: Request en Apostil waren geschreven ieder op een zegel van 10 stuivers. In fidem, I. Augier, secret.]. 
 
 
455. Den 13 Junij 1808, fol.150. 
Op den Requeste van de wede Lubbert Aarts, wonende op het erve No.63 de St. Nicolai 
Bosche, verzoekende eenige korting op haar pagt wegens het vergraven van het binnen land 
van haar erve in het gepasseerde en dit lopende jaar tot het verzwaren en verhogen van den 
Vleugeldijk der Buitendijksche Polder. 
Was geapost: Op het rapport van de Cameraars van de Stad wordt aan den Suppliante wegens 
het vergraven van haar land geaccordeerd, om geduirende haar pagtjaren, jaarlijks te mogen 
korten f.100 - : - te beginnen met het jaar verscheenen Petri 1808. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
456. Den 10 Junij 1808, fol.150. 
Op het Request van de wede Witzegroen, oud 61 jaren, verzoekende dat de Kerkmeesteren 
van het H(eiligen) G(eests) Gasthuis mogen worden geauthoriseerd aan haaren kostgevers 
proeve met een huisje te geven, waarvoor zij zoude afstaan haar eigendomlijk huis, staande op 
de hoek van de Hofstraat en St. Jacobsteeg. 
Was geapost:  Op het rapport van de Provisoren van het H(eiligen) G(eests) Gasthuis, worden 
de Kerkmeesteren geauthoriseerd om aan de Suppliante op de gelibelleerde conditie aan haar 
een kostgevers proeve te geeven in hetzelvde huis met zodanige woning als zij zullen 
goedvinden. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
457. Den 20 Junij 1808, fol.150vo. 
Op het Request van de weduwe Lubbert Willems, meiersche op het erve No.55 de Tanken 
blok erve, verzoekende, uit hoofde van haaren hoogen jaren het erve aan Hendrik Aartsen 
Oldenbroek te mogen overdoen. 
Was geapost:  Op het rapport van de cameraars van de Stad wordt het verzoek ten requeste 
gedaan, geaccordeerd, mits het zegel van de huur cedul á f.20 - : -  in zijn geheel door de 
nieuwe meier worde voldaan. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
458. Den 20ste Junij 1808, fol.151. 
Op het Request van Dirk Cornelis, woonagtig te Brunnepe, verzoekende ontslagen te worden 
van de pagt van een stuk land in Dronthe, het welk hij van de Burger Weesen voor de Sa. van 
f.165 - : - in huur heeft al zo hij buiten staat is die pagt te kunnen voldoen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Provisoren van het Groot Burger Weeshuis, kan in het 
verzoek ten requeste gedaan, zoals het legd, niet worden getreden. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
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459. Den 23 Junij 1808, fol.151. 
Op het Request van de Kerkmeesters van het G(eertrui) en C(atharina) Gasthuis, verzoekende 
approbatie van een contract welke zij met Hendrikus Kalkenstein te Eepe, oud 57 jaren, 
hadden aangegaan wegens ene kostkopers proeve voor f.1725 - : - en op de conditien daar bij 
bepaald. 
Was geapost:  Op het rapport van de Provisoren van het G(eertrui) en C(atharina) Gasthuis 
worden de Kerkmeesteren geauthoriseerd om aan Hendrikus Kalkenstein een kostkopers 
proeve te geeven voor de Sa. van van f.1725 - : - en op de conditien ten requeste vermeld. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
460. Den 27 Junij 1808, fol.151vo. 
Op het Request van O.H. Moulin, daarbij te kennen gevende hoe hij met wijlen den 
adv(ocaat) Mr. R. Tulleken, de Kerkmeesteren van het H(eiligen) G(eests) Gasthuis heeft  
bediend een proceduure voor het Gericht van Camperveen tegen de gezamentlijke erfgenamen 
van wijlen Lulof Jans Schierholt over eene tiendpligtigheid, en welke bediening hem zedert 
de dood van gem(elde) advocaat alleen is overgelaten; dat hij niet gaarn in die implorante 
proceduure aller zouden willen blijven bedienen en ook niet zoude vermogen, indien het nog 
mogte gebeuren dat na het ingediende triepliek eenige schrifttuuren mogte nodig zijn en 
dierhalven aan gem(elde) Kerkmeesteren heeft verzogt en voorgeslagen, om tot bediende 
advocaat in dezen te qualificeeren de Hr. en Mr. H.R. Verhagen, aan wien hij daarvan heeft 
kennis gegeven: dat gem(elde) Kerkm(eesteren) zo wel op dat als op een ander verzoek van 
den Req(uestrant) om in mindering van zedert 1804 in die zaak gedaane voorschotten te 
mogen ontvangen f.100 - : - aan den zelven geantwoord hadden dat zijl(ieden) ongaarne in het 
een en ander zouden toestemmen, zonder nader qualificatie, maer wel mogter lijden dus dat 
de Requestrant zich daarover adresseerde verzoekende dierhalven om ieder geallegeerde 
redenen, dat de Kerkmeesteren mogten worden geauthoriseerd, zo wel om aan den adv(ocaat) 
Mr. H.R. Verhagen de bediening en gezijde proceduure te dragen, als om aan den Requestrant 
ten fine  als voormeld de Sa. van f.100 - : - . 
Was geapost.  Op het rapport van de Provisoren van het H(eiligen) G(eests) Gasthuis, wordt 
de Requestrant omtrend de beide verzoeken, ten requeste gedaan gerenvoieerd aan den 
Kerkmeesteren van voorschr(even) Gasthuis, als gequalificeerd tot het voeren van het 
gelibelleerde proces, en dus tot het benoemen van zodanige bedienders als zij daartoe geschikt 
oordeelen, indien zulks nog nodig mogt zijn en het betalen van zodanige kosten, als zij in die 
proceduure gehouden zijn te moeten voldoen. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
461. Den 30 Juni 1808, fol.152. 
Op den Requeste van Abraham Gerber en Berend Gerrits, administreerende en Berend Gerrit 
Hengeveld, als toeziende voogden over het nog minderjarige kind van Hendrik Schroendt in 
leven woonagtig op het Camper Eiland, verzoekende authorisatie tot het verkopen van 2 
akkers land onder het Buurschap Wesep gelegen welke voorn(oemde) pupils met deszelfs nog 
in leven zijnde meerderjaarige broeders en zusters gezamentlijke eigendom bezit, voor zo 
verre voorn(oemde) zijn pupil  belooft, alzo zij door de minderjarige daartoe ten slechtste 
worden aangezogt. 
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Was geapost:  Is goedgevonden het verzoek ten Requeste gedaan te accorderen, en dien ten 
gevolge de Suppliant te autoriseeren tot het mede verkopen van de gelibelleerde akkers, zo 
ver hun pupil aangaat mits zij de daar van proflueerende penningen wederom op de 
voordeeligste wijze voor hun pupil beleggen. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
462. Den 22 Julij 1808, fol.152vo. 
Op het Request van Barbara Juliana Schultz, eerder wed(uwe) van wijlen Heer Gerrit Piper, 
thans hertrouwd met den Heer J. Costerus van Danerveld, moeder en natuurlijke voogdes 
haarer eenige zoon C.J. Piper in ’s Hage en J.Berkhout te Amsterdam te zamen in qualiteit als 
door den Drost en de Gerechte van Neder Veluwe benoemd tot voogden over de voormelde 
minderjarige C.J. Piper, daarbij te kennen gevende hoe voorn(oemde) zoon en pupil zodanig 
een buiten spoorige levenswijze en zedenloos gedrag is voerende welke, wanneer in dezelve 
niet spoedig voorzien word, hem voorzeker zijn geheel leven diep ongelukkig zouden maken, 
dat zij tot hunnen bittere smart hebben moeten ondervinden; dat hij zich zedert eenige tijd in 
het onmatig gebruik van sterke drank te buiten gaat; dat hij in plaats van gehoor te geven aan 
de goede raad van zijn moeder, voogden en naastbestaanden, aan die passie voor den drank 
meer en meer gehoor geeft en daardoor niet alleen nutteloos maakt alle aangewende middelen 
tot vermeerdering van zijne geringe vermogens maar ook aan zijn lichaamsgestel groot nadeel 
toebrengt. 
Dat hij ook zedert eenige tijd zig geheel overgeeft aan de voldoening zijner dierlijke driften. 
Dat hij onlangs in kennisse geraakt zijnde met zekere jufvrouw Brand, niet tegenstaande de 
hem ontdekte ontevredenheid over die verkering en het verlangen, zijner moeders en 
voogden, om dien af te snijden, met die zelfde jufvrouw zich heeft geengageerd, en zijn pligt 
in zoverre heeft kunnen vergeeten van op den 5de Junij ll. in stilte met haar naar Groningen 
voor te gaan, met zich nemende zijne goederen, voor zo verre dezelve onder zijn bereik waar 
van waarde laatste vertoonder, na de vriendelijke remonstrantien onvoldoende waren met 
geweldadigen middelen hier wederom naar toe heeft gebragt, dat zij om deezen en verdere 
daarbij geallegeerde redenen verzogten dat zij mogten worden geauthoriseerd om 
voorschr(even) zoon en pupil C.J. Piper voor eenige tijd te brengen op een verzekerde plaats 
daartoe het geschiktst oordeelende het huis van correctie in de Beverwijk, bestierd wordende 
door den Heer E. Lijnslager. 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroederquartier, wordt 
verstaan, dat dewijl de positien in het request door geene bewijsstukken zijn geverifieerd, in 
het verzoek ten requeste gedaan niet kan worden getreeden. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
463. Den 1 Augustus 1808, fol.153vo. 
Op het Request van Jacob Aarts en Roelof Willems te Grafhorst, verzoekende uit hoofde van 
armoede, remissie van twee jaren uitgang ieder uit een huis en ieder voor de helft uit een stuk 
hofland, ten behoeve van dezer Stads Ecclesiastique goederen te zamen bedragende vier 
goudgulden. 
Was geapost:  Op het rapport van de Kameraars der Geestelijkheid wordt aan de 
Requestranten geaccordeerd remissie van de beide door hen verschuldigde jaren uitgang. 
 
