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Apostillen van Campen en haar Jurisdictie. 1624-1809.

Deel 26 I.

11 Jan. 1681 – 18 Sept. 1693.

Inv. nr. O.A. 199.

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

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

______________________________
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O.A. 199. 1681 – 1693.

1.
Den 11 Jan(uarij) 1681, fol.1.
Hebben Schepenen en Raden, in cas van afflijvicheit van Evert Jansen Vrijdach grofsmit
deser Stadt, derselfs weduwe met de leverancie van ’t groffijserwerck voor dese Stadt weder
begunstigt.

2.
Den 5 Febr(uarij) 1681, fol.1.
Op de requeste van d’ Heer Burgermeester Joan van der Wende, Dominus Joannes Brele ende
Reinier van Marle, respective oomen en momberen over de nagelatene kinderen van wijlen
Frans Baers, versoeckende een mate buijten de Broeder Poorte leggende, en de voorscreven
kinderen toekomende te mogen vercopen.
Was geapst: Schepenen ende Raedt consenteren supplianten om dese mate te mogen
vercopen mits dat de penningen daer van komende, ten meesten dienste van de kinderen
wederom worden g’ imploieert.

3.
Eodem die [5 Februarij 1681], fol.1vo.
Op de requeste van Alexander Vaet, neffens Anna ende Elisabeth Vaet, versoekende den
boedel van Magdalena Vaet, in leven huijsvrouwe van Hendrick Beeck, ten overstaen van
twee der voornaemste crediteuren, als Jan ten Hengel ende Johannes de Haen, onder beneficie
van de wet en inventaris te mogen aenvaerden.
Was geapost: Dit versoeck wordt toegestaen.

4.
Den 8 Febr(uarij) 1681, fol.2.
Op t’ request van Gerrit Bollinck en Hendrick van Rhenen als momberen over de kinderen
van Jan Bollinck, bij Dievertien Carsten in echte verweckt, remonstrerende hoe hare pupillen
als erfgenamen van haer grootvaeder Carst Peters op t’ Hogeveen hebben staen een huijs met
sijn met haer appendentien en dependentien genaemt de Cortwijck met eenigh landt daerbij
met versoeck van dese goederen voor hare pupillen te mogen ten meesten dienste vercopen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren en authoriseren de momberen om dese
goederen ten meesten dienste en profite harer pupillen te mogen vercopen.

5.
Den 27 Febr(uarij) 1681, fol.2.
De Weesmeesteren Jacob Worst en Rutger Erkelens versoekende approbatie en ratificatie van
sekere coop van een erve in het Oldebroeck voor de Weesen deser Stadt soo de selve hebben
gecoft van de weduwe wijlen de Heer Burgermeester Rudolph van Langen en desselfs soon
Jan Arent van Langen en Monster Commissaris deser Provincie ter somma van 7000 guldens.
Was geapost: Schepenen en Raedt approberen en ratificeren dese gedane coop prout jacet.

6.
Den 12 Martij 1681, fol.2vo.
Op het request van Dirck Meijer en Hendrick Gerritsen Imeker momberen over de kinderen
van wijlen Jan Gerritsen Potgieter versoekende des overledenen boedel te mogen aenvaerden
onder beneficie van inventaris met adsumtie van twe der principaelste crediteuren.
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Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen supplianten haer versoeck, mits dat sulx
geschiede met adsumtie van Hopman Gosen Erkelens, Hendrick Backer en Hendrick
Hulsebos.

7.
Den 17 Martij 1681, fol.2vo.
Op de requeste van Gerrit Lubberts, versoeckende sijn boedel, effecten, actien en crediten ten
profijte van sijne crediteuren waervan Signeur Wolter Johan Schaep en Henricus Schene de
grootste sijn met assumptie van jemant de reijderie verstaende te mogen cederen en
overgeven.
Was geapost: Schepenen ende Raden consenteren suppliante om alle sijne effecten en
goederen; ten profijte van sijne crediteuren aen Signeur Wolter Johan Schaep ende Henricus
Schene met assumptie van jemant de reijderie verstaende te mogen cederen en overgeven.

8.
Den 25 Martij 1681, fol.3.
Op het request van Warner Jansen Vos en Jan Lucassen van Groningen versoekende den
boedel van hare ouders respective onder beneficie van inventaris te mogen aenvaerden, met
adsumtie Arent Germersen Holterman en Jan Gerritsen Starcke beijde de principaelste
crediteuren.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen supplianten haer versoeck.

9.
Den 28 Martij 1681, fol.3.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt de kercke tot Diepenheim geaccordeert een
guldens.

10.
Den 4 April 1681, fol.3vo.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt Aeltien Willems begunstight met de woninge
in de Keijserstraete daer Slaghbooms weduwe opgewoont heeft en soo de selve daer niet
wonen en wilde soo hebben haer Edele Hoogh Achtbare de selve geaccordeert aen de weduwe
van de Sporemacker.

11.
Den 2 April 1681, fol.3vo.
Op het request van Jacob Worst als regerende Wesemeester van het Weeshuijs deser Stadt
versoekende den boedel van Hendrick Coppert in vorige qualiteit met adsumtie van twe
crediteuren onder beneficie van inventaris te mogen aenvaerden.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen den suppliant sijn versoeck pro ut jacet.

12.
Den 2 April 1681, fol.4.
Op het request van de curatores en erfgenamen onder beneficie van inventaris van wijlen
Engele van Ophuijsens boedel, versoekende approbatie van de gedane coop van het huijs de
Witten Arent ter somma van 4900 caroli guldens sijnde deselve vercopinge gedaen aen Jannes
Jurriaen Wesselsteijn.
Was geapost: Schepenen en Raedt approberen dese gedane vercopinge pro ut jacet.
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13.
Den 11 April 1681, fol.4.
Op de requeste van de Heer Burgermeester Joan van Wijngaerden en Johan Blanckevoort als
momberen over de twee onmondige dochteren van wijlen de Heer Burgermeester Rudolph
van Langen, versoeckende approbatie van de coop van een arve op IJsveene gelegen,
luijdende als volght.
Was geapost: Op dato naebeschreven heeft de Welgeboren Vrouw Elsabee Blanckevoort
weduwe wijlen d’ Heer Rudolph van Langen in leven Burgermeester der Stadt Campen etc. in
desen g’ assisteert met haer Welgeboren soon, neffens de Heeren momberen over haer
Welgeboren twee onmondige dochteren, aen Geert Jacobsen Duinkercker, en Micchiel Jansen
Spanjaert, in eenen stedigen en vasten erffcoop vercoft gelijck sij vercopen mits desen haer
Welgeboren arve ende goedt, met huijs, hoff en boomgewas, in IJsveen in sijn bepalinge
gelegen, alles met sijn recht ende gerechtigheijt, raedt en en onraedt van outs daer toe
gehorende: waer oostwaerts Albert Jacobsen cum suis en westwaerts der erffgenamen van
sall: Thijs Meinen naest aen gelandet en gegoedet sijn streckende van de Aa, tot aen de
scheijdinge van de Heer van de Eese, met noch een campjen saeijlandt en heijdevelt onder het
voornoemte arve behorende, streckende van de Buijtendijck tot aen de Baers, daer oostwaert
sall: Hansien Berents erffgenamen: westwaert d’ erffgenamen van sall: Albert Jacobsen naest
aen gegoedet sijn, en sulx voor een summa van 1682 caroli guldens en vijff stuijvers: waer
van coperen belooft hebben op aenstaende Meij deses jaers 1681 te betalen een summa van
duijsent carli guldens ad twintich stuijvers het stuck, en de resterendt cooppenningen op
naestvolgende Meij des jaers 1682, mits genietende de pacht over den jare 1681 te vervallen:
Belovende vrouw vercopersche cum suis bij ontrichtinge van de laeste coopspenningen te
sullen doen behoorlicke cessie en overdracht, waer mede coperen sullen verscheit sijn nae
gewoonte alles sonder argelist, in waerheijts oirkonde sijn hier van twee alleensluijdende
gemaeckt, en bij contrahenten eijgenhandigh binnen Steenwijck ondertekent op den 25 Mart:
1681.
Hier afgetogen op ieder gulden een stuijver ter summa van f.80 - 5 - 0 blijvende de
cooppenningen f.1602 - : - , doch is het stuijvergelt noch onbetaelt. Was getekent met diverse
handen.
E. Blanckevoort.
Maria Elisabeth van Langen.
Weduwe Langen.
J: van Wijngaerden. Michel Jansen Spanjaert.
S: Blanckvoort.
Geert Jacobs.
J: Doncker als getuige.
Berent Boneker als getuigen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt approberen de gedane vercopinge prout jacet.

14.
Den 16 April 1681, fol.5vo.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen ende Raedt tot herbouwinge van een verbrande kercke
binnen de Stadt Holitz int Coninckrijcke Hungaren gelegen, vereert seven silveren ducatons.

15.
Den 18 April 1681, fol.5vo.
Hebben Schepenen en Raedt Hendrick Rutgersen begunstight met het turfvoerderschap te
Brunnepe in plaetse van Jan Dircksen.

16.
Eodem die [18 April 1681], fol.5vo.
Op het request van Willem Hendricksen Schout, en Jan Berentsen Muller momberen over de
voorkinderen van wijlen Berent Jansen bij Marchien Berents in echte verweckt, versoekende
het vierde part van de laetste corenmole buijten de Veenepoorte, neffens het andere vierde
part met de Bedienaers der Armen te vercopen.
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Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen de supplianten haer versoeck.

17.
Den 19 April 1681, fol.6.
Op het request van Jacobgien Gosens van Putten en Geertruijdt Gosens van Putten,
versoekende hare ouders boedel te mogen cederen aen de crediteuren.
Was geapos: Schepenen en Raedt accorderen de supplianten haer versoeck mits noemende
de principaelste crediteuren, infra stont. Op dato genomineert Jan Blankevoort en Gerrit
Jansen Hofstede.

18.
Den 26 April 1681, fol.6.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt de Kerckmeester in der tijdt van het
St. Geertruijden Gasthuijs den E: Gosen Erckelens geaccordert ten dienste van opgemelte
Gasthuijs voor den tijdt van vijf maenden te negotieren een somma van vijfhondert caroli
guldens.

19.
Den 27 April 1681, fol.6.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt de piloten voor dit jaer begunstight met het
tractament van 42 gulden.

20.
Den 30 April 1681, fol.6vo.
Op het request van Rutger Hoijman en Dirck Bolderwijnsen als momberen over de kinderen
van wijlen Jannes Noorbergh, versoekende der pupillen vaders boedel onder beneficie van
inventaris te aenvaerden met adsumtie van vier der principaelste crediteuren, als Dirck
Onckhuijs, Dirck Adriaensen en dan in Hollant Evert Jansen Hoijman en Cornelis de Keijser.
Was geapost: Supplianten wordt geaccordeert haer pupillen vaders boedel onder beneficie
van inventaris te aenvaerden met adsumtie deser principaelste crediteuren.

21.
Den 16 Maij 1681, fol.6vo.
Op de requeste van de samentelicke kinderen en erfgenamen van sall: Hendrik Willems
Rijtmaecker ende Gerrigjen Willems, neffens Jurrien Janssen ende Willem Hendricks,
momberen over de twee onmondige kinderen, versoeckende magescheijt, luijdende van
woordt tot woordt als volgt:
Op jaer en dach onderschreven is tusschen Willem Hendricksen Rijtmaecker ende Gesien
Berents echteluijden, Berent Hendricks, Trijntien Hendricks, Lammegien Hendricks, en
Mettien Hendricks, samentlijcke kinderen en erffgenamen van haer sall: ouders Hendrick
Willems Rijtmaecker en Gerrigien Willems ten overstaen van Jurrien Jansen en Willem
Hedricks, respectivè momberen over voorschreven Lammegien en Mettien Hendricks, voorts
als dachholderen en dedinghsluijden in desen opgericht en gehouden een vrundelijck
onverbreeckelijck erffmagescheijt over den boedel en nalatenschap van haer sall: ouders
voornoemt in manieren navolgende. Voor eerst sijn alle gerede goederen en imboedel
tusschen parthijen condividenten nae behoren verdeijlt, ende tot jeders contentement
geprofiteert, getrocken en genoten, en verders overcomen, dat Willem Hendricksen
Rijtmaecker en sijn huijsvrouw voor haer en hare erffgenamen eeuwigh en erffelick sullen
genieten, trecken en behouden, het huijs, erve ende weerhe, staende in de Nieuwstraete tegen
over t’ Geertruijden Gasthuijs, met sijn recht ende gerechtigheijt, raet en onraet, soo t’van
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haer ouders is aengeërft: Waer en tegens Willem Hendricksen neffens sijn huijsvrouw, alleen
tot haren laste sullen nemen en behouden, eerst de summa van hondert goltguldens tot acht en
twintich stuijvers, ten profijte van Berent de Pool, waer mede het voorschreven huijs speciael
is geaffecteert, en voorts al het beswaer soo daer op bevonden mocht worden, vervolgens
sullen Willem Hendricksen en sijn huijsvrouw aen Berent Hendricks in de tijdt van vijff
maenden nae dato deses, uijtkeren en betalen een summa van vijff en sestich caroli guldens
tot twintich stuijvers, sonder renthe. Als mede binnen geseijde vijff maenden aen haer halve
suster Trijntien Hendricks twee en dartich caroli guldens, vijff stuijvers.
Daer beneffens aen Lammegien Hendricks ende Mettien Hendricks, ijder int’ bijsonder vijff
en sestich caroli guldens, mits conditie dat Willem Hendricks en sijn huijsvrouw de
voorschreven hondert en dartich caroli guldens niet gehouden sullen sijn int’ geheel op te
brengen, dan naer expiratie van twee jaren á dato deses, ten waere bij hooge noodt, als sterfte
off anders, wanneer gehouden sullen sijn de helfte van voorschreven penningen, naer
aencondinge van een vierendeel jaers te vooren op te brengen, sullende de voorseijde hondert
en dartich caroli guldens van nu voortaen verrendet worden met vier gelijcke carloi guldens
ten hondert geduijrende totte volle aflossinge, dewelcke ten wedersijden sal vrijstaen, naer
verloop der voorverhaelde twee jaren, soo wanneer den een den anderen sulx een vierendeel
jaers te vooren sal aengeseght hebben, te mogen doen en dan oock te moeten geschijden.
Eijndelick sullen Willem Hendricks en sijn huijsvrouw tot haren laste nemen alsoodane
brandtschattinge, soo ten laste van voorschreven huijs mocht gestelt worden, ende voorts alle
andere lasten, schulden en swarigheden des boedels en ouderlijcke erffenisse, soo
tegenwoordich bekent sijn off naemaels mochten opstaen: Belovende haar voorschreven
broeder en susteren, daer van ten allen tijden te bevrijen cost en schadeloos te houden tot
voldoeninge en nacominge van al het bovengenoemde, verbinden Willem Hendricks
Rijtmaecker neffens sijn huijsvrouwe voornoemt hare persoonen en hare goederen, soo
tegenwoordige als als toecomende, en in specie het voorverhaelde huijs, erf en weerhe.
Waer mede voorschreven erffgenamen ten opsighte van de erffenis en naelatenschap van haer
respective sall: ouders in der minne en vrundtschap sijn gescheijden, sonder desen aengaende
eenige vordere actie off praetensie den eenen tegens den anderen te reserveren.
Sonder argelist, in waerheijts oircondt sijn hier van twee eensluijdende nagescheijden
opgericht, en ten wedersijden neffens de momberen en dachholderen beteikent.
Actum Campen den thienden dach Maij 1600 een en tachtentich.
Was geteikent met diverse handen,
Willem Hendricksen Riedemaecker voor mijn en mijn huijsvrouwe.
Berent Hendricksen. Lammegien Hendricks
Jurrien Jansen Nijenburgh als momber en
dachholder. Willem Hendricksen als momber en dachholder.
Was geapost: Schepenen ende Raden approberen het bijgevoeghde magescheijt pro ut jacet.