[In marge: Zonder zegel, als verkerende de Requestranten in behoeftige omstandigheden. In fidem, I. Augier, secret.]. 
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464. Den 1 Augustus 1808, fol.154. 
Op het Request van Dirk Evers, verzoekende remissie van het laatste jaar pagt van een stuk 
land door hem van dezer Stads Geestelijkheid gehuurd. 
Was geapost.  Op het rapport van de Kameraars der Geestelijkheid wordt aan den Requestrant 
de helft van zijne verschuldigde pagtpenningen geremitteerd, waarmee hij de andere helft ten 
comptoire der Geestelijkheid zal hebben voldaan. 
 
[In marge: Request en Apostil waren geschreven ieder op een zegel van 10 stuivers. In fidem, I. Augier, secret.]. 
 
 
465. Den 1 Augustus 1808, fol.154. 
Op het Request van Jan Frans Evers, verzoekende remissie van een gedeelte der 
pagtpenningen van een maate, gelegen in Brunnepe, van de Geestelijkheid door hem gepagt, 
over het lopende jaar verschuldigd. 
Was geapost:  Op het raport van de Kameraars der Geestelijkheid wordt aan den Requestrant 
van zijn verschuldigde pagtpenningen geremitteerd de som van f.20 - : - , wanneer hij de 
overige pagtpenningen ten comptoire van dezer Stads Geestelijkheid zal hebben voldaan. 
 
[In marge: Request en Apostil waren geschreven ieder op een zegel van 10 stuivers. In fidem, I. Augier, secret.]. 
 
 
466. Den 1 Augustus 1808, fol.154vo. 
Op het Request van Jan Verdam, huurder van de agterste kamp aan zee op het geestelijk 
Breede Slag in Dronthen, verzoekende om schadevergoeding voor het vergraven van zijne 
land tot reparatie van de agterste dijk. 
Was geapost:  Op het rapport van de Kameraars der Geestelijkheid wordt aan den Requestrant 
voor schadevergoeding geaivordeerd de som van f.21 - : - , welke hij aan zijne verschuldigde 
pagtpenningen zal kunnen korten. 
 
[In marge: Request en Apostil waren geschreven ieder op een zegel van 10 stuivers. In fidem, I. Augier, secret.]. 
 
 
467. Den 11 Augustus 1808, fol.154vo. 
Op het Request van den Boekhouder van het halve bestiaal W.J.C. van Heimenberg, 
verzoekende geautoriseerd te worden om met zijn zwager Mr. J. Tichler. wegens het 
waarnemen van het zelve boek een accoord aan te gaan. 
Was geapost:  Aan den Requestrant wordt toegestaan om met derzelfs zwager Mr. J. Tichler, 
wegens het waarnemen van des Requestrants post van Boekhouder van het halve Bestiaal in 
voege als ten requeste vermeld te convenieren, doch zal zodanig couvenant niet langer kunnen 
stand grijpen dan de Requestrant zich alhier met er woon zal ophouden, en dan nog tegen 
prestatie van eene reëele borgtogt van zes duizend guldens, in gelijkheid van den laatst 
aangestelden Boekhouder van het halve Bestiaal. 
 
[In marge: Het Request was geschreven op een zegel van f. – 12 –  en het Apostil op een van f. – 10 – . In fidem, I. Augier, 
secret.]. 
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468. Den 11 Augustus 1808, fol.155. 
Op het Request van Arendje van Dijk, weduwe van Peter Gerrits, te kennen gevende, dat 
haare dogter Aaltje in stilte van hier vertrokken is een onegt kind agterlatende, verzoekende 
over onderhoud of dat hetzelve kind in het Armen Weeshuis moge opgenomen worden. 
Was geapost:  De Requestrante wordt gerenvoieerd naar de Armenkamer, en worden de 
armbezorgers geautoriseerd om het kind van Aaltje Peters te verplegen tot dat na gedane 
perquisitie, het verblijf van dezelve Aaltje Peters zal gekend geworden zijn. 
 
[In marge: request en Apostil zonder zegel, wegens armoede van de Requestrante. In fidem, I. Augier, secret.]. 
 