22.
Den 3 Junij 1681, fol.9vo.
Op het request van de momberen van Dirck van der Kettens kinderen versoekende
authorisatie om pro renata eenige capitalen op buijrschappen in de Graefschap Bentheim
gevestight ten meesten dienste haren pupillen in te trecken alsoo de renten soo vele oncosten
van reijsen niet en costen opbrengen, en dan die capitalen hier weder aen te leggen.
Was geapost: Schepenen en Raedt authoriseren de suppliant dat de selve in pro renata ten
meesten dienste der pupillen disponeren.

23.
Den 9 Junij 1681, fol.9vo.
Op het request van de weduwe van Jan Velthuijs, versoekende cessie te mogen doen van
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haren boedel ten profite haren crediteuren daer toe nominerende tot curateuren twe der
principaelste crediteuren als Frederick Bruggeman en nomine ejus Gerrit Eelkink en dan N:
van Nes waer volmaghter is Dr. Meijer.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen suppliant dese cessie en authoriseren gemelte
personen tot curateuren over desen boedel.

24.
Den 17 Junij 1681, fol.10.
Op het request van Gildemeesters van t’ Cuijpers en Timmermans Gilde versoekende geen
vreemde botervaten in dese Stadt te mogen worden ingebracht.
Was geapost: Schepenen en Raedt verstaen dat alhier geene botervaten sullen worden
gemaeckt, of sullen geijckt worden door den gesworen eijker, maer des niet tegenstaende sal
wel boter uijt andere jurisdictie in ongeijckte vaten hier ter marckte gebracht mogen werden.

25.
Den 4 Julij 1681, fol.10.
Op het request van Wolterus Meijer J:U:Dr. als gesubstitueerde volmachter van Bernhardt
Crans uijt de name van Cornelis de Keijser, coopman tot Amsterdam versoekende tot mede
curator te mogen werden gestelt over den boedel van wijlen Jannes Noortbergh, en sulx uijt
redenen hij in sijn qualiteijt mede crediteur was van f.2529 - 11 - 6 penningen.
Was geapost: Schepenen en Raedt adjungeren den suppliant om redenen in desen vermelt tot
mede curator over desen boedel.

26.
Den 4 Julij 1681, fol.10vo.
Op het request van Willem Hermsen, Gruttemulder, versoekende sijner boedel aen de
crediteuren te mogen cederen, en dat daer over curateuren gestelt mogen werden waer twe uijt
sijne principaelste crediteuren nomineert Pieter Olican, Hendrick Backer en Gerrit Struijk op
Ens.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen den suppliant sijn versoeck en authoriseren
gemelte personen tot curateuren over desselfs boedel.

27.
Den 1 Augusti 1681, fol.10vo.
Op de requeste van de kinderen van wijlen Ytien Herweijers, versoeckende dat haer Ed: Hoog
Achtbare de curatoren van haer salligher moederers boedel geliefden t’ authoriseren, om haer
voorschreven moeders imboedel ieder in sijn soorte door geloofweerdige en daer van volle
kennisse dragende mannen te taxeren ende alsdan die alsoo ten meesten dienste van de
interessenten te vercopen en veralieneren.
Was geapost: Dit versoeck wordt toegestaen.

28.
Den 1 Augusti 1681, fol.11.
Hebben Schepenen ende Raadt Marten Martensen Bijsterbosch en Jan Thijssen van de Wurp
ondermajeur jeder voor d’ helfte begunstight met het aensteecken en vordere voorsorgen en
opsight der te settene leantarens door dese Stadt, en sulx op tractamente en profijten als haer
Ed: Hoogh Achtbare daer toe nader sullen stellen.
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29.
Den 16 Augusti 1681, fol.11.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt op het mondelinge versoeck der ingesetenen
van Emmeloort en Urck goedtgevonden en aen deselve geaccordeert dat soo wanneer uijt de
hare alhier eenige met de caerschuijten met vis comen te marckten dat de selve van het
Ensergelt en Bruggegelt exemt en vrij sullen sijn, sullende deswegens den bruggeman en
pachter van het vuijrgelt door de Stadt worden contentement gedaen, dogh alles soo wanneer
sij de brugge niet passeren.

30.
Den 24 Septemb(er) 1681, fol.11vo.
Hebben haer Ed: Hoogh Achtbare tot opbouw van de kercke tot Schonebeeck vereert ses
ducatons f.6 - 18 - 0 te betalen uijt dese Stadts Camer de Anno 1681.

31.
Den 11 Octob(er) 1681, fol.11vo.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt de mosselhalers van Urck in conformite van
de scholle en bot jagers geëximeert van het brugge en Enser gelt soo wanneer deselve de
brugge niet comen te passeren blijvende wel expres daer buijten gesloten de schellevisjagers
en sulx in gevolge resolutie van den 16 Augusti jonghstleden.

32.
Den 14 Octob(er) 1681, fol.11vo.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen ende Raeden d’EE: Hendrick Jaspersen ende Hendrick
Backer g’ authoriseert om het interesse van d’ onmondige kinderen van Cornelia Bourgois
weduwe van salligher Roelof Hendricks, in het scheijden en deijlen van salligher Hendrick
Luijcksens goederen waer te nemen.

33.
Den 31 Octob(er) 1681, fol.12.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt Hermen Lucassen Groenvis geauthoriseert om
in plaetse van Seijno van der Heijde tegenswoordigh absent als erfgename van salige
Hendrick Lucassen Custos, desselfs erffenisse neffens d’ andere erfgenamen te helpen redden,
scheijden en deijlen.

34.
Den 5 Novemb(e)r 1681, fol.12.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen ende Raedt in cas van aflijvigheijt van Christiaen
Christiaensen, Havemeester, desselfs soon Jan genaemt, begunstight met het alsdan vacant
sijnde Havemeesterschap, mits dat hetselve nae behoren worde bedient, het Weeshuijs ontlast,
en d’ opcomsten daer van ten profijte ende tot sustentatie van de moeder en kinderen komen
sullen.
[In marge]:
Den 24 Junij 1693. Hebben Schepenen en Raedt met de Havenmeesters plaetse begunstight Abram Jansen
mits dat hij de kinderen van dese vrouwe aen wier quam te trouwen alimentere.

35.
Den 7 Novemb(e)r 1681, fol.12.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt Jan Thijssen van der Wurp Ondermajoor
begunstight met het Clockluijders ampt deser Stadt in plaetse van wijlen Hendrick Coppien,
en sulx op het tractament van 62 guldens jaerlicks, gedurende het leven van de weduwe wijlen
Hendrick Coppien, welke daer en boven de resterende twintigh guldens met de woninge aen
de Nieuwe Marckte het College sal behouden, dogh nae dode van voornoemte weduwe sal bij
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vooraflijvighheijt dese 20 guldens en woninge mede genoten werden bij opgemelte Jan
Thijssen van der Wurp.

36.
Den 8 Novemb(er) 1681, fol.12vo.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt goedtgevonden de curateuren van den boedel
van salighe Engele van Ophuijsen te ordonneren aen de weduwe wijlen de Majoor Doijs te
betalen de somma van hondert Rijxdaelders sullende de selve in minderinge van achterstedige
accijs gelden aen Jan Meeussen Schinkel voor betalinge in soo verre verstrecken. Op dato sijn
de selve noch geordonneert te betalen aen Aert Keppel voor rekeninge van vrou Doijs hondert
guldens.

37.
Den 10 Novemb(er) Anno 1681, fol.12vo.
Op de requeste van Jan van der Wende Burgermeester deser Stadt ende Engbert
Brandenburgh respective vaders van hunne dochters, Janneken Brandenburgh en Judith
Nieuwenburgh, versoeckende het huijs van wijlen Abraham Nieuwenburgh ten welckers laste
supplianten hebben een obligatie van 600 caroli guldens, en waer voor sij oock bereijts verwin
hebben g’ obtineert, bij provisie aen goede luijden te mogen verhuijren, het selvige nae
behoren wat te repareren, en vervolgens soo de verschenene als noch te verschijnene huijre
t’ ontfangen, mits doende van alles reckeninge en reliqua.
Was geapost: Schepenen ende Raden consenteren supplianten om het huijs in desen vermelt,
ten haren goeden raede aen een ander te mogen verhuijren, uijt de penningen soo van d’ huijre
bereijts te goede sijn en te goede sullen komen, nodige reparatie te doen, d’ overige ad opus
jus habentium te bewaren, ende vervolghlick van alles te doen reckeninge, bewijs en reliqua.

38.
Den 17 Novemb(er) Anno 1681, fol.13vo.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen ende Raden Carst Harmsen begunstight met de
wooninge van de poorte tegens Claes Rademaecker over gelegen, soo bijte hertrouwen en
vertreck van Eva Hofnaers staet vacant te worden.

39.
Den 22 Novemb(er) Anno 1681, fol.13vo.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen ende Raden Johannes Onckhuijsen als curator over den
boedel van Johannes Noortbergen g’ ordonneert om aen Signeur Wolter Johan Schaep als
curator over den boedel van Geertien Arents te laten volgen de penningen en reeckeningen tot
gemelten boedel van Geertien Arents specterende, en soo Johannes Noortbergh als mede
curator over den voorschreven boedel bij sich genomen heeft.

40.
Den 22 Novemb(er) 1681, fol.13vo.
Op het request van Jacob Ridder desen Stadts Muntmeester, versoekende consent tot het
munten van staten penningen van 3 guldens, 2 guldens, eene gulden, en een halve gulden.
Was geapost: Schepenen en Raedt authoriseren bij desen de suppliant te munten sodane
penningen als in desen requeste worden vermelt.

41.
Den 9 Decemb(er) 1681, fol.14.
Op het request der interessenten van den boedel van wijlen Hendrick Hendricksen Cappert,
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versoekende dat Dr. Wolfsen ad opus jus habentium mochte werden geauthoriseert te
vercopen seket huijssien op de Broerwegh tot opgemelde boedel specterende.
Was geapost: Schepenen en Raedt authoriseren doctor Wolfsen om dit huijssien ad opus jus
habentium te vercopen.

42.
Den 9 Decemb(er) 1681, fol.14.
Burgermeesteren, Schepenen en Raedt hebben aen de Kercke van Blankenham welke jaerliks
aen het Geesten Gasthuijs schuldigh 78 guldens 4 stuijvers en bereijts debiteerde 117 guldens
12 stuijvers soo vervloten was geaccordeert om redenen, dat deselve mits betalende vijftigh
caroli guldens haer achterstant tot den jare 1681 incluijs sullen hebben voldaen het overige
ganselik remitterende.

43.
Den 12 Decemb(er) 1681, fol.14vo.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen ende Raed indien Wolter Meijer, poortsluijter mochte
komen t’ overlijden desselfs huijsvrouwe mette alsdan vacant sijnde wooning wederom
begunstight.

44.
Den 16 Decemb(er) 1681, fol.14vo.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt Lubbert Peters begunstight met het
Hooftmanschap tot Brunnepe in plaetse van Berent Willemsen Hoendercremer.

45.
Den 19 Decemb(er) 1681, fol.14vo.
Burgemeesteren, Schepenen en Raedt hebben de Gildemeesters van het Backers Gilde op haer
request geaccordeert dat de doden tot Brunnepe onder haer gilde hebbende gesorteert tusschen
Michelis en Paesschen van Brunnepe te schepen of met wagens sullen werden gebracht aen de
Haegenpoorte, en van daer door het gilde opgenomen en er aerden gebracht sullen werden.

46.
Den 29 Decemb(er) 1681, fol.15.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt Jan Willemsen Roeper begunstight met de
poortsluijters plaetse in dier voegen als de selve bij Herman Thomassen is bedient geweest, en
hebben Herman Thomassen begunstight met de poortsluijters plaetse van Wolter Meijer.

47.
Den 30 Decemb(er) 1681, fol.15.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt tot opbou van een huijs en schole in de
Beulake gegeven thien ducatons.

48.
Den 3 Januarij 1682, fol.15.
Op het request van Hendrick Eckelboom en Peter Lucassen, touwslager, momberen over de
nagelatene kinderen van wijlen Engbert Eckelboom, remonstrerende hoe dat bij het
hertrouwen van Engbert Eckelboom aen Trijne Banties deselve aen sijn voorkinderen hadde
bewesen 350 guldens, daer aen sijde van Trijne Banties wierde gesustineert den boedel
desmaels met vele schulden beswaert te sijn, waer over ten overstaen van Heeren
Commissarien was geaccordeert dat de voorschreven kinderen in plaetse van 350 guldens
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eens voor al sullen genieten een somma van 300 caroli guldens en daer beneffens des vaders
linnen en wullen tot sijnen lijve behorende met den anderen naer behoren te delen, welke 300
guldens op het schip sullen gevestight worden, om t’elkers in minderinge van dien door
voornoemte Trijne Banties wat af te lossen, versoekende deswegens approbatie.
Was geapost: Schepenen en Raedt approberen dit accoort pro ut jacet.

49.
Den 7 Febr(uarij) 1682, fol.16.
Op de requeste van Philippina Angel, dochter van wijlen Mr. Willem Angel d’ Olde
versoeckende dat haer Ed. Hoogh Achtbare haer mochten consenteren om eenige jonge
kinderen leesen en schrijven, neffens breijden en naien te mogen leren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren suppliantinne haer versoeck.

50.
Den 27 Febr(uarij) 1682, fol.16.
Op het request van Aeltien Jans weduwe van wijlen Wolter Meijer, versoekende cessie van
haer mans boedel en dat daer over uijt crediteuren curateuren mogen werden gestelt.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen suppliantinne haere versoeck en stellen tot
curateuren over desen boedel de Ed. Reijnier van Marle, Dirck Meijer en Timen van Zutphen.

51.
Den 30 Martij 1682, fol.16vo.
Hebben Schepenen en Raedt Henricus Schene een plaetse vergunt tegens sijn huijs over om
daer een stakettinge te maken tot houtcoopmanschap en sal hem door de Heeren Camenaers
weden aengeweesen hoe verre de stakettinge sal staen.

52.
Eodem die [30 Martij 1682], fol.16vo.
Hebben Schepenen en Raedt een jaer thins geremitteert aen de Geestelikheijt en Armen uijt
den Colschen Dom ijder ad 7 guldens wegens de quade jaren mits dat d’ overige jaren prompt
werden voldaen.

53.
Den 3 April 1682, fol.16vo.
Op het request van Jennechien Veen, versoekende dat in plaetse van haer eheman Jan
Ariaensen Staer die nae Indien is tot scheijdinge van d’ erffenisse van salige Femmechien
Steenbergen magh worden geauthoriseert Roelof Eeckholt.
Was geapost: Schepenen en Raedt authoriseren Roelof Eeckholt om suppliante in desen te
adsisteren en de scheijdnge deser erffenisse te helpen effectueren.

54.
Den 5 April 1682, fol.16a.
Op het request van de momberen van Dr. Jan Veen kinderen versoekende approbatie van een
gedane vercopinge van een halve mate bij de Coeburger schantse gelegen, waer van Jacob
Worst de wederhelfte toebehoort en sulx ter somma van seshondert en viertigh goltguldens.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen dese vercopinge pro ut jacet.

55.
Den 10 April 1682, fol.16a.
Op het request van Ernst Stangen, versoekende sijn geerfte huijs (soo bij het gerichte heeft
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aengecoft en voor desen Gerrit Plate toebehoort) in plaetse van op Michaeli, op Paesschen
eerstcomende te mogen aentasten.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen den suppliant dat de nodige reparatie ende
verhuijringe door hem moge werden gedaen buijten praejudicie nochtans van een derde.

56.
Den 15 April 1682, fol.16avo.
Op het request van Timen van Zutphen en Jan van Utrecht versoeckende, dat sij de
nalatenschap van wijlen Joost Albertsen onder beneficie van wet en inventaris mochten
aenveerden.
Was geapost: Wort de supplianten dit haer versoeck geaccordeert.

57.
Den 3 Maij 1682, fol.16avo.
Op de requeste van Herman van der Maten versoeckende, dat hij de nalatenschap van sijn
vrouws suster Gerrichien Frericx ten overstaen van weduwe saligher Gerrit Schelboom en
Joannes Scheppinck als principaelste creditoren des boedels sijnde onder beneficie van
inventaris moge aenveerden.
Was geapost: Dit versoeck wort den suppliant pro ut jacet geaccordeert.