 
469. Den 1 Augustus 1808, fol.155. 
Op het request van Barta van Schooten, huisvrouw van Albert de Jong, daarbij verzoekende 
dat de gemeenschappelijke boedel onder de beheering van onpartijdige Curator mogt worden 
gesteld uit hoofde dat haar man zig aan den drank verloopt en daar zijn verkwistend gedrag de 
administratie daar van  niet langer is toevertrouwd. 
Was geapost: Op het rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroederquartier; kan in het 
verzoek ten requeste gedaan niet worden getreeden, uit hoofde dat tot het zelve tot nog toe 
geene voldoende redenen voorhanden zijn. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
470. Den 8ste Augustus 1808, fol.155vo. 
Op het Request van Egbert Doorn, verzoekende eenige schadevergoeding wegens het 
vergraven van het land, hetwelk hij van de Stad op de Piper voor f.208 - : - in huur heeft door 
het leggen van de nieuwe dijk aldaar. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Stad wordt de Suppliant wegens het 
vergraven van het gelibelleerde land op deszelfs pagt eens geremitteerd de Sa. van seventig 
guldens. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
471.  Den 29 Augustus 1808, fol.156. 
Op het Request van J.A. Broese, verzoekende voetangels en klemmen in zijn hof buiten de 
Hagenpoort, de Bleeke genaamd te mogen leggen uit hoofde dat kwaadwillige menschen 
daarin dringen, de vrugten steelen en alles vernielen. 
Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan wordt geaccordeerd mits de Suppliant, 
wanneer hij zodanige voetangels en klemmen zal hebben gelegd, daarbij behoorlijke 
waarschuwing voor de deur van de gelibelleerde hof laat doen, ten einde iedereen zich 
daarvoor kan wagten. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
472. Den 29 Augustus 1808, fol.156. 
Op het Request van Hendrik Arends Oldenbroek, meijer op het Stadserve van het Haatland 
genaamd Tankeblok erve, verzoekende een stukje buitenland, groot ongeveer 6 schepel 
gezaaij waarin zig hoogtens, laagtens en dijk bevinden te mogen scheuren. 
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Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van stad wordt het verzoek ten requeste 
gedaan geaccordeerd. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
473. Den 29 Augustus 1808, fol.156. 
Op het Request van Jan Jans, oud 62 jaren, getrouwd met de wed(uwe) Teunis Jans, 
kostkoopster in het H(eiligen) G(eests) Gasthuis, verzoekende approbatie van zodanig 
contract als hij met de Kerkmeesteren heeft aangegaan wegens een kostkopers proeve in het 
gem(elde) huis voor f.1000 - : - en de inwooning in het huisje door hem en zijn vrouw 
bewoond. 
Was geapost:  Op het rapport van de Provisoren van het H(eiligen) G(eests) Gasthuis wordt 
het gelibelleerde contract geapprobeerd. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
474. Den 1 September 1808, fol.156vo. 
Op de Requeste van Hendik van den Beld, Klaas Smit en Albert Bijsterbos, als 
naastbestaanden van Jan van Dijk, verzoekende dat de 2 nagelatene onmondige kinderen van 
voorn(oemde) Jan van Dijk in het Arme Weeshuis mogten worden opgenomen en verpleegd. 
Was geapost:  Op het rapport van de Provisoren van het Armen Weeshuis worden de Buiten 
Vaderen van voorschr(even) huis geauthoriseerd de gelibelleerde kinderen in het 
voorschr(even) huis op te neemen en te verpleegen. 
 
[In marge: Gratis]. 
 
 
475. Den 12 September 1808, fol.156vo. 
Op het Request van Johannes van Wilken, geboortig in het Waldekse, zedert 4 jaren als smids 
knegt zig binnen deze Stad hebbende opgehouden en thans als smids baas zig hier willende 
nederzetten overzulks verzoekende de inwooning binnen deze stad onder offerte des 
gerequireerd van acte van indemniteit. 
Was geapost:  Den Suppliant word de inwooning binnen deze Stad geaccorderrd mids 
prcedeerende acte van indemniteit. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
476. Den 25 September 1808, fol.157. 
Op het Request van Joh. Ch. Oostenrijk Gz. en Grobbertus Oedekerk, daarbij te kennen 
gevende dat dezer 1 Meij de wed(uwe) Oedekerk overleden zijnde nalatende eene 
minderjarige dogter Adriana, oud 19 jaren, welke buiten staat is om zich zelve te 
onderhouden, dog daar er gelegenheid is om haar in een huis te krijgen, verzoekende dat de 
Buiten Vaderen haar de nodige kleederen te mogen bezorgen. 
Was geapost:  Op het rapport van het Groot Burger Weeshuis worden de Buiten Vaderen 
geauthoriseerd om aan het gelibelleerde kind tot een uit het uit te reiken volgens de daarbij 
overlegd memorie met het exhibitum getekend bedragende f.68 - : - . 
 
[In marge: Voor de armen]. 
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477. Den 30 September 1808, fol.157. 
Op het Request van Jacob ter Vaart, daarbij te kennen gevende dat hij gepagt heeft de Stads 
Assche voor eene Sa. van twee hondert vijf en twintig jaarlijks, den uit hoofde de zwaren 
belastingen hij zich niet in staat bevind die som te kunnen voldoen, over zulks verzoekende 
dat hij den f.225 - : - over den jaare 1807 zal mogen voldoen met f.150 - : -. 
Was geapost:  Is goedgevonden, uit consideratie van de zwaardere belastingen, die de  
Suppliant bij het invoeren van de Assche in Braband moet opbrengen, het verzoek ten 
requeste gedaan te accordeeren, mits de Suppliant die f.150 - : - ten spoedigste in handen van 
de Cameraars van de Stad over 1807 uit telle. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
478. Den 25 September 1808, fol.157vo. 
Op het Request van T.H. Ridder, wed(uwe) van wijlenden Hr. W. Bijsterbos, verzoekende 
met het gebruik van Schans of Bastion buiten de Hagenpoort begunstigd te worden, hetwelk 
wijlen haar Eheman in bezit gehad heeft. 
Was geapost:  De Requestrante wordt met het gebruik van het gelibelleerde Bastion 
begunstigd tot wederzeggens toe. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
479. Den 13 October 1808, fol.158. 
Op het Request van H. Schimmelpenning, verzoekende dat zijn woonhuis moge gelibereerd 
worden van een jaarlijkschen uitgang, groot f.16 - 16 -  aan dezer Stads Geestelijkheid, of dat 
derzelver uitgang hem zijn leven lang moge worden geremitteerd. 
Was geapost:  Op het rapport van de Kameraars der Geestelijkheid wordt het verzoek ten 
requeste gedaan gedeclineerd, zoals het ligt, doch wordt aan den Requestrant geremitteerd 
zijne twee agterstallige jaren uitgang verscheenen Paasschen 1806 en 1807. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, I. Augier, secret.]. 
 
 
480. Den 13 October 1808, fol.158. 
Op het Request van Beert Willem Fixe, meijer van een erve aan de Geestelijkheid dezer Stad 
behorende, verzoekende remissie van zijne agterstallige pagtpenningen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Kameraars der Geestelijkheid, wordt het verzoek ten 
requeste gedaan gewezen van de hand; zoals het ligt, doch wordt aan den Requestrant 
geremitteerd het restand over 1803 ad f.37 - 17 - , en de pagt over 1804, wanneer hij binnen 
den tijd van zes weken zijn overige verschuldigde pagtpenningen zal voldaan hebben en 
anders niet. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, I. Augier, secret.]. 
 
 
481. Den 13 October 1808, fol.158vo. 
Op het Request van Kerkenraad en bestuurders van der Armenstaat der Joodsche Gemeente, 
verzoekende remissie van de agterstallige penningen aan het comptoir van dezer Stads 
Geestelijkheid verschuldigd wegens een jaarlijksche uitgang uit hun kerkgebouw groot  
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f.13 - 6 - . 
Was geapost:  Op het rapport van de Kameraars der Geestelijkheid wordt aan de 
Requestranten in hunne qualiteit de gelibelleerde uitgang verschenen Paasschen 1806 en  
1807 door dezen geremitteerd. 
 
[In marge: Voor de Armen]. 
 