58.
Den 9 Maij 1682, fol.17.
Op het request van de Heeren Gerhardt Blankevoort, Jan Blankevoort en Gerrit Willem van
Santen, momberen over …….. Elisabeth van Santen, remonstrerende hoe dat haer Weled. H
hadden vercoft haer erve in het Oldebroeck aen de vrou weduwe wijlen Rogier Sabé voor een
somma van sesduijsent vijfhondert guldens en drie Rosenobels met versoeck van approbatie.
Was geapost: Schepenen en Raedt approberen dese gedane vercopinge pro ut jacet.

59.
Den 20 Maij 1682, fol.17.
Op het request van de momberen van Marrechien Simons, nagelatene dochter van wijlen
Simon Potgieter versoekende te mogen vercopen de helfte van vier huijsen gelegen op den
Burgel en Vloetdijck waer van de wederhelfte Frans Bartelsen Slijpsteen is toebehorende.
Was geapost: Dese vercopinge wordt geconsenteert mits dat de penningen daer van
procederende op vaste onderpanden werden aengeleght.

60.
Den 23 Maij Anno 1682, fol.17vo.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raden tot opbouw van de kercke toe Nieuwenhuijs
gegeven 10 ducatons.

61.
Den 9 Junij Anno 1682, fol.17vo.
Op de requeste van Adam Crouwel en Berent van Wijnvoorden in qualité als momberen over
wijlen Thijs Janssen Worst kinderen mitsgaders Berent Snell en Herman Janssen als
momberen over Henrick Petersen Haens kinderen, versoeckende approbatie van seecker
accoort, luijdende als volght:
Alsoo Gerritien Crijns ende Dirk Lubbertsen Noortbergh echteluijden t’ samen binnen
Deventer voor Schepenen Sticke en Steenbergen testamente de dato den 24 Februarij 1668
hadden opgerecht, daer bij onder anderen sij testatrice haren voorschreven eheman Dirrick
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Lubbertsn Noortbergh sijn leven lang hadde betuchtigt in een somma van vijftien hondert
caroli guldens, en daerenboven in een huijs arve ende weere, staende binnen Deventer aen de
Nieuwe Merckt, naest de huijsne van d’ Heer Burgermeester Johan Jordens ter eenre ende
Jacobus van Aertsen ter andere sijden, welcke beijde parcelen voorschreven testatrice naer
dode van haren gemelte eheman eijgendomelick gemaeckt ende besproocken hadde aen de
kinderen van wijlen Thijss Worst ende aen de kinderen van wijlen Henrick Petersen Haen,
alles volgens inhout van voorschreven testamente: Soo is t’ dat op dato ondergeschreven
tusschen d’ E: Adam Crouwel in desen g’ assisteert met d’ E: Rentmeester Adam Arentsen in
name ende van wegen de kinderen van wijlen Thijs Janssen Worst, bij sijn suster Elsien
Crouwels in echte verweckt, mitsgaders Peter Henricksen Haen als meerderjarigh sijnde, soo
voor sich selven als mede de rato caverende voor sijn suster en broeder Jannegien en Jacob
Henricksen Haen ter eenre ende d’ E: Dirck Lubberts Noortbergh weduenaer van
voorschreven Gerritien Crijns in desen g’ assisteert met de Heere Joan Jordens Burgermeester
der Stadt Deventer ter andere sijden, een vast , bundigh en onverbreeckelick accoort bij wege
van uijtcoop hebben ingegaen ende opgericht en gelick parthijen ingaen en oprichten cracht
deses, en dat nopende den eijgendom van de voorschreven tucht, soo van t’ gemelte huijs als
vijfthien hondert caroli guldens, als op de kinderen van Thijs Janssen Worst en Henrick
Petersen Haen naer dode van gemelte Dirck Lubbertsen Noortbergh in capita soude
devolveren alles nochtans op approbatie en aggreatie van eenen Achtbaren Magistraat der
Stadt Campen, in soo verre het de onmondigen mochte aengaen, welck voorschreven contract
oock bij de momberen hier ondergeschreven over beijdersijdts pupillen oock geapprobeert
ende geratificeert wordt, sulx dan in voegen ende manieren hier nae beschreven. Te weten dat
van nu voortaen gemelte Dirck Lubbertsen Noortbergh eeuwighlick en erffelick in volcome
eijgendoms recht sal behouden het voorschreven huijs in sijne bepalinge gelegen, mitsgaders
de opgemelte f.1500 - : - : caroli guldens, waer inne sijn leven lanck van sijn voorschreven
huijsvrouwe was betuchtight, van welcken voorschreven eijgendom opgemelte Adam
Crouwel en Peter Henricksen Haen, en nu de momberen van beijdersijdts respective pupillen
mits desen nae rijpe deliberatie hebben gerenuncieert en afstant gedaen, gelijck sij daer van
inspectis verbis testamenti, renuncieren en afstant doen cracht deses, sonder eenige de minste
actie offte praetensie op den eijgendom van dien te reserveren, ofte te doen reserveren.
Waerentegens gemelte Dirck Lubbertsen Noortbergh aen gemelte erffgenaemen en kinderen
van voorschreven Thijs Worst en Henrick Petersen Haen in goeden, liecden, ganckbaren
gelde sal uijtkeren ende betalen een somma van een en twintich hondert caroli guldens dito
f.2100 - : - : guldens. En dat alles vrij gelt, sonder eenige de minste kortinge, ofte costen hoe
die oock souden mogen genaemt woden welcke voorschreven f.2100 - : - : caroli guldens in
drie termijnen sal betaelt worden, als namentlijck het eerste derdepart op aenstaende Deventer
Kermiss, het tweede derdepart op Michalis daer aen volgende, ende het derde en laeste
termijn op aenstaende Paesschen 1683 sulx t’ elckens praecise sonder eeuwigh vertoogh ofte
verder uijtstell edoch 14 dagen voor off nae onverhaalte, mitsgaders ende daer en boven sal
voorschreven Dirck Lubbertssen Noortbergh aen Evertien Worst weduwe van Henrick
Petersen Haen ende aen Elsien Crouwels weduwe van wijlen Thijs Worst nae perfecteringe
ende voltreckinge deses contractes in contante en aenstonts uijtkeren een somma van vijftich
caroli guldens, mitsgaders het linnen wullen kleederen, soo ten lijve van voorschreven
Gerritien Crijns sijn behorende geweest, daerenboven drie golden ringen. Sullende
voorschreven erffgenamen naer effective betalinge van het laeste termijn schuldich ende
gehouden sijn aen opgemelte Dirck Lubbertsen Noortbergh wegens het gemelte huijs
genochsame cessie en overdracht doen, waer mede ten bundighsten nae Stadtrecht van
Deventer sal sijn bewaert, waer mede dan alle actien en praetensien wedersijdts sullen sijn en
blijven opgeheven. Alles sonder argelist, in waerheijts oirkonde sijn hier van twee
alleensluijdende accoorden gemaackt ende opgerecht en van wedersijdts parthien
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dedinghsluijden onderteeckent. Actum den 18 April 1692.
Onderstonden met diverse handen.
Adam Crouwel als momber.
Berent van Wijnvoorden als momber.
Berent Snell als momber. Hermen Janssen als momber.
Peter Hendricksen de Haen als voor hem selven.
Was geapost: Burgermeesteren, Schepenen en Raden approberen het bijgevoeghde accoort
prout jacet.

62.
Den 19 Junij 1682, fol.20.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt tot onderstant der kercken in Gulikkerlandt
aen Do. Cramerus gegeven de somma van thien silveren ducatons, te betalen door de Heeren
Camenaers deser Stadt.

63.
Den 23 Junij 1682, fol.20vo.
Op het request van de Heer Willem van Brakel, en de momberen van de nagelatene kinderen
van wijlen Capt. Gijsbert Roelinck, versoekende consent in conformité van d’ andere vijf
leden deser Provincie van seker capitael van 600 guldens met d’ interessen van dien soo voor
den oorloch op authorisatie van Ridderschap en Steden hadden genegotieert en uijtgegeven tot
het verhogen van de wegh en verdiepen van de weteringe bij Zuijthem.
Was geapost: Schepenen en Raedt consenteren in desen in conformité van d’ andere vijf
leden deser Provincie.

64.
Den 17 Julij 1682, fol.20vo.
Op het request van Hermen Denecamp en Cornelis van Dijck als momberen van de kinderen
van wijlen Jan van Borne en Ida Hendrix, versoeckende, dat sij mochten worden
geauthoriseert om nevents Engbert Veltkins derselver moeders erffenis onder beneficie van
inventaris te mogen aenveerden.
Was geapost: Wort den supplianten geaccordeert, dat sij den boedel in desen vermelt met
assumptie van twee der principaelste creditoren sub beneficio inventarii sullen vermogen te
aenveerden.

65.
Den 22 Julij 1682, fol.21.
Burgermeesteren, Schepenen en Raedt hebben de Secretaris Bruijnsteijn tot Genemuijden in
conformite van de Magistraet der Steden Deventer en Swolle op sijn versoeck begunstight
met een glas in sijn huijs.

66.
Den 2 Augusti 1682, fol.21.
Op het request van Heere Jans, Veerschipper op Sneeck.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen den suppliant dat hij op maendagh en
dinghsdagh (in conformite van het voor desen afgegeven apoinctement) alleen als ordenaris
veerman van Campen op Sneeck sal mogen varen, sonder dat eenige vreemde schipperen
geduijrende die beijde dagen op Sneeck voor des suppliants vertreck eenige goederen of
menschen hier ter plaetse sullen mogen laden.
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67.
Den 2 Augusti 1682, fol.21vo.
Op het request van Hendrik van Rhenen en Simon Abrams momberen over de kinderen van
Abram van Suren, versoekende authorisatie om de gehijpotheseerde calckovens buijten de
Veenepoorte en het huijs de Drie Coningen alhier op d’ Oldestrate, voor de bewesene
moederlike goederen te mogen vercopen.
Was geapost: Supplianten wordt haer versoeck geaccordeert.

68.
Den 9 Augusti 1682, fol.21vo.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt de E: Laurens van der Maten en Warner van
Tongeren met adsumtie van de Heere Burgermeester Baeck geauthoriseert tot curateuren en
administrateuren over de goederen van salige Jan Gijsbertsen Bruijnvis en Jennechien
Gerbrants.

69.
Den 11 Augusti 1682, fol.22.
Op het request van Geertruijdt Simons weduwe wijlen Hendrik Hermsen Veutelink
versoekende haer mans boedel te mogen cederen aen hare crediteuren, daer toe tot curateuren
over den selven nominerende Cornelis van Dijck, Pieter Olican qqt en Jan Gerritsen Cojer.
Was geapost: Suppliante wordt haer versoeck geaccordeert, en tot curateuren worden bij
desen de opgemelte personen geauthoriseert.

70.
Eodem die [11 Augusti 1682], fol.22.
Op het request van Jan van de Weteringe en Hermen van der Maten momberen over Hendrick
Clasen van de Weteringe, versoekende authorisatie om eenige goederen te mogen vercopen,
en daeruijt te treden tot deijlinge met d’ erfgenamen van salige Hendrick Clasens van de
Weteringe en Trijntie Jans.
Was geapost: Supplianten worden hier toe geauthoriseert in gevolge haer versoeck.

71.
Den 12 Augusti 1682, fol.22vo.
Op de requeste van Cornelis van Dijck en Herman Denecamp in qualité als momberen over de
kinderen en erffgenamen onder beneficie van inventaris van wijlen Jan van Borne en Ida
Hendricks versoeckende approbatie van de vercofte brouwerie in de Keijser Strate staende,
luijdende als volght.
Op dach en dato ondergestreven hebben Cornelis van Dijck, Herman Denecamp, in qualité als
momberen over de kinderen en erffgenamen onder beneficie van inventaris van wijlen Jan van
Borne en Ida Hendricks echteluijden beneffens Egbert Velthuijs laeste weduwenaer van
voorschreven Ida Hendricks, hebben op approbatie van een Achtbaren Magistraet deser Stadt,
oock met assumptie van twee der grootste creditores des boedels in eenen vasten
onverbreeckelijcken erffcoop vercoft, gelijck sij vercopen in ende vermits desen, aen Herman
Denecamp ende Jannegien de Haen en haer beijder erffgenamen een welgelegene behuijsinge
en brouwerie, arve ende weere genaemt de Halve Mane met de Sterre, gelegen in de
Keijserstrate met alle desselfs toebehoren, brouwers gereetschap, waer aen d’ eene sijde coper
selfs en aen d’ andere sijde de gemeene stege gelegen is, streckende voor van de Keijserstrate,
tot achter aen de ganck, arve ende weere van Lucas Flitser, sulx met al sij recht ende
gerechtighheijt daertoe behoorende, soo ende in aller gestalte voorschreven brouwerie, arve
ende weere duslange bij Egbert Velthuijs en Ida Hendricks gebruijckt ende bewoont is, waer
inne doch sal verblijven alles wat daer inne aert, muijr en nagelvast is, naer huijsecoops
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rechte, voor welck voorschreven huijs, arve ende weere, brouwerie cum annexis coper belooft
heeft te sullen betalen een somma van tweeduijsent vijffhondert en elff goltguldens, ieder
goltgulden ad 28 stuijvers het stuck geteeckent, doch is voorschreven brouwerie ingeset op
f.2500 goltguldens en bedongen twee van ieder hondert voor insaet gelt het geene coper aen
sijn beloofge cooppenningen sal corten, sullende de voorschreven brouwerie op off aenstonts,
off op toecomende Michaelis eijgendomelijck aengetast worden, bij welcken respectiven
aentast coper in contanten sal betalen in minderinge van voorschreven beloofde
cooppenningen een somma van vijfhondert goltguldens, en vervolgens t’ elckens over een jaer
tweehondert diergelijcke goltguldens, off meerder tot copers keure, alles met de interesse van
de onbetaelde cooppenningen tegens vijff per cento gereeckent. Doch waer mede dese
voorschreven brouwerir, arve offte weere beswaert mochte bevonden worden, die sal coper
tot sijnen laste nemen en aen sijn laeste cooppenningen mogen corten. Dese voorschrevven
brouwerie is andersints vrij van alle uijtgaende thinsen offte jaerlicksche renthen, soo dat geen
Ecclesiastiq, Armen weesen off eenige Godtshuijsen hier uijt iets jaerlicks te eijschen hebben,
sullende vervolgens de overige cooppenningen van jaer tot jaer met hunne respective
interessen moeten opgebracht worden, en sulx totte volle en effective uijtlosse en betalinge
toe, bij welcke voorschreven laste betalinge vercoperen aen cooper, ofte sijne erffgenamen
genochsame cessie en overdracht sullen doen waer mede coper ten bundichsten naer deser
Stadt Campens rechte sal sijn beswaert, belovende bij voorschreven cessie ende overdracht
naer Stadtrecht voor de evictie en aller menschen opspraecke te caveren. Alles sonder argelist.
In waerheijts oirkonde soo sijn hier van twee alleensluijden coopcedullen gemaeckt en
opgerecht en wedersijts van vercoperen en coper neffens getuigen onderteeckent actum
binnen Campen den 8 Augusti Anno 1682..
Was geteijkent met diverse handen:
Enbertus Velthuijs; Cornelis van Dijck; Hermen Deene Campt.
Quod attestor H. Wolfsen, Doctor.
Was geapost: Burgermeesteren, Schepenen en Raden approberen dese coop prout jacet.

72.
Den 16 Augusti 1682, fol.24.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt de vrou weduwe Holts gewesene Scholtinne
van den Hardenbergh op haer versoeck van het Camper ketelgelte geremitteert sekeren
achterstant ad 26 guldens en 5 stuijvers spruijtende uijt een schult van de weduwe van
Vilsteren op het Ileke ad 13 guldens 10 stuijvers, en dan de weduwe Schonecamp ad 12
guldens 15 stuijvers van welke dese penningen door verval in den oorlogh geoccasioneert niet
te becomen waren.