 
482. Den 13 October 1808, fol.158vo. 
Op het Request van Jan Apeldoorn, verzoekende, uit hoofde der armoedige omstandigheden, 
waarin hij zich bevindt, remissie van de door hem verschuldigde penningen aan het comptoir 
van dezer Stads Geestelijkheid wegens een uitgang uit zijn huis groot f.2 – 9 – . 
Was geapost:  Op het rapport van de Kameraars der Geestelijkheid wordt aan den Requestrant 
de gelibelleerde uitgang verschenen Paasschen [hiaat] geremitteerd. 
 
[In marge: Voor de Armen]. 
 
 
483. Den 7de November 1808, fol.159. 
Op het verzoek van R. van Engelen, verzoekende vermeerdering van tractement als Koster 
van de Walsche Kerk of anders dat eene toelage, zoals hij in voorige jaren gehad heeft van 
tien goudguldens uit hoofde van van zijne meerdere werkzaamheden. 
Was geapost:  Op het rapport van de Kameraars van de Geestelijkheid wordt den Suppliant 
voor zijne meerdere werkzaamheden, zoals hij in voorige jaren gehad heeft eens voor brand 
toegelegd de Sa. van 14 guldens te betalen door den Ontvanger der Ecclesiastique goederen. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
484. Den 7de November 1808, fol.159. 
Op het Request van Hendrik Alexander de Chalmot, daarbij te kennen gevende, dat hij voor 
ruim 2 jaren door de Magistraat dezer Stad was aangesteld als 2de Lieutenant der Stedelijke 
gewapende Burgermagt en derzelve ook geduirende dien tijd had waargenomen, dan daar hij 
door verandering van woonplaats buiten staat was zulks langer te kunnen doen, zo verzogt hij 
dat hem in die qualiteit zijn demissie gratieuslijk mogt worden verleend. 
Was geapost:  Op het rapport van de Commissie tot de Burgerwapening wordt den 
Requestrant deszelfs verzoek uit hoofde van de gelibelleerde redenen, geaccordeerd en dien 
ten gevolge denzelve zijne  zijne demissie als officier van deze Stads gewapende Burgermagt, 
verleend, met verklaring dat hij dezelve na behoeve en zoals een officier betaamd, in allen 
opzigten heeft waargenoemen. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
485. Den 14 November 1808, fol.159vo. 
Op het Request van Joseph Michael Roosenburg, daarbij kennis gevende dat hij bij het Hof 
van Justitie van dit Departement was aangesteld als Dienaar van Justitie daar hij de post als 
plaatsvervanger bij de nagt bekend zo verzogt hij daarvan te mogen worden ontslagen. 
Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan wordt geaccordeerd, en dien ten gevolge de 
Suppliant voor de post van plaatsvervanger bij de nagt wagt dezer Stad ontslagen met 
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verklaring dat hij dezelve naar behooren heeft waargenomen en zig in dezelve verdienstlijk 
gekweeten heeft. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
486. Den 14 November 1808, fol.160. 
Op het Request van Salomon Marcus Jr. verzoekende voor zijn leeftijd remissie van een 
uitgang uit zijn huis á 2 g(oud)gulden, hebbende reeds verscheidene jaaren  die remissie van 
de voorige Regering gehad heeft. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Stad wordt aan den Suppliant, met 
aanmerking van zijne hooge jaren, bekrompene omstandigheid en de verbetering aan zijn huis 
gedaan, geduirende zijn verdere leeftijd geremitteerd een jaarlijks uitgang uit zijn huis á 2 
g(oud)gulden, zoals hem dezelve door de voorgaande Regering reeds verscheidene jaren was 
geremitteerd. 
  
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
487. Den 17 December 1808, fol.160. 
Op het Request van den Hr. I. Augier, verzoekende met het vacante Bolwerk aan den IJssel 
van wijlen den Hr. Stennekes te worden begunstigd. 
Was geapost:  De Requestrant en de Hr. Bundes worden te zamen met het gelibelleerde 
Bolwerk gebeneficeerd tot wederzeggens toe, mits zij omtrend te verdeelen zodanige 
schikking maken als zij onderling zullen goedvinden of door het lot laten beslissen; en dat de 
gebouwen bij taxatie worden overgenomen door die geene die in het bezit zal komen van dat 
gedeelte waarop dezelve staan. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.  En 
dito request en apostil ieder op zegel van van f. – 10 – . voor den Hr. Bundes. In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
488. Den 5de December 1808, fol.160vo. 
Op het Request van de Kerkmeesteren van het G(eertrui) en C(atharina) Gasthuis, 
verzoekende approbatie van het verkoop van 2 kostkopers proeven aan Dirk Bos, oud 62 jaren 
en Petronella de Bruin, oud 70 jaren Ehel(ieden) woonagtig in de Beverwijk voor f.2700 - : - . 
Was geapost:  Op het rapport van de Provisoren van het G(eertrui) en C(atharina) Gasthuis 
word de gelibelleerde verkoop van de kostkopers proeven voor de daarbij bepaalde Sa. van 
f.2700 - : - geapprobeerd. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
489. Den 12 December 1808, fol.160vo. 
Op het Request van Hendrik Wennink, daarbij kennis gevende, dat hij op den 1ste November 
ll. had afgelegd examen in de Nederduitsche taal, verzoekende overzulks in qualiteit als 
huisonderwijzer in die taal te mogen fungeeren. 
Was geapost: Het verzoek ten Requeste gedaan word geaccordeerd. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
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490. Den 12 December 1808, fol.161. 
Op het Request van Dries Hendriks, meier op het Stadserve de Kleine Stikken No.42, 
verzoekende om redenen daarbij geallegeerd, eenige remissie van zijn pagt uit hoofde dat hij 
buiten staat was dezelve te kunnen opbrengen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Cameraars van de Stad, kan in het verzoek ten Requeste 
gedaan niet worden getreden. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
491. Den 29 December 1808, fol.161. 
Op het Request van de wed(uwe) Groen, verzoekende dat het kind van wijlen Jan Teunis en 
Aaltje Gerrits mogt worden opgenomen en verpleegd in het Arme Weeshuis. 
Was geapost:  Op het rapport van de Provisoren van het Arme Weeshuis worden de Buiten 
Vaderen van het voorsch(reven) huis geauthoriseerd om het gelibelleerde kind in hetzelve op 
te neemen en verpleegen, dog om hetzelve op een behoorlijke tijd uit hetzelve zonder het 
gewoon uitzet, om goede redenen te doen vertrekken. 
 
[In marge: Gratis]. 
 
 
492. Den 16 Januarij 1809, fol.161vo. 
Op het Request van A. Gerber, verzoekende uit hoofde van zijne hooge jaren zijn ontslag als 
Taxateur voor de landerijen tot de belasting op het regt van successie. 
Was geapost:  Is goedgevonden het verzoek ten Requeste gedaan te accordeeren, en dien 
volgens den Requestrant zijn ontslag als taxateur van de landerijen tot de belasting van het 
regt van successie te verleenen, met verklaring, dat hij den post naar behooren heeft 
waargenoomen. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
493. Den 16 Januarij 1809, fol161vo. 
Op het Request van den Ontvanger der Geestelijkheid R.J. Woltgraft, te kennen gevende, dat 
Dirk Evers gekogt hebbende eene maate van dezer Stads Geestelijkheid een jaar pagt schuldig 
gebleven is ter somma van 61 (gulden) bij het clandestin verlaten dezer Stad; dat P.C. Poppe 
vorige man van de vrouw van Jan van den Berg borg voor genoemden Dirk Evers gebleven 
zijnde, weigert de borgtogt te voldoen, verzoekende te mogen geinformeerd worden hoe hij 
zich daarin hebben te gedragen. 
Was geapost:  De Requestrant wordt in zijne ten Requeste genoemde qualiteit geautoriseerd 
de door Dirk Evers gelibelleerde verschuldigde pagtpenningen van Jan van den Berg, als in 
huwelijk hebbende de weduwe en boedelhoudster van een der borgen wijlen P.C. Poppe door 
rechtsdwang in gevolge de conditien van verpagting in te vorderen. 
 