73.
Den 14 Augusti 1682, fol.24vo.
Op het request van Hopman Gosen Erkelens, versoekende te mogen werden gebeneficeert tot
het ampt van perpetueel Waerdein van deser Stadts munte op den profiten en tractamenten
daer toe staende.
Was geapost: Schepenen en Raedt begunstigen den suppliant met het officie van perpetueel
Waerdeinschap deser Stadts munten en sulx met d’ immuniteijten en profiten in comformité
de resolutie bij Haer Edele Achtbare op huijden genomen.

74.
Den 24 Augusti 1682, fol.24vo.
Op het request van de gesamentlike erfgenamen van wijlen Hendrick Clasen van de
Weteringe en Trijntie Jans versoekende tot momberen over Mr. Willem Timmermans
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kinderen over de deijlinge en administratie van de kinderen bestevaders en bestemoeders
goederen daer toe nominerende Albertus van de Weteringe en Jan Pietersen Nieustadt.
Was geapost: Schepenen en Raedt authoriseren gemelte personen tot dese sake en
momberschap soo als de selve in desen requeste wordt versocht.

75.
Den 5 Septemb(er) Anno 1682, fol.25.
Is tot opbouw van de vervallene kercke tot Veerssen in het Graeffschap Teckelenburgh
gegeven drie Rijxdaelders.

76.
Den 8 Sept(ember) Anno, fol.25.
Op het request van Jonkheer Jan Theodoor te Boecop, Gerrit Willemsen Steenbicker, en
Hendrik Eekholt, momberen over de kinderen van wijlen Jonkheer Rudolph van Twickelo,
versoekende eenigh golt mandeligh met de kinderen van wijlen Jonkheer Hermen van
Uterwijk en eenige stukgoederen gemeijn met Jonkheer Wolter Jan Schaep cum suis
publikelik te mogen vercopen neffens de mede participanten.
Was geapost: Schepenen en Raedt authoriseren de supplianten dese goederen neffens de
respective participanten publikelik te vercopen.

77.
Den 15 Sept(ember) Anno, fol.25vo.
Op het request van Wilhelmus Smit, Chirurgijn en Simon Rutgers als momberen over de
kinderen van Albert Engberts item Albert Engberts en Jacob Franken als momberen over het
kindt van wijlen Timen Hermsen versoekende approbatie van navolgende accoort luijdende
het selve van woort tot woordt aldus:
Alsoo Willem Jansen Muller en Jacobjen Hendriks, beijde wonende binnen Hattem deser
werelt sijn comen te overlijden van welke voorschreven Jacobjen Hendriks, Lambert
Willemsen Ligger wegens sijn huijsvrouwe Lammechien Arents erfgename is geworden, en
oock desselfs boedel en erfhuijs is verburget binnen Hattem door Gerrit Joosten Smit aen
welken voorschreven boedel veel te doen valt, oock daer omtrent vele, soo aen de
voorschreven Stadt van Hattem als andere te verrekenen sal vallen en te bevresen staet, dat
den voorscheven boedel in langen tijdt niet sal connen gereddet worden, en bij gevolge vele
daer omtrent t’ elkens contanten sullen moeten gespendeert worden, gelijck bereijts daer aen
vele verschoten is. Soo is t’ dat Albert Engbers soo voor hem selven als mede Wilhelmus
Smit neffens Simon Rutgers in qualite als momberen van de kinderen van voorschreven
Albert Engberts item Simon Rutgers voor hem selven als mede Aert Wolters als vertrout aen
Trijntien Franken, weduwe en boedelhouster van wijlen Timen Hermsen Ligger, item Albert
Engberts neffens Jacob Franken in qualite als momberen over het kindt van Timen Hermsen,
alle te samen pro parte haerdituria respective erfgenamen so van wijlen Willem Lambertsen
Capitain, als oock van Lummechien Arents, te samen op approbatie van eenen Achtbare
Magistraet in soo verre het de onmondige aengaet met voorscheven Gerrit Joosten Smit als
burge voor t’ erfhuijs van voorschreven Willem Jansen Muller en Jacobjen Hendricks in soo
vele het voorschreven Lambert Willemsen en sijn huijsvrouwe Lammechien Arents aengaet,
sijn veraccordeert, verdragen en overgecomen, dat voorschreven Gerrit Joosten Smit van nu
af tot sijnen laste sal behouden om te betalen alle lastige schulden eijgene exemt, met wat
name die oock mochten genoemt worden, die eenighsints wegen het erfhuijs en boedel van
voorschreven Willem Jansen Muller en sijn huijsvrouwe eenighsins ten achteren of de quade
mochten sijn, sonder dat voorschreven respective erfgenamen daer voor redevabel ofte
aensprekelick sullen sijn, waer voor voorschreven erfgenamen binnen acht á 14 dagen aen
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gemelte burge Gerrit Joosten Smidt sullen betalen een somma van twehondert caroli guldens,
sullende daer en boven de gemelte erfgenamen aen Gerrit Joosten Smit mits desen laten
geworden met alle des voorschreven boedels en erfhuijs goederen, effecten, obligatien, actien
en crediten, die van nu aff eijgendomelik bij voorschreven Gerrit Joosten Smit sullen
getrocken, en in volle eijgendoms rechte geprofiteert en genoten worden, waer en tegens
gemelte erfgenamen oock niet meerder met de lasten van den boedel van Willem Jansen
Muller en Jacobjen Hendriks sullen te doene hebben, veel min voor eenige lastige schulden
sullen geconvenieert en aengesproken mogen worden, neen maer sullen alle uijtstaende reële
ofte personele schulden, het sij van verdiende salarien als anders sullen ten laste van
voorschreven Gerrit Joosten Smit sijn en blijven, belovende voorschreven Gerrit Joosten te
sullen caveren voor alle namaninge des boedels, stellende daer voor ten onderpant alle sijne
goederen, obligatien, actien en crediten als nae rechte, alles sonder argelist, in waerheijts
oirconde sijn hier van twe aleens luijdende accoorden gemaeckt en opgerecht en wedersijts
ondertekent. Actum binnen Campen den 4 September 1682.
Waren getekent: dit is (N) Albert Engberts marck met eijgen handt getogen.
Wilhelmus als momber, dit is (N) het marck van Gerrit Joosten Smit.
Simon (N) Rutgers met eijgene handt getogen.
Aert Woltersen.
Quod attestor H. Wolfsen Dr.
Was geapost: Schepenen en Raedt approberen dit accoordt pro ut jacet, mits dat hondert
guldens blijven staen tot Sint Marten.

78.
Den 17 Octob(er) 1682, fol.27vo.
Op het request van Gesina Smit weduwe wijlen Jan Meijer versoekende haer salige mans
boedel te mogen cederen aen de crediteuren, daer toe nominerende de principaelste Hendrick
van Ingen Burgermeester tot Elburgh, Peter Elbertsen Dijck en Dirik Boldewijnsen.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen supplianten haer versoeck, en authoriseren
opgemelte personen om desen boedel te redden.

79.
Den 23 Octob(er) 1682, fol.27vo.
Op de requeste van Hendrick Ernst Caertemaecker, en Jan Dircks Slotemaecker als momberen
van t’ onmondige kint van salger Albert Ernst, versoeckende approbatie van seecker accoort
luijdende als volght:
Op huijden den 16 Novemb(er) Anno 1681 hebben wij ondergeschreven Berent Panhuijs met
Hendrick Ernst Caertemaecker, Jan Dircks Smitt als momberen over het onmondige kint van
Albert Ernst vergadert over een verschil aengaende een rentebrieff, dewelcke wel gevordert,
ende niet vertoont offte te voorschien gebracht, staende, soo geseght wordt, op en over een
huijs ende weere staende in de Heijlen Stege, alwaer ten oosten gelandet de Weesen deser
Stadt, ende ten westen Jochem Backer, ende ten suijden die wech tot de leercuijpen, ende ten
noorden die erffgenamen van Reijnder Geurtsen van Santen: Soo ist’ dat voornoemte Panhuijs
door aenraden ende versoeck heeft belooft te geven eens ende vooral aen gemelte
Caertemaecker vijfftigh caroli guldens desgelijcks Jan Dircks oock vijfftigh caroli guldens,
edoch aen het olste kint van Albert Ernst, alwaer ick Panhuijs oom over ben tot een vrijwillige
gifte, als oock het anderen, dartich guldens met welcke penningen betaelt ende gegeven sijnde
sal voorgeroerde Panhuijs bevrijt en van alle naemaninge ontslagen sijn en blijven. Deses tot
waerheijt oirkonde hebben wij desen neffens aenwesende getuijgen ondergeschreven, op dach
en tijdt als boven.
Onder stonden met diverse handen:
Jan Dircks Smitt heeft desen ondegeschreven op approbatie van de Heeren van de Magistraet
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der Stadt Campen. Laurens de Haen als getuige.
Hendrick Ernst.
Berent Panhuijs. Jan Dircksen Slotemaecker als momber.
Mij Jurasent: L. Tacke, Jacobus Bronckhorst.
Was geapost: Burgermeesteren, Schepenen en Raden approberen het bijgevoeghde accoort
pro ut jacet.

80.
Den 3 Novemb(er) 1682, fol.28vo.
Op het request van Egbert Stevens, meijer van de Geestelikheijt in de Leeute, versoekende
enige remissie voor dat Anno 1673 sijn landt aen de Swarte Sluijs is vergraven geworden tot
het maken van de dijck door de wade.
Was geapost: Schepenen en Raedt remitteren den suppliant om redenen in desen requeste
vermelt de somma van omtrent drie en veertigh caroli guldens, soo noch schuldigh is aen de
weduwe wijlen de Rentmeester van Wijringen.

81.
Den 3 Novemb(er) 1682, fol.29.
Op de requeste van d’E: Herman Nuis Secretaris deser Stadt en Cornelis van Dijck in qualité
als momberen van d’ onmondige kinderen van wijlen Herman ten Holte bij juffrouw Cunera
van Dijck in echte verweckt, remonstrerende hoe dat juffrouw Cunera van Dijck binnen Breda
onlangks deser werelt zijnde comen t’ overlijden, desselfs eheman, d’ Heere Lieutenant
Arnoldt van Benthem, alsoo geen gelt voor handen hadde, van de Major van desselfs
Regiment op sijne parole tot sijn voorschreven huijsvrouwen begraffenisse hadde geleent een
somma van hondert Rijcksdaelders, onder belofte van dieselve in de tijdt van een maent te
sullen restitureren, maer alsoo de supplianten die dit met d’ Heer Lieutenant Benthem half is
aengaende, hier toe geen apparentie en sagen, ten ware voorschreven penningen op speciale
onderpanden wierden genegotieert en gevestight hetwelcke buijten consent van haer Edele
Hoogh Achtbare niet en koste geschieden. Soo versochten die selve dat haer Edele Hoogh
Achtbare haer supplianten geliefden te authoriseren, om neffens de voorschreven Heer
Lieutenant Benthem op seecker onderpant, ten fine bovengemelt, te mogen negotieren een
capitael van hondert Rijxdaelders, het selve daer voor bij versegelinge specialijck
verhypotheserende.
Was geapost: Burgermeesteren, Schepenen en Raden consenteren supplianten haer versoeck.

82.
Den 28 Novemb(er) 1682, fol.29vo.
Op de requeste van Lubbert ter Stege en Jan van Tongeren in qualité als momberen over
t’ nagelatene kint van wijlen Gerbert Lubbertsen, remonstrerende hoe dat haer voorschreven
pupil verscheijdene lasten en hantgelden van sijn salighe vader heengekomen, was hebbende
als te weten.
De vrouw weduwe Tengnegels tot Vollenhoo een obligatie cum interesse ad f.350 - : - :
Drie verscheijden personen tot Genemuijden ieder 100 caroli guldens f.300 - : - :
D’ interesse circum circa f.50 - : - :
D’ Armen van Campen van een versegelinge á f.150 - : - : (samen) f.850 - : - :
Waernae tegens het voorschreven pupil aen vastigheden was hebbende een 4de part van een
huijs in de Geerstrate van der A op het hoeckjen van de Nieuwstrate staende.
Een 4de Part van 1 ½ mergen landts in Mastebroeck gelegen.
Een 4de part van 2 campen landts op Camperveen gelegen.
Een 4de part van een obligatie van f.385 caroli guldens op het Comptoir van Mastebroeck.
En alsoo supplianten door een van voorschreven crediteuren van Genemuijden voort’ Lage
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Gerichte deser Stadt wierden geconvenieert, hetwelcke van d’ andere stont gevolght te
worden: Soo versochten dieselve dat haer Edele Hoogh Achtbare haer wilden consenteren,
om ten meesten dienste van haer voorscheven pupil uijt boven gespecificeerde goederen iets
te mogen vercopen.
Was geapost: Schepenen en Raden consenteren en authoriseren supplianten, om uijt
naebenoemde goederen eenige te mogen vercopen, en daer uijt hares pupils schulden te
voldoen, doch alles op approbatie van haer Achtbare.

83.
Den 5 Decemb(er) 1682, fol.30vo.
Op het request van de Heer Burgermeester Arent van den Veene als momber over Jan van den
Veene soon van salige Thimen van den Veene remonstrerende hoe dat desselfs pupille soo
wegens leverantie tot opbou van den Nieuwen toren wegens loot, tin etc. als oock aen de Stadt
uijt d’ oude camers te samen was competerende een somma van 385 guldens 18 stuijvers 4
penningen versoekende deswegens voldoeninge.
Was geapost: Wordt verstaen dat de suppliant of in gelde of in lijfrente in dit sijn versoek sal
werden voldaen.

84.
Den 9 Decemb(er) 1682, fol.31.
Op de requeste van d’ Heere Hendrick van Ingen en consoorten versoeckende, dat alsoo bij
publijcke distractie tot bekominge van hare resterende cooppenningen, de brouwerie cum
annexis bij de Swanen brugge, soo Jan Meijer laest toegehoort heeft, hadden moeten copen,
sij dieselve leedich staende, en geruineert wordende aenstonts mochten aentasten.
Was geapost: Schepenen en Raden consenteren supplianten om de brouwerie in desen
vermelt aenstonts te mogen aentasten, en daer inne nodige reparatie te doen, doch alles de
losse onverkortet.

85.
Den 12 Decemb(er) 1682, fol.31.
Op de requeste van Grietien Willems, soo lange jaren een arve van de Geestelickheijt deser
Stadt in pacht gehadt heeft, versoeckende remissie van f.35 - 10 - 0 resterende
pachtpenningen vant’ voorschreven arve alsoo sij door haer hogen ouderdom onmachtigh is
dieselve te voldoen, en oock nooijt voor desen eenige remissie heeft gehadt.
Was geapost: Om redenen in desen requeste vermelt wordt suppliantinne dit haer achterstant
ad f.35 - 10 - 0 geremitteert.

86.
Den 15 Decemb(er) 1682, fol.31vo.
Lubbert ter Stege en Jan van Tongeren momberen over het nagelatene kindt van wijlen
Gerbert Lubbertsen remonstrerende hoe dat sij in gevolge apostille van den 28 November
jonghstleden aen Dr. Jan Sabé hadden vercoft sekere obligatie ad 385 caroli guldens staende
op het Comptoir van Mastebroek versoekende deswegens approbatie.
Was geapost: Schepenen en Raedt approberen dese gedane vercopinge.

87.
Den 6 Januarij 1683, fol.32.
Op het request van Itien Pellewevers, versoekende haer soons saliger Dirck Jansen van
Bultens boedel te mogen aenvaerden onder beneficie van inventaris met adsumtie der twe
principaelste crediteuren.
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Was geapost: Fiat met adsumtie van de Heer Burgermeester Arent van den Veene en Jan
Gerritsen Felkinck.