[In marge: Request en Apostil waren geschreven ieder op een zegel van 10 stuivers. In fidem, I. Augier, secret.]. 
 
 
494. Den 16 Januarij 1809, fol.162. 
Op het Request van Jan Jansen Bulder, verzoekende remissie van zijn verschuldigde 
pagtpenningen wegens eene maate van de Geestelijkheid. 
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Was geapost:  Op het rapport van de Kameraars wordt den Requestrant de som van dertig 
guldens geremitteerd, wanneer hij zijne overige verschuldigde pagtpenningen ten comptoire 
der Geestelijkheid zal hebben voldaan. 
 
[In marge: Request en Apostil waren geschreven ieder op een zegel van 10 stuivers. In fidem, I. Augier, secret.]. 
 
 
495. Den 6de Lentemaand (Maart) 1809, fol.162vo. 
Op het Request van Andr. Kroese, verzoekende, dat de Kermeesteren van het G(eertrui) en 
C(atharina) Gasthuis mogten worden geautoriseerd, om hem vrij te laten van de betaaling van 
f.500 - : - welke zij hem hadden opgezegd van de f.2000 - : -, welke hij nog schuldig is 
wegens kostkooppenningen, en op zijn huis gevestigd zijn,  en hij door leverantien in staat 
gesteld mag worden om dat capitaal bij termijnen af te doen. 
Was geapost:  Op het rapprt van de Provisoren van het G(eertrui) en C(atharina) Gasthuis 
wordt verstaan, dat de gelibelleerde denuntiatie gehouden word als als niet gedaan mits de 
Suppliant verpligt is van dat capitaal jaarlijks f.100 - : - af te doen, te beginnen met den 
eersten verschijndag, en het huis behoorlijk in orde te houden. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
496. Den 10den van Lentemaand (Maart) 1809, fol.163. 
Op het Request van den Schoolmeester T. Prins, te kennen gevende, dat hij ten comptoir van 
den Ontvanger der beschreevene middelen betaald heeft voor het personeel over 1808 f.51 – 
14 –  en voor haardstede geld f.7 – 7 – , verzoekende daarvan restitutie te mogen erlangen. 
Was geapost: Op het rapport van de Kameraars der Geestelijkheid wordt de Ontvanger van 
dezer Stads Geestelijkheid geautoriseerd aan de Requestrant te betalen, ingevolge het verzoek 
ten requeste gedaan, de som van agt guldens, vijftien stuivers en vier penningen eens, doch 
wordt daarbij verstaan dat het betaalde in het middel van de haardsteden, niet weder zal 
voldaan worden, dewijl de Requestrants woonhuis, als slechts twee haardsteden hebbende, 
vrij is van den impost, en dit bezwaar daar thans op ligt, uit hoofde dat de Requestrant eene 
haardstede in zijn  privatien hof heeft. 
 
[In marge: Request en Apostil waren geschreven ieder op een zegel van 10 stuivers. In fidem, I. Augier, secret.]. 
 
 
497. Eodem (Den 10den van Lentemaand (Maart) 1809), fol.163. 
Op het Request van Dirk Netjes, meijer van het erve der Geestelijkheid, genaamd de Kleine 
Pol onder Camperveen, te kennen gevende, dat hij als gehuurd met de weduwe van Hendrik 
Aarts in derzelfs pagt getreden is; dat het zelve erve te voren maar f.90 - : -, doch bij de laatste 
verpagting f.200 - : - in huur gedaan heeft, welke som het hem niet mogelijk is thans te 
kunnen opbrengen, dewijl hij in den verleden zomer runderen verloren heeft en veel van zijn 
hooi door het hoge water is bedorven; verzoekende, dat hem de helft van zijne verschuldigde 
pagtpenningen moge worden geremitteerd. 
Was geapost:  Op het rapport van de Kameraars der Geestelijkheid wordt aan den Requestrant 
van zijne verschuldigde pagtpenningen geremitteerd de som van een honderd guldens eens. 
 
[In marge: Request en Apostil waren geschreven ieder op een zegel van 10 stuivers. In fidem, I. Augier, secret.]. 
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498. Eodem (Den 10den van Lentemaand (Maart) 1809), fol.163vo. 
Op het Request van Jan Jansen Bulder, pagter van een stuk land der Geestelijkheid, te kennen 
gevende, dat zijne goederen door den Ontvanger van de Geestelijkheid onder 
gerichtsbezwaring genomen zijn, en hij door zware verliezen, in bekrompen omstandigheden 
geraakt nu geheel tot armoede zoude vervallen, wanneer de gedreigde executie in het werk 
gesteld werd; dat hij voorts ook in den den jare 1795 met zijn wagen en paarden diensten voor 
de Stad gedaan heeft, waarvoor hij nooit vergoeding gekreegen hadde; overzulks 
verzoekende, dat de inventarisatie zijner goederen moge opgeschreven, en hem remissie 
verleend worden; als mede dat hij vergoed moge worden zijne geleden schade in den jare 
1795. 
Was geapost:  Op het Request van de Kameraars der Geestelijkheid wordt het verzoek ten 
requeste gedaan gedeclineerd zo als het ligt, ook wordt aan den Requestrant de resterende som 
van f.30 - : - wegens zijne verschuldigde pagt door deze geremitteerd. 
 
[In marge: Op het request stond gratis voor een arme. I. Augier]. 
 
 
499. Eodem (Den 10den van Lentemaand (Maart) 1809), fol.164. 
OP het Request van Egbert van den Berg en Jan Frans Evers, de eerste als in huwelijk 
hebbende de wede van P.C. Poppe, en hebbende dezen met de tweede requestrant zich 
ingelaten als borge voor de huur van een stuk land, aan de Geestelijkheid toebehorende, en 
door Dirk Evers gepagt, te kennen gevende, dat dezelve Dirk Evers van hier vertrokken 
zijnde, aan het comptoir der Geestelijkheid schuldig is gebleven de som van een en zestig 
guldens; voor welke geheele som de Requestrant thans wordt aangesprokrn voor den 
Ontvanger der Geestelijkheid, en zulks schoon aan Dirk Evers de helft van de voorschreven 
som was geremitteerd, mits echter hij de andere helft voldeed. Verzoekende overzulks van die 
borgtogt te worden ontslagen. 
Was geapost:  Op het Rapport van de Kameraars van de Geestelijkheid wordt het verzoek ten 
requeste gedaan gedeclineerd, doch wordt aan de gelibelleerde borgen de halfscheid der pagt 
geremitteerd, en wordt dienvolgens de Ontvanger der Geestelijkheid geautoriseerd, om van 
den eerste Requestrant E. van den Berg, in voldoening der borgtogt aan te nemen de som van 
f.61 - : - , waarvoor hij hem had aangesproken. 
 
[In marge: Request en Apostil waren geschreven ieder op een zegel van een gulden. In fidem, I. Augier, secret.]. 
 
 
500. Den 18de Lentemaand (Maart) 1809, fol.164vo. 
Op het Request van Jaqúes Renaud Salomon de la Saussaije en Amelia Charlotte de Chalmot, 
te kennen gevende, dat zij op den 10de dezer alhier in het huwelijk zijnde opgeschreven, ook 
op den 11 en 12de afkondiging zo wel hier als te Groningen de guarnisoens plaats van den 
eerste Suppliant heeft plaats gehad; en daar zijn verblijf als militair alhier maar zeer kort kan 
zijn, zo verzogten zij, dat zoals zulks hun te Groningen door den Burgemeester aldaar was 
geaccordeerd twee proclamatien op dezer te gelijk te laten afkondigen. 
Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan wordt geaccordeert, en zullen dien ten 
gevolgen de beide laatste huwelijksproclamatien heden van den puije van het Raadhuis 
worden afgekondigt, zoals de leeraaren van de Gereformeerde gemeente dezer Stad 
geauthoriseerd zulks op morgen den 19 dezer van van de Predikstoelen te doen. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
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501. Den 23ste Lentemaand (Maart) 1809, fol.165. 
Op het Request van Jan Tikkel, verzoekende begunstigd te worden met het boek van 
aantekening van de groente en gedroogde en gezoute visch en zulks in plaats van wijlen 
deszelfs moeder. 
Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word geaccordeerd en dien ten gevolgen den 
Suppliant met het gelibelleerde boek van aantekening gebeneficeerd, en zulks op de instructie 
daarvan zijnde bij Resol(utie) van 27 Junij 1785 en de ampliatie van den 12 November en 13 
Augustus 1788. 
 
[In marge: Het Request en Apostil waren ieder geschreven op een zegel van f. – 10 – : In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 

 
 
502. Den 3 van Grasmaand (April) 1809, fol.165vo. 
Op het Request van de Kerkm(eesteren) van het G(eertrui) en C(atharina) Gasthuis, 
verzoekende approbatie van het verkoop van 1 kostkopers proeve aan Berend Martens 
wonende te Oosterwolde oud circa 60 jaaren, voor eene Sa. van negenhondert en vijf en 
seventig guldens. 
Word geapost: Op het rapport van Provisoren van het G(eertrui) en C(atharina) Gasthuijs 
word de gelibelleerde verkoop van 1 kostkopers proeve daar bij bepaalde Sa. van f.795 - : - 
geaccordeerd. 
 
[In marge: Request en Apostille op een zegel van 10 stuivers. In fidem D. Muller Massis, secret.]. 

 
 
503. Den 30ste Lentemaand (Maart) 1809, fol.165vo. 
Op het Request van Jacobus Prins, Stadsmeijer op het Camper Eiland, verzoekende in plaats 
van drie morgen binnendijks te mogen bouwen, 3 morgen buitendijks der Sellerij genaamd. 
Was geapost: Op het rapport van de Cameraars van de Stad wordt het verzoek ten requeste 
gedaan, geaccordeerd, en dien ten gevolgen den Suppliant gepermitteerd, de gelibelleerde 3 
moren buitendijk de Sellerij genaamd te mogen scheuren in plaats van de 3 morgen 
binnendijks, mits zulks onder aanwijzing van de Stad Aardwerkers baas. 
 
[In marge: Request en Apostil ieder op een zegel van f. – 10 – . In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
 
 
504. Den 10de van Grasmaand (April) 1809, fol.166. 
Op het Request van Nicolaas Beerthuis, daarbij te kennen gevende, dat hij voornemens was 
zig in de Stad Groningen te gaan nederzetten, en in den huwelijken staat te begeeven, dog dat 
hij daartoe een acte van indemniteit benodigd was, dat hij nu wel eenige jaren niet gewoond 
heeft binnen deze Stad, dog ook op geen andere plaats vaste inwoning heeft gehad, daar hij 
steeds dienstbaar was geweest, en dewijl hij groot Burger was van deeze Stad, zo verzogt hij 
dat hen zodanige acte van indemniteit namens deeze Stad mogt worden gegeven. 
Was geapost:  Op het rapport van de Hoofdlieden van het Bovenquartier wordt verstaan, dat 
dewijl de Suppliant zedert verscheidene jaren niet meer in deze Stad is woonagtig geweest, 
maar reeds in andere steden zich heeft geetablisseerd gehad en onder anderen drie jaren te 
Groningen negotie heeft gedaan, in het verzoek ten requeste gedaan niet kan worden getreden. 
 
[In marge: Request en Apostil ieder op een zegel van f. – 10 – . In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
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505. Den 4de Grasmaand (April) 1809, fol.166vo. 
Op het Request van Jan Jacobs Klunder, meier op het Stadserve de tweede halfscheid van de 
Zuider weerd, verzoekende een kamp, groot ongeveer drie morgen te mogen scheuren en tot 
bouwland aan te leggen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Kameraars van de Stad word aan den Suppliant vergund 
2 morgens 53 roeden buitendijks, ten zuijden van de Kooij leggende, langs de Delle op 
aanwijzing van den Aardwerkers baas te mogen bouwen, mit het morgen leggende onder de 
Kooij in den jaare 1808 zonder permissie gebouwd te laten leggen tot groenland. 
 
[In marge: Request en Apostil ieder op een zegel van f. – 10 – . In fidem, F. Rambonnet, secret.]. 
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Kuinre.     104, 114. 
Kwaade gat, het    89. 
Looierij.     251. 
Maageren maate, de    51. 
Mandemakersland, het   314, 413. 
Mandjesweert.    363, 413. 
Mastenbroek.     37, 40, 42, 57, 88, 89, 111, 137, 300, 355. 
Mastenbroekerpolder.    379. 
Meeuwenzand, het    275. 
Meppel.     99. 
Middelblok, het    379. 
Molen, water     284. 
Mollen, de 3     315. 
Moolen, windkooren.    4. 
Morrensteeg.     430. 
Munnik, de     201. 
Munt, de     378. 
Naalde, de     207, 235. 
Nieuwenhuis.     202. 
Nieuwstraat.     84. 
Nijland, het     247. 
Noordeloos.     1. 
Noorder Egge, de    431. 
Noordweg.     109. 
Noordwendigerdijk.    318. 
Oldebroek.     424. 
Olst.      286. 
Oorgaat, het (Oorgat).   406. 
Oosterholt.     6, 138, 253, 353. 
Oostermate, de    88, 161, 194. 
Oosterwolde.     160, 217, 223, 235, 502. 
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Optische glazen.    259. 
Ossenland, het     37. 
Oude Kribbe, de    402. 
Oudelemmer.     99. 
Oudestraat.     127, 263, 315, 440. 
Overreesche.     7. 
Pieper, de     180. 
Pinkweide, de     429. 
Piper, de     291, 470. 
Plattenburg, de    450. 
Poort, Botervat    319, 337. 
Poort, Carper     319, 337. 
Poort, Cellebroeders    4. 
Poort, Hagen     31, 183. 
Poort, Hagenpoort,    267, 381, 460, 408, 471, 478. 
Poort, Koldenoven    260. 
Poort, Meerminne    176. 
Poort, Veene     12. 
Raas, het     278. 
Roode Leeuw, Herberg de   141. 
Schans, de     323, 432, 478. 
Schokland.     110, 181. 
Sellerij, de     503. 
’s Hage.     405, 462. 
’s Hertogenbosch.    38. 
Soppenhoff.     90. 
Soppenhuis, het    284. 
St. Jacobsteeg.    382, 456. 
St. Nicolaasdijk.    106, 317. 
St. Nicolai Bosche, de   455. 
Stads Boventooren.    404, 418. 
Stadsassche     477. 
Stadserve No.2    268. 
Stadserve No.7    270. 
Stadserve No.9    11. 
Stadserve No.18    269. 
Stadserve No.31    15. 
Stadserve No.33    294. 
Stadserve No.40    36. 
Stadserve No.42    490. 
Stadserve No.54    271, 274. 
Stadserve No.60    134. 
Stadserve No.66    11. 
Stadsgrond de Welle.    152, 176. 
Stadsmanege.     321. 
Sterkeslag, de     274. 
Stoopscheeren, de    43. 
Turfdragersplaats.    435. 
Uuterwijk.     41. 
Veer op Amsterdam, het   166. 
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Veer op Deventer, het    27, 46. 
Veer op Enkhuizen.    324. 
Veer op Zutphen, het    292. 
Veer van Seveningen, het   194. 
Veer, het     123. 
Veessen.     426. 
Vleugeldijk, de    455. 
Vloeddijk.     316. 
Vollenhove.     23, 64, 67, 92, 297, 386, 450. 
Vossen Weerd, de    442. 
Vree, de     281. 
Vriesland.     163. 
Vuursteden, het    293. 
Waldekse, het     475. 
Wanneperveen.    47. 
Weedum.     439. 
Weesop.     120, 170. 
Weeteringe, de Bisschops   57, 137. 
Wel, de     266. 
Welmer Marsch.    141. 
Wesep.     461. 
Wijck, de     193. 
Willigenweg, de    295. 
Willigeweg.     81. 
Zalk en Veecaten.    115, 281. 
Zalk.      387. 
Zandberg, de     261. 
Zeedijk, de     42. 
Zellemuiden.     449. 
Zuideinde, het     217, 415. 
Zuiderweerd.     358, 432, 505. 
Zuiderweert.     443, 444. 
Zullichem.     435. 
Zutphen.     97. 
Zwartendijk.     14, 58, 78, 79, 81, 230. 
Zwartesluis.     453. 
Zwolle.     70, 80, 97, 141, 148. 
 