88.
Den 22 Januarij 1683, fol.32.
Op de requeste van H. Nuis, Secretaris, Cornelis van Dijck neffens Fredrick Ram in qualite
als momberen over de kinderen van Herman ten Holten en Cunera van Dijck saliger,
versoeckende dat alsoo harer pupillen boedel een somma van ongeveer duijsent Rijxdaelders
ten achteren was, waer van int’ korte eenige penningen souden moeten betalen, en geen gelt
voor handen was, sij supplianten, op approbatie van haer Edele Hoogh Achtbare mochten
vercopen ter concurenten somma seecker stuck goedts, het sij een stuck landts, off twee darde
parten van het huijs staende op de Oudestrate, daer de Prins van Orange uijthanckt, mits
conditie dat die daer van te procederene penningen nergens anders als ten fine voorschreven
tot afdoeninge der tegenswoordige schulden souden worden geemplojeert.
Was geapost: Burgermeesteren, Schepenen en Raden accorderen supplianten haer versoeck
pro ut jacet.

89.
Den 24 Januarij 1683, fol.33.
Op de requeste van Hendrick Caspersen, remonstrerende hoe dat sijne kinderen met namen
Hermtien, Claessien, Willem en Caspar bij sijn eerste huijsvrouwe Geertien Roelofs
geprocreërt, door saliger Gijsbertus Meijer waren gelegateert een somma van vijfftich caroli
guldens, ende dan bij suppliant door sieckte en andere ongelegentheden sijnde geraeckt in
onvermogentheijt, sulx dat tegenswoordich nauwlijcks de kost kan gewinnen, ende oock
ongeerne den Armecamer soude willen aenspreecken: Weshalven versoekt dat uijt de geseijde
gelegateerde 50 caroli guldens sijn voorschreven kinderen mochte verplegen en dieselve met
klederen en andere noodtdruftigheden voorsien, ten welcken eijnde de momberen mochten
worden geauthoriseert.
Was geapost: Burgermeesteren, Schepenen en Raden consenteren den suppliant, om de
gelegateerde penningen in desen vermelt te mogen ontfangen, ende daer uijt sijne kinderen
met nodige klederen soo van linnen en wullen, ten overstaen van de momberen, te versorgen,
alles onder conditie nochtans, dat indien den suppliant sijn staet nae desen mochte comen te
beteien hij gehouden sal wesen, gemelte gelegateerde penningen te rembourseren.

90.
Den 1 Febr(uarij) 1683, fol.33vo.
Op het request van de momberen over d’ onmondige kinderen van wijlen Reijner Ligger,
versoekende in gevolge maeghgescheijt met Jan Meijer opgericht in minderinge van die daer
bij geaccordeerde twehondert silveren ducatons voor hare pupillen te mogen ontfangen van
Jan Wijsman de somma van driehondert guldens geprocedeerde penningen uijt desselfs
vercoften inboedel.
Was geapost: Schepenen en Raedt verstaen dat nae gedane betalinge der achterstedige
schoorsteengelden, de suplianten d’ overige penningen onder cautie van Jan Wijsman sullen
mogen ontfangen.

91.
Den 6 Febr(uarij) 1683, fol.34.
Op het request van de Burgermeester van den Hardenbergh, versoekende remissie van de
laetste lopende pachtjaren in den Provincialen tol tot Hardenbergh in conformite het
geaccordeerde van Ridderschap en Steden Deventer en Zwolle.
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Was geapost: En conformite van het geaccordeerde bij de Heeren van de Ridderschap
neffens de Steden Deventer en Zwolle remitteren Burgermeesteren, Schepenen en Raedt mede
aen de Burgermeester van den Hardenbergh het laetste van de lopende pacht jaren van den
Hardenbergen tol, sullende desen tot narichtinge aen de heere Burgermeester Voorne worden
ter handen gestelt, om te mogen strecken nae behoren.

92.
Den 7 Febr(uarij) 1683, fol.34vo.
Op de requeste van Jan Tangena, remonstrerende, hoe dat hij op ordere van de Heeren in
tempre hadde laten vercopen de goederen van Gerrit Fransen Potgieter, waer van d’ oncosten
vant’ vercoopgelt afgetrocken suijver was overgeschoten de somma van f.338 - 3 - 0.
En alsoo daer en tegens soo aen doodtschult wegens een gekofte osse, verstalgelt van
goederen in de Banke van Leeninge, en huijshuijre aen hem suppliant, alle gepraefereerde
schult wederom te quade was een somma van f.338 – 1 – 1. Soo versocht den suppliant de
betalinge in dier voegen te mogen doen.
Was geapost: Den suppliant wordt g’ authoriseert de betalinge in voegen als in desen
vermelt wordt te mogen doen, ten ware anderen met nader recht nae desen quam te spreecken,
waer voor den suppliant redevabel sal blijven.

93.
Den 17 Febr(uarij) 1683, fol.35.
Op de requeste van Herman Nuis, Secretaris: en Cornelis van Dijck als momberen over de
nagelatene kinderen van salger Herman ten Holte, bij Cunera van Dijck in echte verweckt,
remonstrerende hoe dat sij op authorisatie van Schepenen en Raden voor twee dardeparten, en
Jan van Dijck voor hem selven, voor een dardepart aen Mr. Willem Smitt, Chirurgijn
publijckelick hadden verkoft seecker huijs arve ende weere, staende op de Olde strate, met
een stall en doorganck tot in de Hoffstrate, de weduwe Bentheims ter eenre en de weduwe van
de Grunde ter anderen sijden liggende, en dat voor een somma van veerthien hondert en
negen en veertich goltguldens suijver gelt, afgetrocken alle de treckgelden en verhoginge,
vermogents coopsvoorwaerden daer van sijnde, met versoeck van approbatie.
Was geapost: Burgermeesteren, Schepenen en Raden approberen dese coop pro ut jacet.

94.
Den 27 Febr(uarij) 1683, fol.35vo.
Op de requeste van Jan Gerritsen Storm, als geauthoriseerde curator over den boedel van
salige Grote Floris, versoeckende dat haer Weldele Hoogh Achtbare in plaetse van Arent
Germsen Holterman, overleden sijnde Berent de Poole als de grootste geinteresseerde, tot een
mede curator over voorschreven boedel, geliefden te authoriseren en aen te stellen.
Was geapost: Berent de Poole, wordt den suppliant tot een mede curator over den boedel in
desen vermelt, toegevoeght, ende daer toe geauthoriseert.

95.

Den 5 Martij 1683, fol.35vo. siet naest den 20 April 1683.

96.
Den 17 Martij 1683, fol.36.
Op de requeste van Engbert Velthuijs, versoeckende het huijs tegen over de Brouwerie van
Reijnder Hansinck, soo bij hem aengecoft is, aen de Stadts muijre e(e)n pomphuijs te moogen
setten.
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Was geapost: Suppliant wordt dit sijn versoeck toegestaen, om het pomphuijs te mogen
timmeren als voor desen daer is geweest.

97.
Den 18 Martij 1683, fol.36.
Op de requeste van de vrunden van Juffer Geerlina van Haersholte, versoeckende dat sij het
dode lichaem van Juffer van Haersholte voornoemt ter aerden mochten laten besteden, sonder
sich daer door te praejudicieren, veel weinigen, sich als erfgenamen daer door te verclaren.
Was geapost: Supplianten wordt dit haer versoeck toegestaen, mits doende sulx met de
meeste mesnage.

98.
Den 24 Martij 1683, fol.36vo.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt Hermen Arentsen van Heerde in plaetse van
Hendrick Theunisen begunsight met de slepersplaetse.

99.
Den 4 April 1683, fol.36vo.
Op de requeste van Abraham Suirman en Jan Jacobsen Backer, in qualite als momberen over
de kinderen van wijlen Hedrick Sasse, versoeckende, dat alsoo de samentlijcke erffgenamen
van saliger Maintien Wolfs hare weijnige landerien omtrent Steenwijck gelegen van
voornemens waren te vercopen, sij harer pupillen aenpart in geseijde landerijen mede
mochten vercopen alsoo daer van weijnich profiteren en seer ongelegen is.
Was geapost: Burgermeesteren, Schepenen en Raden consenteren suppliante, om met en
neffens de samentlijcke erffgenamen van salige Mainien Wolfs, harer pupillen aenpart in de
landerien omtrent Steenwijck gelegen te mogen vercopen, ende daer van te doen cessie en
overdracht als nae Landtrechten behoort.

100. Den 7 April 1683, fol.37.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt Cars Hermsen begunstight met de vacante
plaetse van het setten der lopies op de Vismarckt, en sulx op de profiten daer toe staende,
onder conditie nochtans, dat de selve het gerechte derde part geduijrende den tijdt van twe
jaren aen de sone des overledene Jennechien Casparus de Roo sal hebben te geven, waer van
hij dagelicks sal rekeninge hebben te doen aen handen van de tollenaer van de Graef.

101. Den 9 April 1683, fol.37.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raeden Jan Willemsen, roeper deser Stadt,
begunstight met thien caroli guldens alle vierendeel jaers, te betalen uijt dese Stadts lopende
Camers, in te gaen met Paesschen Anno 1683, en sulx ter tijdt toe hij Jan Willemsen Roeper
nader sal wesen geavanceert.

102. Den 11 April Anno 1683, fol.37vo.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raden tot afbouw van de verbrande toren tot Ulsen
gegeven f.18 - 18 - 0.
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103. Den 14 April 1683, fol.37vo.
Op het request van Govert Woutman en Hendrik Lucassen wonende tot Bloxijl, momberen
over t’ onmondige kindt van wijlen Roelof Jansen aen Bloxijl versoekende eenige remissie
wegens eenige jaeren thins ad 15 guldens 12 stuijvers jaerliks aen de Bovenkercke.
Was geapost: Supplianten worden om redenen in desen requeste vermelt geremitteert een
jaer, mits betalende de verderen achterstant.

104. Den 20 April Anno 1683, fol.37vo.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt de weduwe van Hendrik Rijcken in leven
roedendrager deser Stadt, jaerliks voor huijshuijre begunstight met 20 caroli guldens.

105. Den 6 Martij 1683, fol.38.
Op het request van Berent Panhuijs en Jan Gerritsen Storm momberen over Gerrechien
Panhuijs versoekende consent om met Berent van Raelte als swager van voorseijde
Gerrechien Panhuijs te mogen versegelen ten profite van de vrou weduwe Tengnegels uijt de
behuijsinge, erven en weren alhier Bovenpoorte staende, een somma van achthondert caroli
guldens, soo sij uijt cracht van burghtocht bij wijlen Jan Jansen Panhuijs ingegaen aen
voornoemte weduwe noch schuldigh waren.
Was geapost: Supplianten wordt haer versoeck geaccordeert.

106. Den 24 April 1683, fol.38.
Op het request van Lambert Boltert en Jan Stevensen Vlas, momberen over Hendrikien en
Jacob Gerrits, nagelatene kinderen van Hendrik Gerrits bij Petertien Gerrits in echte verweckt
versoekende onder beneficie van inventaris met haere pupillen stiefmoeder der vaderlike
goederen te mogen deijlen.
Was geapost: Fiat met adsumtie van twe der voornaemste crediteuren.

107. Den 26 April 1683, fol.38vo.
Hebben Schepenen en Raedt aen Ernst Stangen in eijgendom geaccordeert een ledige
huijsstede Bovenpoorte aldernaest hem gelegen, en sulx voor de jareliksche thins ad 42
stuijvers soo de Geestelikheijt daer uijt heeft waer van á dato deses de cours sijn aenvangh sal
nemen, en het eerste jaer over een jaer verschenene sal sijn, doch alles onder conditie dat hij
de selve betimmere.

108. Eodem die [26 April 1683], fol.38vo.
Is Jan Buterdijck begunstight met de vacante piloots plaetse, die Gerrit Stoeve heeft bekleet
gehadt, dogh bij provisie soo hij sigh wel complorteert, en nuchteren houdt.

109. Eodem die [26 April 1683], fol.38vo.
Is Wolter Bon in plaetse van Jan Taback begunstight met het briefbesteller-ampt bij
winterdagh op en van Amsterdam.
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110. Den 28 April 1683, fol.39.
Op de requeste van Thomas Borrus versoeckende de mobile goederen van wijlen Juffer van
Haersholte, soo ten sijnen huijse berustende sijn, te mogen vercopen, alsoo hem wegens
huijshuijre, costgelt etc. noch een somma van f.85 caroli guldens competerende was.
Was geapost: Suppliant wordt geconsenteert om deese goederen, met assumptie van eene der
principaelste crediteuren, ad opus jus habentis te mogen vercopen, en de penningen daer van
procederende ter Secretarie te deponeren.

111. Den 1 Maij 1683, fol.39.
Op de requeste van Thomas Borrus, versoeckende de penningen ad 76 caroli guldens, soo
wegens de vercofte goederen van Juffer Geerlina van Haersholte sijn geprocedeert, ende
alhier ter Secretarie berustende, vrij, affte onder burghtochte te mogen lichten.
Was geapost: Wanneer geblijckt dat de doodtschulden alle sijn betaelt, wordt den suppliant
geconsenteert dese penningen onder burghtocht te mogen lichten.

112. Den 20 Maij 1683, fol.39vo.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt Marten Martensen Bijsterbos begunstight met
de vacante calkdragers plaetse van wijlen Jan …… en sulx op de profiten daer toe staende.

113. Den 22 Maij 1683, fol.39vo.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt Roelof Molter begunstight met het
saetstorterschap, mits doende den behoreliken eedt, en op het genot van de profiten van een
saetdrager.

114. Den 9 Junij 1683, fol.40.
Op het request van Grietien Claes weduwe van wijlen Hendrik Gerritsen op het Eijlandt,
versoekende approbatie van dit naevolge accoordt.
Alsoo wijlen Hendrik Gerritsen aen sijne drie voorkinderen bij t’ hertrouwen in den jare 1673
voor hun moederlike goet hadde bewesen jeder een somma van hondert en vijftigh caroli
guldens daer en boven klederen, silver en gout tot hun moeders lijf behorende, mitsgaders een
driejarigh peert, alles volgens bewijsinge daer van sijnde, dogh eene van voornoemte kinderen
bij t’ leven van de vader overleden sijnde, soo is t’ dat de overgeblevene soon en dochter voor
hun moederslik bewijs soude comen te competeren een somma van 300 caroli guldens te
samen, dogh alsoo in consideratie genomen wierde dat de bewijsinge hoger was genomen als
de goederen van voornoemte Hendrik Gerrits qunnen te monteren, die volgens t’ extract van
t’ boek van den ontfanger Blankevoort waren f.4956 - : - : de dato den Maij 1673 als sub A
daer en boven de bewesene penningen jeder kindt ad 150 guldens uijtmakende 450 guldens
waer en tegens de vader insgelijcks somma behoorde als het outste ind’t te behouden
uijtmakende de schult alsoo samen een somma van 6000 guldens, soo dat aen de sijde van de
weduwe met recht gesustineert wierde, gelijck in der daat was meerder bewesen te sijn, als de
boedel quam uijt te maken, en dat dieswegens de bewesene penningen mosten vermindert
worden, soo is t’ dat tusschen Lambert Berentsen Bolter, Jan Jager ende Jan Vlas ter eenre
ende Grietien Clasen als weduwe en boedelhouster van Hendrik Gerritsen ter anderen sijden,
ten overstaen van de Heeren doctoren Wolfsen en Meijer op approbatie van Haer Edele
Hoogh Achtbare een vast en onverbrekelik accoort beraemt en uijtgesproken, gelijk sij
beramen en uijtspreken cracht deses te weten, dat voorschreven Crietien Claes eens voor al
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soo van vaderlik als moederlik goet aen voornoemte momberen wegens haer pupillen sal
hebben uijt te keren een somma van driehondert caroli guldes eens vrijgelt sonder eenige
cortinge met sijn toebehoor bij voornoemte bewijsinge gestipuleert etc. welke voornoemte
somma van 300 guldens sal betaelt worden van twe volgende terminen, als de eerste sal sijn
op Maij 1684 en de twede op Maij 1685 jeder termijn ad hondert en vijftigh caroli guldens
sonder jeets meer, voor welke voorschreven bewesene penningen de weduwe voornoemt in
specie verbindt hunne levendige have, huijs, hof, mobile en immobile, sonder eenigh
onderscheijt, waer en tegens de weduwe Grietien Claes als boedelhouster sal hebben en
behouden alle de nalatenschap, goederen, effecten, mobile, immobile, bestialen, huijsmans
gereetschap, met wat name die oock mochte genaemt worden, sonder eenigh onderscheijt om
die eeuwighlik en erffelik bij voornoemte Grietien Claes behouden en geplacideert te worden,
sonder dat de voornoemte pupillen ofte hare voorkinderen directelik of inderectelik eenige
actie ofte praetenie daer op sullen hebben te praetenderen, neen maer dat alles ten profite van
haer weduwe ten haren laste sal nemen alle des boedels schulden ende lasten, sonder eenigh
onderscheijt, hoe die oock mochten genaemt worden, waer mede alles sal sijn en blijven
afgedaen en gecassert alles sonder argelist. In waerheijts oirconde hebben parthijen desen op
approbatie van Schepenen en Raedt ondertekent. Actum binnen Campen den 8 Junij 1683.
Waren getekent:

Dit is het marck van Grietien Claes + met eijgener handt getogen.