       
 
 
Index op instellingen. 
 
 
Armenstaat.     239, 332, 481. 
Bataillon der Bataafsche Jagers.  73. 
Belthuis van Overijssel, Departementaal 13, 231. 
Bovenschool, de    199, 304. 
Burger Jager Corps, het   366. 
Classis van Campen.    370. 
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Gasthuis, Boven    35, 62, 63, 248. 
Gasthuis, Buiten    235. 
Gasthuis, Geertruid en Catharina  28, 35, 92, 120, 151, 170, 182, 248, 296, 312, 

313, 331, 374, 375, 391, 399, 405, 421, 437, 459, 
488, 495, 502. 

Gasthuis, Heiligen Geesten  24, 25, 105, 111, 143, 145, 158, 165, 169, 235, 
241, 250, 288, 289, 329, 345, 371, 377, 383, 441, 
453, 456, 460, 473. 

Groote Kerk te Deventer.   108. 
Halve Bestiaal, het    467. 
Kerk, Boven     112, 119, 229, 279, 356, 418. 
Kerk, Broeder     135, 232, 407, 434. 
Kerk, Buiten     75, 135, 183, 232, 346, 407, 412, 446. 
Kerk, Camperveensche   335. 
Kerk, Lutersche    73. 
Kerk, Masterbroeker    50. 
Kerk, Roomsch Catholieke   132. 
Kerk, Walsche    129, 226, 409, 483. 
Kerkenraad der Joodsche Gemeente.  100, 328, 481. 
Kinderschool.     425. 
Nederduitsch Gereformeerde Gemeente. 2, 73, 107, 140, 454, 500. 
Nederduitsch Hervormde Gemeente.  9, 16. 
Overijsselsche probenden societeit.  196. 
Schippersgilde, St. Anna of   149, 171, 173, 190, 340. 
St. Jacobssteeg.    76. 
Stadswerkhuis.    243. 
Stedelijke Gewapende Burgermagt.  484. 
Weeshuis, Armen  126, 142, 167, 197, 276, 301, 338, 392, 468, 474, 

491. 
Weeshuis, Groot Burger  32, 82, 101, 130, 185, 217, 261, 281, 393, 424, 

428, 458, 476. 
Weeshuis, Roomsch Catholijke  3, 4, 59, 93, 132, 168, 214, 290, 307, 351, 372. 
Ziekenhuis den Beld, Stads   34, 154, 155. 
Ziekenhuis, het    397. 
 
 
 
 
 
In dit deel voorkomende beroepen en functiën. 
 
 
Aardwerkersbaas 
Apothecar 
Bierdrager 
Bode 
Boekhouder 
Bolkhouwer 
Broodbakker 
Broodwegers 
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Burgemeester 
Cabbeljauwsnijder 
Cameraar 
Chirurgijn 
Commies Collecteur 
Custor 
Deurwaarder 
Dienaar 
Dijkgraaf 
Eijkmeester 
Fabriekmeester 
Grutter 
Havenmeester 
Hooiweger 
Huisonderwijzer 
Kabeljauwhouwer 
Kalkkruier 
Kerkmeester 
Koster 
Lector Botanicus 
Lieutenant 
Lootzen 
Marktmeester 
Marktschipper 
Medicine Doctor 
Meester van de zweep 
Meijer 
Ontvanger 
Organist 
Orgeltreder 
Pagter 
Piloot 
Predikant 
Rector 
Roedendrager 
Scherprichter 
Scholarchen 
Schoolmeester 
Schout 
Schutmeesters 
Smid 
Soldaat 
Spuitgast 
Stads klokkenist 
Stads Rooijer 
Stadsarchitect 
Stempelsnijder 
Taxateur 
Toneellisten 
Turfdrager 
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Varkensslager 
Veerman 
Veerschipper 
Vendumeester 
Vleeschhouwer 
Voorzanger 
Waagmeester 
Weesmeester 
 
 
 
 
Verklarende woorden en termenlijst. 
 
 
Aanus gratue   - Gunstjaar voor weduwen en wezen van predikanten. 
Ab intestato   - Zonder testament. 
Accident   - Toevallige eigenschap van een zaak. 
Acquiten   - Bewijs van ontvangst. 
Ad opus jus habertie (ius 
habentis)   - Ten behoeve van de rechthebbende. 
Ad pios usus   - Tot liefdadige doeleinden. 
Additioneel   - Bijgevoegd, toegevoegd. 
Admissie   - Toelating. 
Adiceren (Addiceren)  - Gerechtelijk toekennen. 
Advertissement  - Advertentie, aankondiging. 
Affictie   - Genegenheid. 
Agreatie   - Goedkeuring, toestemming. 
Apointement   - Beschikking, overeenkomst. 
Approbatie   - Vergunning. 
Approprieeren   - Geschikt maken. 
Attest.    - Bewijs van lidmaatschap en goed gedrag. 
Authorisatie   - Machtiging, verlening van een bevoegdheid. 
Beneficie   - Begunstigd. 
Beneficium ordinis et  
excussionis   - Voorrecht van volgorde en uitwinning. 
Cameraars   - Beheerder van de geldmiddelen van een stad. 
Casuquo   - In welk geval. 
Casus positie   - Toedracht van een praktijkgeval. 
Cederen   - Afstaan, overdragen. 
Codicillaire - Onderhands stuk waarin door de erflater bijzondere 

beschikkingen kunnen worden gemaakt, vaak als 
bijvoegsel bij een testament. 

Comptoir - Kantoor.   
Confusie   - Vermenging van rechten of van schuld. 
Concernerende  - Betreffende. 
Consideratie   - Toegeeflijkheid, inschikkelijkheid. 
Consigneeren   - In bewaring geven. 
Continuatie.   - Voortzetten, aanhouden. 
Contribuabel   - Belastingplichtig. 
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Convenant   - Overeenkomst. 
Convenieërende  - Passen, gelegenheid komen. 
Costume locaal  - Gewoonterecht, plaatselijke gewoonten. 
Creerceeren   - Creëren, scheppen. 
Cum annexis   - Met hetgeen er bij hoort. 
Cum suis   -  Met de zijnen. 
Curator ad citas  - Toezichthouder, voogd. 
Custodiceren   - Bewaken. 
Declineeren   - Afwijzen. 
Dedoumagement  - Schadeloostelling. 
Defencie   - Verdediging. 
Deficierend   - Ontbrekend. 
Deliberatien   - Beraadslaging, overleg. 
Demanueeren.   - Overhandigen. 
Demissie   - Ontslag, uit een dienst of functie. 
Denuntiatie   - Aangeven. 
Deputatus   - Afgevaardigde naar een kerkelijke vergadering. 
Desisteeren   - Afstand doen van, laten varen. 
Decisoir   - Beslissend. 
Decreet   - Afkondiging. 
Desisteeren   - Afstand doen van, laten varen. 
Different   - Verschillend. 
Difficulteeren   - Niet accoord gaan. 
Diligent   - Verklaring dat een commissie haar taak nog niet 

voltooid heeft, er zich nog steeds mee bezighoudt. 
Domicilium citandi.  - De plek waar men naar rechten wordt aangesproken. 
Douceur   - Extra gift in geld, extraatje. 
Ecclesiastique   - Geestelijke. 
Edictale citatie  - Openbare dagvaardiging. 
Effecte    - Rechtsgevolg.    
Eheman(vrouw)  - Echtgenoot(e)). 
Emolumenten   - Bijverdiensten. 
Ex lege.   - Volgens de wet. 
Exhibitium hujus diei (dei) - Dat het op deze dag getoond is. 
Exigentie   - Eis, behoefte. 
Expireeren   - Aflopen, beëindigen. 
Expliceeren   - Aflopen (van termijnen), uitleggen, ophelderen. 
Exploreeren   - Doorzoeken, onderzoeken. 
Fatiques   - Vermoeidheid. 
Favorabel   - Gunstig. 
Fidei commissarie  - Testamentaire beschikking waarbij men een vertrouwd 
     persoon, die voor de wet als erfgenaam optreedt, 
     opdraagt een zeker legaat uit te keren aan iemand, die 
     wettelijk niet als erfgenaam kan worden aangewezen. 
Fine, ten   - Ten einde. 
Fingeeren   - Voorwenden. 
Fourneeren   - Voorzien, verschaffen. 
Geaccordeerd   - Overeenkomen, overeenstemmen. 
Geadmitteerd   - Toelaten. 
Geallegeerde   - Aangevoerde. 
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Geambieerd   - Dingen naar. 
Geapprobeerd   - Koedkeuring. 
Gecedeerd   - Overgedragen. 
Geclausuleert   - Door beperkingen bepalen. 
Geconvenieerde  - Zie convenieërende. 
Gecustodieerd   - Onder leiding of toezicht van.  
Gedevolveerd   - Bij versterf overgaan op, toevallen. 
Gedisponeerd   - Beschikken over. 
Geëffectueert   - Verwezenlijken, ten uitvoer brengen. 
Geetablisseerd   - Maatschappelijk gevestigd. 
Geexponeerd   - Blootstellen. 
Gefavonseerd   - Begunstigd. 
Geïmpingeerd   - Opdringen. 
Geinjungeerd   - Uitdrukkelijk, gerechtelijk bevel. 
Geïnstitueerde   - Instellen, stichten. 
Gelibelleerd   - Bevrijding van beperkende of belemmerende  
     voorschriften. 
Gemaintineert   - In stand houden. 
Gementioneert   - Vermelden. 
Gemortificeerd  - Tenietdoen. 
Geobtineerd   - Verkregen. 
Geobrueerd   - Doen verdwijnen. 
Gepersisteerd   - Volharden. 
Geproponeerde  - Voorstellen. 
Geproflueerd   - Vloeien. 
Geremitteerd   - Overmaken, korting geven. 
Gerenvoiceerd   - Verwijzen naar de bevoegde rechter. 
Gerenvoieert   - In handen stellen. 
Gerequireerd   - Eisen, verlangen, vorderen. 
Geresolveerd   - Ontbinden. 
Gerestitueert   - Terugbetalen. 
Gerevideerd   - De uitvoering nagaan en desnoods corrigeren. 
Gesepareerd   - Zie separatie. 
Gevalideerd   - In rekening gebracht worden. 
Grasseeren   - Zich allerwegen verspreiden, woeden, heersen. 
Gratieuselijk   - Goedgunstigheid. 
Ieteratief (Iteratief)  - Herhalen. 
Implorante   - Om hulp vragen. 
Impost    - Accijns. 
Impugneeren   - Aanvechting. 
Inclineerde   - Genegenheid. 
Indemniteit - Bij armlastigheid terug kunnen vallen op de kerkelijke 

gemeente in de plaats van herkomst. 
Indispositie   - Ontstemdheid. 
Inhaereeren   - Invoegen. 
Insolventie   - Onvermogend. 
Insufficientie   - Het tekort schieten in een functie. 
Intercessie   - Tussenkomst, bemiddeling, voorspraak. 
Interdiceeren   - Bemiddelen. 
Interrogatorie   - Ondervraging. 
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Jouisseeren   - Genieten. 
Juratoire cautie  - Juridisch borgstelling. 
Montant   - Bedrag. 
Negotie   - Handel, koopwaar waarmee men langs de deuren vent. 
Nomine uxoris  - In naam van zijn vrouw. 
Observantie   - Zie situale observantie. 
Oculaire   - Zelf ondernomen onderzoek. 
Ongepraejudicust  - Zonder geschil. 
Ordonnantie   - Voorschrift. 
Oxhoofd   - Oude vochtmaat voor wijn, bier en brandewijn (het 

vierde deel van een vat, zes ankers). 
Patrocini - Bescherming.  
Per edicta ad valves curiae. - Openlijk bekend gemaakt aan de deuren van het  
  Stadhuis 
Perquisitie - Gerechtelijk vooronderzoek. 
Praeferentie   - Recht van voorrang, voorkeur. 
Praetteren (praesteren) - Kunnen leveren. 
Pretense   - Zogenaamd. 
Pretentie   - Vordering. 
Pro se    - Voor zichzelf. 
Provenu   - Opbrengst. 
Provisando   - Waarin voorzien wordt. 
Provisioneel   - Voorlopig, tijdelijk. 
qq. (qualitate qua)  - In de hoedanigheid waarin, ambtshalve. 
Renuntiatie   - Ontzegging. 
Repuderen   - De schulden veiligstellen, vanwege de erfenis minder is. 
Requestrant(e)   - Iemand die een verzoekschrift heeft ingediend. 
Restitutie casu quo  - Terugbetaling, in welk geval, dan wel 
Roiement   - Schrapping. 
s.c. (Scilicet)   - Namelijk. 
Separatie   - Afzonderen, van elkaar scheiden. 
Sesteeren. (Sisteeren)  - Zich ter plaatse laten vinden. 
Situale observantie - Het onderhouden van een bepaalde uitleg van de 

oorspronkelijke regel, betreffende de situatie aangaande. 
Soutien   - Ondersteuning. 
Stipendium   - Toelage voor studenten. 
Sufficiente   - Toereikendheid. 
Suppliant(e)   - De verzoeker(ster). 
Sustenue   - Ondersteunen. 
Sustineert   - Beweren, aanvoeren. 
Thins    - Pacht, verplichting, schuld. 
Valabele   - Geldig, aannemelijk. 
Veniam aetatis  - Verontschuldiging. 
Veralinieerd   - Vervreemden. 
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