Dit is het marck van x Lambert Berentsen Bolter met eijgener handt getogen.
Dit is het marck van Jan Vlas ^ met eijgener handt getogen.
Testibus H. Wolfsen J:U:Dr. W. Meijer J:U:Dr.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen en approberen dit accoordt pro ut jacet, dogh
alles buijten praejudicie van de Stadt.

115. Den 11 Junij 1683, fol.41vo.
Op het request van Jan Hermsen Hane versoekende den boedel van sijn salige swager Gerrit
Petersen en desselfs salige huijsvrouwe onder beneficie van inventaris te mogen aenvaerden
voor derselver kinderen met Augustie van Michiel Middeldorp en hem suppliant als de
voornaemste crediteuren tot curateuren over den selven boedel.
Was geapost: Suppliant wordt sijn versoeck geaccordeert pro ut jacet.

116. Den 12 Julij 1683, fol.42.
Op het request van Anna Willems, gemeenlijck Swarte Anne, remonstrerende dat haer
dochters man, militerende onder Groninger lant guarnisoen is houdende, alwaer niets te
verdienen, hij 4 kinderen is hebbende sijn vrou van t’ 5 swanger, derhalven tot de uijterste
armoede geraeckt, ten ware afscheit van de Compagnie mochte verkrijgen, waer toe met
betalinge van 6 ducatons soude connen geraecken, versoeckende sij remonstrante, dat haer
Achtbare tendien fine haer met een penninckien believen mochtes te favoriseren, belovende in
’t toecomende haeren d’ Achtbare als wel bij haer geschiet, niet meerder lastich te sullen
vallen.
Was geapost: Wort om consideratien in desen vermelt, uijt deser Stadts Camer begunstigt
met vier silveren ducatons.

117. Den 14 Julij 1683, fol.42vo.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt Jan Petersen Bleecker met de vacante
wooninge van de Seepsieders poorte begunstight.
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118. Den 30 Julij 1683, fol.42vo.
Op het request van de vrou (Clara Jellen) weduwe Harn, versoekende tot momberen over hare
kinderen de Heeren Arent van den Veen Burgermeester en Gosen Erkelens Burger Hopman
en Waerdein, en dan mede approbatie van seker accoordt ingegaen met de Stadt Deventer
over het verbant van hare goederen tegens het genot der halve profiten en lasten van de Munte
tot Deventer.
Was geapost: Schepenen en Raedt authoriseren gemelte Heeren tot dese vooghdijschap en
approberen dit accoordt als overmomberen in soo verre het den onmondigen is aengaende.
En is verder goedtgevonden haer daer van te verlenen navolgende acte.
Juffer Clara Jellen weduwe van wijlen de Heer Burgemeester en Muntmeester Harn hebbende
geremonstreert dat Peter Sluijsken, Muntmeester der Stadt Deventer met de Heeren van de
Magistraat van deselve Stadt hebben ingegaen seker accoordt, bij welke de selve tegen
t’ consent van t’ slaen van pajementen voor de tijdt van sesthien jaren sigh hadde verbonden
aen de Stadt van Deventer te betalen 32000 guldens, en sulx bij termijnen van vierduijsent tot
vierduijsent caroli guldens jaerlicks, met ende nevens d’ interessen van dien, breder in het
accoordt daer over gemaeckt uijtgedruckt, en dat sij remonstrante tot versekeringe van t’ selve
accoordt sigh hadde geoffereert onder renuntiatie als nae rechte behoort, tot burge, en
gepraesenteert daer voor te verbinden alle hare hebbende tegenwoordige en toecomende
goederen, en in specie haer huijs en hof alhier binnen Campen gelegen, dat sulx oock bij de
Heeren van de Magistraat der stadt Deventer was aengenomen, soo wanneer consent van de
Heeren van de Magistraat deser Stadt als overmomberen van desselfs kinderen tot het
voorscheven verbant was uijtgewerckt, en dewijle sij remonstrante met de Muntmeester
Sluijsken voor haer en hare kinderen hadde gehandelt om te participeren in de helfte van de
voordelen die van de munte der Stadt Deventer sullen comen te worden getrocken, soo
versocht sij en de momberen over desselfs kinderen, de Heere Burgermeester Arent van den
Veen en Gosen Erkelens consent en authorisatie, ten aensien van de onmondige tot het
voorschreven verbant waer op sijnde gedelibereert, en de momberen daer over wesende
gehoort hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt het voorschreven versoeck, om
redenen in het geremonstreerde vervat, toegestaen, en de remonstrante nevens de momberen
tot het doen van t’ selve verbant geauthoriseert, gelijck die daer toe worden geauthoriseert bij
desen.

119. Den 21 Augusti 1683, fol.43vo.
Op de requeste van Jan Gerritsen Velthoen en Henrick Lucassen Dinxterveen, versoeckende
als momberen over Roelof Janssen Poortenaer, approbatie van seecker accoort luijdende als
volght: Alsoo Annegien Alberts Rogiers weduwe van saliger Dirck Gerritsen Poortenaer van
hare naetelatene goederen testament opgerichtet, en bij t’ selve hare salige soons Jan Dinksens
kint geaemt Roeloff Janssen alleen in een somma van seshondert caroli guldens voor sijne
legitime portie hadde geinstitueert, en verder niet; Edoch deselve somma bij codicil
gesupplementeert, offte vergrotet hadde met een somma van drie-hondert caroli guldens,
bespreeckende daer en boven aen denselven eenige legaten bij geseijde codicil gespecificeert.
Ende dan d’ E: Jan Gerritsen Velthoen neffens Henrick Lucassen Dinxterveen als bij codicil
gestelde vooghden over obgemelte roeloff Janssen Poortenaer quamen te sustineren, dat haer
geseijde pupil uijt sijn voorschreven grootmoeders erffenisse ende nalatenschap voor sijne
legitime portie meerder als voorschreven naer rechten was competerende; Soo hebben Court
Dircksen Poortenaer als geinstitueerde erffgenaem van sijn moeder Annegien Alberts Rogiers
g’ assisteert met d’ Heer Dr. Johan Sabé, ende d’ E: Jan Gerritsen Velthoen neffens Henrick
Lucassen Dinxterveen in obgemelte qualiteijt g’ assisteert met d’ Heere Dus. Franciscus
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Hanius, ten overstaen van d’ Ed. Heere Rutger van Breda Griffier deser Provincie van
Overijssel, naer inspectie van de testamentaire dispositien van Dirck Gerritsen en Annighien
Alberts te samen op den 14 October 1656, en dan van Annighien Alberts Rogiers aleen, naer
dode van haer eheman op den 26 Januarij 1678, neffens haer codicil op den 23 Junij 1681
daer op gevolght, ende eijnderlick mede naer examinatie van de testamentaire dispositie van
wijlen Dirck Dircksen Poortenaer in dato den 19 November 1679, alle voor den Gerichte
deser Stadt Campen respectivelick uijtgegaen, voorts nae behoorlijcke examinatie van den
inventaris, en balanceringe van de staet van alle de goederen bij obgemelte Annegien Rogiers
met haer doodt ontruimt en naegelaten d’ erfenissen van haer suster en nicht daer onder mede
begrepen die quantiteit van de legitime portie voorseijde Roelof Janssen Poortenaer uijt sijne
voornoemte grootmoeders naelatenschap competerende gecomputeert en uijtgereeckent, en
vervolghlijck bevonden deselve te naederen ende te bedragen een somma van seventhien
hondert en vijfftich caroli guldens sijnde verders mede g’ accordeert, dat Roeloff Janssen
Poortenaer voor sijn legitime portie in die middelbare en quade voordelige schulden van sijn
grootmoeder voornoemt eens voor al sal trecken en genieten een somma van vijfftich caroli
guldens, ende sulx behalven eenige schulden uijtstaende in Munsterlandt, waer van geoordeelt
wordt weijnich off niet te sullen comen, in voegen dat Roeloff Janssen Poortenaer, voor sijne
legitime portie uijt sijn grootmoeders Annegien Rogiers erffenisse suijver, sonder eenige
cortinge sal hebben te trecken, te profiteren ende te genieten een somma van achthien-hondert
caroli guldens, sullende deselve Roeloff Janssen, tegens de klederen van linnen, wullen,
silver en gout, tot sijn grootmoeders lijve behoort hebbende, hebben en beholden de legaten
bij codicil offte testamentcedulle in dato den 23 Junij 1681 gelegateert, als twintich hemden
soo Dirck Dircksen Poortenaer hebben toegecomen, een bedde met sijn toebehoor, twee paer
beddelaeckens, twee paer slopen, twee taeffellaeckens, neffens een dosijn servetten, waer en
boven Roeloff Janssen noch sal trecken ende genieten eene van sijne grootmoeders beste
golden ringen. Ende opdat nu voorschreven achthien-hondert caroli guldens uijt alle en ijdere
goederen van Annegien Rogiers naergelaten niet gereeckent behoefden te worden, soo hebben
Court Dircksen Poortenaer en sijn huijsvrouwe belooft, gelijck sij beloven bij ende vermits
deser haer neve Roeloff Janssen voor sijne legitime portie voorschreven in gelde te betalen de
somma van achthien-hondert caroli guldens, welcke deselve tot allen tijden sullen mogen, en
oock moet aflossen, wanneer de losse een vierendeel jaers voor den verschijndach sal wesen
aengecondight, edoch immiddels deselve moeten verrenten tegens viere per cent, sullende de
renthe van Annegien Rogiers gestorven in Augusto 1682. Tot naecominge van desen ende tot
verseeckeringe van geseijde achthien-hondert caroli guldens, met alle gevolge van dien,
hebben Court Dircksen Poortenaer en sijn huijsvrouwe verbonden, gelijck sij sijn verbindende
bij dese maegescheijdinge hare personen en goederen, soo sij van Annegien Rogiers hunne
respective moeder en schoonmoeder hebben geerft. Hierentegens hebben Jan Gerritsen
Velthoen ende Henrick Lucassen Dinxterveen in obgemelte qualiteijt belooft, overmits
Roeloff Janssen Poortenaer tegenswoordich noch onmondich is, consent en ratificatie van den
Weledele Hoogh Achtbare Readt deser Stadt over desen magescheijdinge te versoecken. Alles
sonder argelist. In waerheijts oirkonde sijn hier van twee alleensluijdende maeghscheijdingen
opgericht, en van contrahenten, als mede van d’ Here Rutger van Breda, Griffier, neffents
wedersijts bediende advocaten onderteeckent. Actum Campen den 21 Maij 1683.
Was geapost: Burgermeesteren, Schepenen en Raden hebbende gelesen het bijgevoeghde
magescheijt offte accoort, hebben hetselve pro ut jacet g’ approbeert ende geratificeert,
gelijck hetselve g’ approbeert ende geratificeert wordt kracht desen.

120. Den 2 Septemb(er) 1683, fol.46vo.
Op de requeste van Roelof Lambertsen Eeckhout versoeckende met een proeve in ’t Geesten
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Gasthuis te mogen werden gebeneficieert, mits aldaerinbrengende hetgeen mochte worden
overcomis.
Was geapost: Wort den suppliant, om redenen met een proeve in’t Geesten Gasthuis
gebeneficieert mits volgents conventie, aldaer inbrengen hondert en vijftich caroli guldens aen
gelt, een restante schult van 77 caroli guldens tot laste van de erffgenamen van Joost Cruwel
en noch een restant van interesses in de brantschattinge tot 500 carol guldens gecontribueert.

121. Den 1 Septemb(er) 1683, fol.47.
Op de requeste van Aert Keppel en Jan Martensen Bijsterboss, momberen over die noch
onmondige kinderen van wijlen Dr. Borneman, versoeckende met en neffens de meerderjarige
kinderen harer pupillen aenparten in de vaste goederen te mogen vercopen, om alsoo des te
beter den boedel te konnen redden.
Was geapost: Dit versoeck wordt toegestaen.

122. Den 1 Septemb(er) 1683, fol.47vo.
Op de requeste van Geertien Peters weduwe Wanincks out 68 jaren, versoeckende ad vitam
remissie van de thins gaende uijt haer huijs alhier aen de Stadts muijre gelegen ter somma van
12 golt guldens jaerlijcks, en waer van bereijts twee jaren waren vervloten.
Was geapost: Suppliantinne wordt begunstight met vier en twintich goltguldens eens, te
betalen uijt dese Stadts Camers waer in den uijtganck van haer huijs ten achteren is.

123. Den 20 Septemb(er) 1683, fol.47vo.
Op het request van Warner van Tongeren, versoekende cessie van sijn goederen te mogen
doen, en dat vervolgens sijn tractament vrij moge behouden.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen den suppliant sijne goederen te mogen
cederen aen sijne crediteuren, en worden deswegens tot curateuren over desselfs boedel
gestelt Dirck Wijnhout neftens Hendrik Michielsen, sullende den suppliant des onvermindert
sijn tractament vrij behouden sonder dat het selve sal mogen werden becommert.

124. Den 25 Septemb(er) 1683, fol.48.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt Hermen Jansen Vos begunstight met de
vacante botschuijvers plaetse op Swolle, in plaetse van Hendrik Albertsen soo nae Oostindiën
gaet varen.

125. Den 20 Octob(er) 1683, fol.48.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt de respective ecclesiastique meijeren van
Swele Meppen en Oosterhesselte geremitteert om de schaersheijt van het gewas over de jaren
1681, 82 en 83 de pacht van een half jaer.

126. Den 27 dito [October 1683], fol.48.
Op de requeste van Dirck Onckhuis, Berent, Jacob en Steven Noortberg, remonstrerende, dat
Evert en Berent Noortberg, kinderen wijlen Johannes Noortberg, deser werelt sijn overleden
hare erffenisse op haer supplianten sij vervallen, dan alsoo over de boedel van haer vader
voornoemt over praeferentie en concurentie wort gedisputeert, sulx haer supplianten eenigh
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nadenckinge veroorsaeckte, derhalven versoeckende, dat dat sij den boedel van Evert en
Berent Noortberg beneficie van wet en inventaris mochten aenvaerden.
Was geapost: Wort de supplianten dit haer versoeck geaccordert, mits bij dese inventarisatie
assumerende twee der principaelste creditoren.

127. Den 3 Novemb(er) 1683, fol.48vo.
Op he request van Jan Kijrsen Bovenhof en Hendrik Hermsen Hojer momberen over de
kinderen van salige Steven van Lotteren, versoekende approbatie over seker vercofte huijs in
de Nieustrate aen Berent van Tongeren, ter somma van seshondert en vijf en dertigh
goltguldens.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen en approberen dese gedane vercopinge pro ut
jacet.

128. Den 13 Novemb(er) 1683, fol.49.
Op het request van Arnoldus van Grafhorst en Hendrik Cappert versoekende onder beneficie
van inventaris met adsumtie van Roelof van Hooghstraten te mogen adieren den boedel van
Berent Steenhuijsen.
Was geapost: Fiat ut petitur.

129. Den 3 December 1683, fol.49.
Op de requeste van Rutger Jacobsen en Willem Voss, momberen over die naegelatene dochter
van wijlen Menso Rutgers Hogercamp, versoeckende approbatie van seecker accoort,
luijdende als volght.
Alsoo questie en verschil was ontstaen tusschen Jan Gerritsen Santhuijs en Teunis Henricksen
Swaeckenbergh in qualiteijt als momberen over die naekinderen van wijlen Cornelis Gerritsen
op de Haere ter eenre, en Rutger Jacobsen en Willem Voss in qualité als momberen over de
naegelatene dochter van wijlen Menso Rutgers Hogercamp ter andere sijden; en sulx over de
erffenisse en naelatenschap van salige Gerrit Cornelissen, gewesene voorsoon van wijlen
Cornelis op de Haere en Hillegien Rutgers, sustinerende de geseijde momberen over de
naegelatene dochter van wijlen Menso Rutgers Hogercamp, dat d’ erffenisse van geseijde
Gerrit Cornelissen, voor soo veel belanckt de goederen, welcke deselve Gerrit Cornelissen
sijn aengeerft en aengekomen van sijn bestevader Rutger Mensen, en bestemoeder Lucia
Herms, uijt kracht van testament van Rutger Mensen en Lucia Hermsen in dato den 2
September 1669 en bij t’ selve verordonneerde offte gemaeckte fideicommis, was vervallen
op de naegelatene dochter van wijlen Menso Rutgers Hogecamp. Waerentegens de
bovengenoemde momberen over die naekinderen van wijlen Cornelis Gerritsen op de Haere
quamen te sustineren, eensdeels dattet geseijde testament van Rutger Mensen en Lucia Herms
disputabel was, overmits de genoemde testateuren bij hare onderteeckeninge t’ selve
testament niet mede hadden besegelt; andersdeels bijaldien geseijde testament al indisputabel
was, dattet fideicommis bijt’ selve verordoneert en gemaeckt, geen plaets konde nemen offte
sorteren op de legitime en traebellianique portien, soo Gerrit Cornelissen uijt sijn
bestevaederlijcke en bestemoederlijcke goederen hadde gecompeteert: Soo ist’ dat dat de
voornoemde momberen respective, om process en alle verdere moejten en costen te
praevenieren en voortecomen, in der minne en vrundtschap soodanich sijn veraccordeert en
over-een-gekomen, dat de naekinderen van wijlen Cornelis Gerritsen op de Haere uijt kracht
van geseijde legitime en traebellianique portien, de alenige gerechte helfte van de goederen,
soo Gerrit Cornelissen van sijn voornoemde bestevader en bestemoeder heeft geerft, sullen

Pagina 34 van 159

trecken, profiteren en erffelijck genieten; En dat de wederhelfte van geseijde goederen, uijt
kracht van meergemelte fideicommiss sullen sijn en verblijven ten erffelijcken behoeve en
profijte van de naegelatene dochter van salige Menso Rutgers Hogercamp; so nochtans datte
cheen goederen sullen vererven op de geenige, soo naer cheenrechte totte selve berechtiget
sullen worden bevonden d’ opcomsten van de goederen, soo Gerrit Cornelissen van sijn
bestevader en bestemoeder geerft heeft, van den jare 1681 sullen bij de naekinderen van
Gerrit Cornelissen op de Hare getrocken en genoten worden; welcke oock sullen lasten en
dragen, de doodt en andere schulden van Gerrit Cornelissen, wijders soo sijn parthijen
voornoemt soodanich veraccordeert, dat de naekinderen van meergemelte Cornelis Gerritsen
op de Haere, wegens de erffenisse van wijlen Machtelt Cornelis, aen de naegelatene dochter
van wijlen Menso Rutgers Hogercamp sullen ontrichten en betalen een somma van tweehondert en vijfftich caroli guldens eens. Alle het geene voorschreven beloven parthijen
contrahenten punctuëlick nae te comen, en t’ achtervolgen, en tot meerdere confirmatie van
desen approbatie van de respective overmomberen te versoecken en uijt te wercken,
renuncierende mede van d’ exceptie non inspectis verbis testamenti, en van alle andere
exceptien desen eenighsints contranierende. Sonder argelist. In waerheijts oirkonde sijn hier
van twee alleens luijdende contracten opgericht, en van contrahenten neffens wedersijts
dacholderen onderteeckent. Actum Wijhe den 28 April Anno 1682.
Was geteeckent: Jan Gerritsen Santhuijs. Teunis Hendricksen. Swaeckenbergh. Johannes
Harmsen als dagholder.
Rutger Jacobsen Smitt als momber. Willem Frericksen Voss. Franciscus Hanius J:U:Dr. als
dagholder.
Onderstont:
Ick ondergeschreven Richter tot Wijhe, bekenne nae examinatie en rijpe deliberatie, desen als
overmomber over de naekinderen van wijlen Cornelis Gerritsen op de Haere g’ approbeert te
hebben, gelijck deselve approbere bij desen. Actum Wijhe den 28 April Anno 1682.
Was geteeckent J. van Laer.
Was geapost: Burgermeesteren, Schepenen en Raeden heben als overmomberen, nae
examinatie deses, neffensgaende accoort pro ut jacet g’ approbeert ende geratificeert, gelijck
hetselve g’ approbeert ende geratificeert wordt kracht desen.

130. Den 6 Decemb(er) 1683, fol.51vo.
Op de requeste van de samentlijcke Grutters deser Stadt, versoeckende dat boven die bereijts
gestelde grittemolens, geene meerdere nieuwe grittemolen mochten worden gestelt.
Was geapost: Wordt verstaen datter boven het getal van die bereijts gestelde thien
grittemolen, niemant meer dan Hendrick Harms eene grittemolen sal mogen setten, soo sulx
binnen den tijdt van een jaer sal moeten doen, en dat int’ toecomende de grittemolen tot 8
comende te vervallen, daer op sullen verblijven, en als dan geene meerdere sullen mogen
worden ges(t)elt. Dit alles totter tijdt bij Raedt en Meente hier in nader mochte worden
gedisponeert. Den 12 December 1683 is verstaen datte voorschreven gesubvirguleerde
woorden hier noch souden worden bijgesett.

131. Den 19 Decemb(er) 1683, fol.52.
Op de requeste van de momberen over de onmondige Jufferen van Haersholte, versoeckende
approbatie van seecker accoort, luijdende als volght:
Alsoo mijn Heer Ernst van Rheede voor sich selfs, ende als volmachtiger van sijn Hoogh
Edele moeijke Juffer ter Beecke een grote somma van achterstedige renthen was
praetenderende, soo van een capitael van duijsent caroli guldens, als gevestight is op een
Penninckrinck, gelegen in het Scholtampt Raelte, ende eijgentlick tot laste is van Juffer van
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Golstein tot Utrecht, als uijt de magescheijt komt te geblijcken, als van een capitael van tweeduijsent guldens, soo gevestight is op het erve Wermerinck, beijde erven toebehorende de
Jufferen Haersholte, ende haer Edele daer over voor lange in rechten betrocken hadde, soo
hebben wij ondergeschrevenen en volmachtiger van de beijde iongste Jufferen, tot
voorcominge van verdere kosten, de obgemelte Heer Rheede in betalinge gegeven een
obligatie van twaelff hondert caroli guldens tot laste van de Provincie van Overijssel, staende
op het Comptoir van Vollenhoo, doch sal mijn Heer van Rheede deselve obligatie niet hoger
aennemen als voor duijsent en twintich caroli guldens, doch alle achterwesende renthen daer
aff, ende welcke noch onbetaelt sijn van de Heer Ontfanger van Vollenhove, ten vollen,
sonder het minste daer van te korten, welcke obligatie met alle verlopen renthen wij dan
cederen ende overdragen aen sijn Hoogh Edele bij desen alles ter goeder reeckeninge, sonder
dat wij nochtans met desen ten opsichte van het capitael van duijsent caroli guldens, met de
renthe en costen van dien, soo Juffer Golsteins moet betalen willen eenighsints
gepraejudiceert hebben, ende onder die expresse conditie, soo de outste Juffer van Haersholte
dit accoort niet gevalt, haer quota en derdepart sal mogen behouden, sonder hier door mede
verbonden te wesen alles sonder argelist, ende op approbatie van haer Edele Hogh Achtbare
de Heeren van de Magistraat tot Campen, ende blooft mijn Heer Reede, soo wanneer de
Jufferen over eenige tijdt mochten gelieven dese obligatie weder te nemen, het selve haer
Hoogh Edele de tijdt van vijff jaren vrij sal staen, in waerheijts oirkonde hebben wij dese op
den 11 September Anno 1683 binnen Zwolle onderteeckent.
Was getaaeckent: J.E. van Haersolte. M. van Haersolte. A.L. van Haersolte. Op de weergade
van desen stondt geteeckent. Meede voor mijn selfs en qualitate qua.
Bern. van Rijssen Dr. als volmachtiger van Juffer Maria van Haersolte.
Was geapost: Schepenen en Readt approberen het neffensgaende accoort pro ut jacet.

132. Den 21 Decemb(er) 1683, fol.53vo.
Op de requeste van d’ E: Clamer ter Heijde en Jan Gerritsen Velthoen , in qualite als
momberen over de onmondige kinderen van wijlen Hendrick Claessen van Heerde,
versoeckende approbatie van seecker verkoft halff mergen landts in Mastebroeck bij de Drie
Bruggen, in een camp van 3 mergen met anderen int’ gemeen gelegen, en welcke
voorschreven geheele camp aen Albert Lubberts voor een somma van 575 goltguldens is
verkoft.
Was geapost: Schepenen ende Raedt approberen dese coop pro ut jacet.

133. Den 5 Januarij 1684, fol.54.
Op het request van Jan en Daniel van Dorsten, voorts Caspar Lenderman als getrout aen
Geertien van Dorsten, en dan Dirkien Vos, weduwe van Willem van Dorsten, vesoeckende
approbatie op naebeschreven accoort:
Alsoo Pouweltien Geerts naegelatene weduwe van salige Egbert Hendriksen geadsisteert met
de Heer Jan Hoff in leven Secretaris deser Stadt Campen bij haer testamentaire dispositie, soo
sij op den 31 Januarij des jaers 1600 negen en vijftigh voor de Heeren Derik Hendriksen
Vriese en Jan Gansneb genaemt Tengnegel Schepen deser Stadt heeft opgericht gehadt aen
Jan, Engbert, Geertien, Hendrickien, Daniel en Willem van Dorsten, kinderen van haer
dochter Geertien Engberts bij Claes van Dorsten in echte verweckt, als mede aen de kinderen
soo geseijde echteluijden verder souden comen te procreëren, vermaeckt heeft diverse legaten,
ende daer bij gewilt en begeert dat jemandt van de voorschreven hare neven en nichten sonder
wettelike geboorte nae te laten comende te sterven, de respective vermaeckte legaten souden
comen te erven en te versterven van het eene kindt op de andere, mits dat haer dochter
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Geertien Engberts haer leven langh de bladinge en opcomsten van de vermelte legaten soude
hebben te genieten, welke hare dochter sij testatrice oock in alle en ijdere onvermaeckte en
onvergevene goederen, roerende, onroerende, tegenwoordige en toecomende tot haer eenige
en universale erfgenaemen heeft geinstitueert: Ende nu verders is gebeurt dat Hendrikien van
Dorsten als voor eenige jaren en Enbert van Dorsten naer dode van sijn bestemoeder en
moeder onlanghs is comen te overlijden en dat sonder wettelike geboorte naer te laten bij
welke overlijden van Engbert van Dorsten tusschen die noch in leven sijnde kinderen van
opgemelte Geertien Engberts, als met namen, Jan en Daniel van Dorsten, sampt Caspar
Lenderman als getrout aen Geertien van Dorsten ter eenre en Dirckien Vos weduwe en
boedelhouster van Willem van Dorsten als wettige voogdesse harer kinderen bij wijlen
Willem van Dorsten in echte verweckt ter anderen sijden, verschil is geresen en questie
ontstaen, dergestalt dat Jan en Daniel van Dorsten en Caspar Lenderman in geseijde qualiteijt
quamen te sustineren, dat het legaet soo Engbert van Dorsten van sijn grootmoeder
Pouweltien Geerts heeft geërft gehadt, uijt cracht van desselfs testament voornoemt soude
vererft en vervallen sijn op Jan, Daniel en Geertien van Dorsten privativelik, en niet mede op
de kinderen van Willem van Dorsten: Dirckien Vos in voorverhaelde qualiteijt sustinerende
ter contrarie, dat hare kinderen bij repraesentatie behoorden te treden in hare vader Willem
van Dorsten plaetse vervolghlik dat de selve mede berechtight waren neffens hare voornoemte
oomen en moeijen tot de *alinje erffenisse en nalatenschap van meergemelte Engbert van
Dorsten. Omme nu dese geseijde questien soo uijt het testament van Pouweltien Geerts in
t’ toecomende mochten comen te rijsen en t’ ontstaen, ten eenenmael wegh te nemen, soo sijn
Jan en Daniel van Dorsten, mitsgaders Caspar Lenderman en Geertien van Dorsten
echteluijden ten eenre en Dirckien Vos weduwe en boedelhouster van Willem van Dorsten als
moeder en wettige voogdesse van hare kinderen bij haer meergemelte eheman in echte
verweckt geadsisteert met hare daghholderen de E: R. van Marle en de E: Hugo ter Burgh ter
anderen sijden op approbatie van Schepenen en Raden deser Stadt, sodanigh veraccordeert en
overeen gecomen, dat parthijen voornoemt voor haer en hare respective erfgenamen voor nu
en altoos ten eenenmael sullen aftreden en afstant doen van het opgemelte testament van
Pouweltien Geerts gelijck sij daer van aftreden en afstant doen bij desen, houdende het selve
testament in alle sijne delen ende clausulen voor geannuleert en gemortificeert, specialik
mede datter fideicommis waer mede die bij t’ selve respectivelik vermaeckte legaten sijn
beswaert en geaflecteert, sal sijn verblijven opgeheven en ten eenenmael wegh genomen; in
somma dattet meergemelte testament van Pouweltien Geerts, in alle voorvallende successen
sodanigh sal gerekent en gehouden worden, als of het selve nooijt opgericht en in wesen was
geweest, vervolghlik dat de kinderen van wijlen Willem van Dorsten voor een vierde part
mede sullen werden geadmitteert tot de erffenisse en alenige nalatenschap van Engbert van
Dorsten; van hoedanigh recht van successie die voorgenoemde broeders en susters kinderen
bij vooraf sterven van hare respective ouders, in diergelijke voorvallen, insgelicks sullen
comen te gauderen; voorts dat de goederen in alle voorvallende occasien als onder bindende
en ten eenenmael vrije goederen vererft en verdeijlt sullen werden, waer mede parthijen
voornoemt desen aengaende in aller vruntschap sullen ontscheijden sijn en blijven, belovende
parthijen voor haer en hare respective erfgenamen desen onverbrekelik nae te leven en
punctuelik te achtervolgen, verbindende daer voor hare respective parsonen en goederen, en
renuntierende van d’ inspectie van het testament van Pouweltien Geerts niet ingesien en
desselfs contenue ofte woorden niet geëxamineert te hebben, voorts van alle en ijdere
exeptien desen eenigsins contrarierende. Alles sonder argelist. In waerheijts oirconde sijn hier
van twe alleensluijdende contracten oprericht en van parthijen transigenten neffens
dagholderen onderteijkent.
Actum Campen den 3 Januarij 1684.
Onderstont met verscheijden handen geteijkent.
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Jan van Dorsten. Daniel van Dorsten. Caspar Lenderman uijt last van mijn soon.
Dirckien Vos. Herman de Baeke. Franciscus Hanius J:U:D: ut testis.
R. van Marle. H. ter Burgh.
Was geapost: Schepenen en Raedt approberen dit accordt pro ut jacet.

134. Den 4 Febr(uarij) 1684, fol.57.
Op het request van Steven Luties en Theunis Hartgersen als momberen over het onmondige
kindt van Frans Peters, versoekende approbatie van een gedane vercopinge van het 4de part
van het huijs van Peter Veeneman voor een somma van acht en sestigh guldens.
Was geapost: Schepenen en Raedt approberen dese gedane vercopinge.

135. Eodem die [4 Februarij 1684], fol.57.
Op het request van de Gildemeesters van het Schippers Gilde, versoekend eeen vast veer op
Haerlem.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen de supplianten dit haer versoeck onder
conditie nochtans dat alle Dinghsdagen ten elf uijren praecijs een schip van hier sal moeten
varen.

136. Den 25 Jan(uarij) 1684, fol.57vo.
Op de requeste van Henrick Lucassen, remonstrerende hoe dat hij neftens Henrick Petersen
Slott erftgenaem is geworden van eenen Henrick Peter Dircksen, soo al voor 26 jaren in
Oostindien sonder kinderen, was comen te overlijden, waer van Henrick Petersen Slott
bereijts sijn erftportie hadde ontfangen, ende voor hem noch ongeveer 100 caroli guldens
onder de Roedendrager Baniers noch berustende waren; versoeckende derhalven dat hij
geseijde 100 caroli guldens onder burghtochte van sijn swager Peter Tijmansen, en onder
verbant van alle sijne goederen van de weduwe Baniers mochte ontfangen.
Was geapost: Schepenen en Raedt consenteren den suppliant sijn versoeck, en ordonneren
de weduwe Baniers om aen dieselve de penningen in desen vermelt te ontrichten en uijt te
tellen.
Eodem die, heeft sich Peter Tijmansen hier voor tot borge ingelaten, hebbende noch daer en
boven den suppliant alle sijne goederen ten specialen onderpande gestelt, waer mede dan die
voor desen gestelde momberen van hare momberschap sijn ontslagen.

137. Den 7 Febr(uarij) 1684, fol.58.
Op het request van Andries van Berkum en Hendrick Jansen Metselaer, versoekende der
selver respectiven huijsvrouwen moeders genaemt Trijntien Roelofs boedel onder beneficie
van inventaris te mogen aenvaerden met adsumtie van Willem Hendriksen Scholte, als
principaelste crediteur.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen de supplianten haer versoeck.

138. Den 6 Febr(uarij) 1684, fol.58vo.
Op de requeste van Cornelis Jansen Molenaer, versoeckende dat haer Wel Edele Hoogh
Achtbare die voor sijn soon, nu 19 jaren out sijnde, gedane coop, van de middelste halve
koorn moole, voor goedt geliefden te keuren, ende de Backeren abusive gedane voorgeven
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afwiesen, mits dat sijn voorschreven soon een bequaem meesterknecht sal assumeren, waer
mede een ieder tot contantement gedient sal worden.
Was geapost: Schepenen en Raedt approberen dese coop prout jacet, edoch met dese
expresse conditie, dat den suppliant sijn soon een bequaem meesterknecht sal hebben te
adjungeren, en voor al te besorgen, dat het koorn wel en op sijn tijdt gemalen, ende de
Backers neftens andere burgers klachtelos gehouden worden, oft sal anders contrarie desen
doende en qualick malende, met alleene het koorn moeten vergoeden, maer oock daerenboven
op de erste gefondeerde klachte, van nu aff aen, van dese gedane coop sijn en blijven
versteecken.

139. Den 7 Febr(uarij) 1684, fol.59.
Op de requeste van Benno Hagius, versoeckende dat sijn oudste soon, soo bereijts tot die
jaren en bequaemheijt is gekomen, om de brieff-bestellers plaets te konnen bedienen, bij
provisie, met sijn behulp, de voorschreven plaets mochte waernemen, en nae sijn doodt daer
mede gratieuselick worden begunstight.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen den suppliant sijn versoeck, en begunstigen
desselfs ouste soon, nae sijn vaders doodt, met die alsdan vacante brieff-bestellers plaets.

140. Den 11 Febr(uarij) 1684, fol.59vo.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt Herman Ibinck (in plaetse van sijn salige
vader Jan Ibinck) begunstight met d’ inmanerschap van de Buijtendijcksche landen onder een
tractament van sestigh caroli guldens.

141. Den 25 Febr(uarij) 1684, fol.59vo.
Op de remonstrantie van Advocaet Helmich Wolfsen versoeckende, om sijne veelvoudige
diensten aen Gasthuisen en Weeshuis benevents andere particulieren bewesen, met het van
outs daer toestaende Advocaets tractament te mogen worden begunstigt.
Was geapost: Wort den suppliant om redenen hier in vervat, met een jaerlix tractament van
70 caroli guldens gebeneficiert.

142. Den 27 Febr(uarij) 1684, fol.60.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raden Dirck Berentsen begunstight, met de door de
doot van Cornelis Wittvelt vacant geworden sijnde doodtgravers plaetse, mits dat de helfte der
emolumenten sullen comen ten profijte van de weduwe van Cornelis Wittvelt voornoemt.

143. Den 27 Febr(uarij) 1684, fol.60.
Op de requeste van de Gildemeesters vant’ Reijders off Linnewevers Gilde, versoeckende
weeckelijcks een vast en gereguleert veer op Haerlem te mogen hebben.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen supplianten haer versoeck, mits dat van de
stuckgoederen des winters niet meerder als des somers worde betaelt, sullende de vracht van
de menschen sich reguleren nae de vracht op Amsterdam, en het veer in alles moeten worden
waergenomen, en bedient op dien voet als het tot dato Jan Hendricksen bedient en
waergenomen heeft; Hetwelcke oock bij die vant’ Schippers Gilde is g’ accordeert.
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144. Den 5 Martij 1684, fol.60vo.
Het Geertruiden en Catarinen Gasthuis jaerlix uijt het huis en hof van Henrick Wolters, op
den Oort gelegen, competerende een rente van 5 guldens 5 stuivers, waervan de renten
’t sedert 1671 tot 1683 incluis bedrage f.64 - 5 - 1 het capitael getaxeert op f.105 - 5 - 0
maeckende f.173 - 5 - 1. Waer over door de Heeren Kerckmeesteren ten overstaen van de
Heeren Provisoren op approbatie van Schepenen en Raden, met Henricus Eeckholt, Johannis
van Engelen J:U:Dr. en Lucas van der Ketten als curatoren over Henrick Wolters boedel was
geaccordeert en overcomen, dat het capitael van 105 guldens voorschreven losbaer sal blijven,
en om redenen niet meer van t’ interest als vijftien guldens worden betaelt, maeckende alsoo
het capitael en interest tot dato deses ’t samen een summa van hondert en twintich guldens.
Was geapost: Ter examen van Schepenen en Raden het voorscheven accoort gebragt sijnde,
hebben haer Edele Hoochachtbare het selve pro ut iacet geapprobeert.

145. Den 18 Martij 1684, fol.61.
Op het request van Dirck Meijer momber over Aleida en Geertruijdt Veen, versoekende op
het huijs op d’ Oudestrate staende, soo tegenswoordigh bij Doctor Jan Veen wordt bewoont,
te mogen negotieren in sijn qualiteijt vier á vijfhondert guldens.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen den suppliant dit sijn versoeck.

146. Den 18 Martij 1684, fol.61vo.
Op de requeste van de Gildemeesters van t’ Lakenmaeckers Gilde, luijdende als volght:
Geven reverentelijck de respective Gildemeesters sampt ouderluijden vant’ lakemaeckers
Gilde, uijt klachte van haer Gilde te kennen, hoe dat bij destructie van drie vullemolens, als
eene van Berent Steenbergen, en twee van Jacob Worst, t’ getal van vullemolens eijndelijck is
gekomen op twee, welcke beijde, boven dat deselve nauwlijcks bequaem sijn om om een fijn
laecken, off goede pije te connen vullen, niet machtigh sijn om haer gilde nae behoren te
dienen, waer door dan diverse laecken en pije-maeckers genootsaeckt worden haer laeckens
nae Serdam en t’ Noorder Quartier, om aldaer die te laten vullen, te versenden, gelijck bij
ervarentheijt is gebleecken, dat niet alleen tot vulloon ae de uijtheemsen in voorleden jare
1683 van dees Gildebroeders is uijtgekeert, een somma van verre over de 2000 guldens, maer
dat oock dieselve voor 15000 á 16000 guldens aen laeckens en pije, ter oirsaecke hier niet
konden gerieft worden, genootsaeckt sijn, die gevulte sijnde, geduijrende de winter verkoft
off, bijt’ opene water, datelijck overgesonden souden konnen worden: Al t’ geene tot
merckelijcke schade vant’ gilde en praejudicie van de voornoemde neringe is streckende:
T’ is nu sulx dat seeckeren ervaren en en vermaert kenner vant’ vullen, met namen Wijnant
Bleecker, in consideratie nemende, dat sich bequamelick, door t’ geene van dit Gilde op
andere plaetsen te vullen wordt versonden, en t’ geene van andere plaetsen soude konnen
trecken, voornemens is, voorbehoudens dese twee gaende maleus hare neringe in alles
onverkortet alhier een bequame vullemole te bouwen, en t’ Gilde neftens alle vreemde luijden
te dienen; En konnen supplianten U Edele Hoogh Achtbare assureren dat sulx niet alleen tot
groot gerieff vant’ Gilde soude trecken, maer dat die van Deventer, Zwoll, Hasselt, Elburgh
en andere plaetsen daer door sullen worden getrocken, om alsdan hiet te laten vullen, En
overmits sulx buijten aggreatie van U Edele Hoogh Achtbare niet kan geschieden, soo keren
supplianten sich tot U Edele Hoogh Achtbare ootmoedelijck versoeckende, dat U Edele
Hoogh Achtbare de welstant van gemelte neeringe, en dienste van Stadt en burgerie in
aenschouw nemende, den voornoemte Wijnant Bleecker gelieven te consenteren in dese
Stadts jurisdictie een bequame vullemole te bouwen, en daer toe de plaets van Jacob Worst
afgebrandede, off vervallens off eenige andere te vergunnen.
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Was geapost: Schepenen en Raedt consenteren supplianten haer versoeck, in voegen en op
conditien in desen requeste vervat, mits accorderende met Jacob Worst wegens de timmeragie
en verhoginge aen de werff gedaen.

147. Den 19 Martij 1684, fol.63.
Op de requeste van Wijnant Bleecker in Compagnie luijdende van woordt tot woordt als
volght:
Aen de E: Groot Achtbare Heeren Burgermeesteren ende Regenten der Stadt Campen, geeft
met behoorlijcke reverentie te kennen, Wijnan Bleecker in Compagnie dat hij nae
verscheijden deliberatien hebbe geresolveert om een nieuwe wint volmoolen te bouwen ende
int werck te brengen onder de jurisdictie der Stadt Campen, niet twijffelende off sullen bij U
Edele Hoogh Aachtbare obtineren soodanige ampele conditien, als tot de voornoemde molen,
en desselfs volderije nodich sal wesen, alsoo onse voornemen is om alhier in Hollandt alles
wat wij konnen gereet te maecken en alsdan derwaerts te brengen en op te richten, ten dien
eijnde van U Edele Hogh Achtbare een bequame plaetse, die wij nae onse beste insight geerne
hadden daer de vervallen moolen van den Heer Worst staet, en dan verder vrijheden om te
mogen malen sonder verhindert te worden van eenige gildens ofte amtmannen van U Edele
onderdanen, het sij timmerlieden, smeden, metselaers, deckers offte wat anders tot
opbouwinge als mede repareringe van noden sal wesen, niet dat wij U Edele onderdanen niet
en begeren int geene waer in sij ons konnen dienen, maer allenelijck dat wij aen haer niet en
sullen verplicht wesen, t’ welcke wij ootmoedelijck van U Edele Achtbare versoecken,
hopende dat U Edele goetheijt sal gelieven het selve ons supplianten toe te staen, en te sullen
verlenen, en sullen hier op U Edele Achtbare andtwoordt t’ sij in margine deses offte anders
met verlangen te gemoete sien, en wenschen U Edele Achtbare Heeren voorspoedige en
langhduijrige regeringe onder degenadige protectie des Almachtigen amen.
Was geteeckent Uw Dienstwillige Onderdanigen dienaer Wijnant Bleecker in Comp:
Was geapost: suppliant wordt dit sijn versoeck toegestaen, om alhier een nieuwe vollemoole
te mogen setten, sonder eenige Gildens te kennen, en dat int’ toecomende dieselve door
vreemden als meede sal mogen laten repareren en decken, ten waere alhier Burgeren en
ingesetenen gevonden wierden die hetselfde soo goedt konden doen als vreemden.

148. Den 29 Martij 1684, fol.64vo.
Op de requeste van Henrick Miechielsen van den Broeck en Jan van der Linde, momberen
over de kinderen van Hans Miechielsen Norenburgh versoeckende den boedel van Hillegien
Lucas harer pupillen bestemoeder, onder beneficie van de wett en inventaris te mogen
aenvaerden.
Was geapost: Fiat met assumptie van twee der voornaemste crediteuren.

149. Den 29 Martij 1684, fol.65.
Op het request van Cornelis van Dijck en Herman Denecamp als momberen over de kinderen
van Ida Hendricks versoeckende approbatie op sekere gedane vercopinge van een boomgaert
tot Brunnepe ter somma van 302 caroli guldens.
Was geapost: Schepenen en Raedt approberen desen gedane vercopinge pro ut jacet.

150. Den 29 Martij 1684, fol.65vo.
Op het request van Lubbert ter Stege en Jan van Tongeren, als momberen over de kinderen
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van Lubbert Gerbersen versoekende approbatie over de gedane vercopinge van vier ackeren
landt op Camperveene gelegen, ter somma van seshondert vijf en twintigh caroli guldens.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen en approberen dese gedane vercopinge, onder
conditie nochtans, dat uijt het eerste te vervallene termijn het achterwesen van de
Geestelikheijt nopende sekere jaerliks uijtganck die d’ erfgenaemen van Lubbert Gerbertsen
geven moeten, voldaen werde, een in specie de somme van acht en viertigh guldens 18
stuijvers sijnde een restant van de jaren 1676 en 1677.

151. Den 21 April 1684, fol.65vo.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen een Raedt op het versoeck van Wijnant Blieker
geaccordeert dat hij op de plaetse daer Eckelbooms eeckmole gestaen heeft moge timmeren
een vullemole.

152. Den 12 Maij 1684, fol.66.
Op het request van Berent Bulter versoekende een plaetse in het Veeshuijs om pompen te
mogen boren, mits dat hij het vleeshuijs ten allen tijden sal dackdicht houden.
Was geapost: Suppliant wordt dit sijn versoek onder conditie in desen vermelt geaccordeert.

153. Den 15 Maij 1684, fol.66.
Op het request van de erfgenaemen van Niese Pos op Seveningen, versoekende approbatie
van gedane vercopinge van twe stuckies landt tot Wilsum en Camperveen gelegen, en sulx ter
oorsake daer eenige onmondigen onder waren, en dat de vercopinge was geschiet om dat het
soo swaer was belast met jaerlilijcke uijtgangen, dat daer niet van conde comen.
Was geapost: Schepenen en Raedt approberen dese gedane vercopinge.

154. Den 17 Maij 1684, fol.66vo.
Op het request van Marten Smit, versoekende buijten de Cellebroeder poorte ter plaetsen daer
Jurrien Laurens Richter en Berent Fransen Pastoor voor desen een raem gehadt hebben weder
een raem magh setten.
Was geapost: Suppliant wordt dit sijn versoek geaccordeert.

155. Den 12 Junij 1684, fol.66vo.
Op verscheijden gedane mondelinge en schriftelijke versoeken van de E: Claes Cock, hebben
Burgermeesteren, Schepenen en Raedt hem geaccordeert tot het opbouwen en doen setten van
een harinkpackerij-huijs, de ledige plaetse aen de Stadts muijre tusschen de Timmertoren en
de Holtsagers poorte.

156. Den 19 Junij 1684, fol.67.
Op de requeste van de cooperslagers deser Stadt versoeckende maintien van haer Gildebrieff,
en dat vervolghlijck d’ executeurs mochten werden gelast, om de lantlopende ketelbeuters en
kraen-vercopers met weghneminge harer goederen, uijt dese Stadt en derselver vrijheijt te
verdrijven.
Was geapost: Supplianten wordt dit haer versoeck geconsenteert, en d’ executeurs kracht
desen gelast, om de lantlopende ketelbeuters, soo nae dato binnen dese Stadt den derselver
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vrijheijt mochten komen voor d’ eerste mael tot costen van suppliantente waerscouwen, en bij
verdere continuatie, dieselve met parate executie, en weghneminge harer goederen daer uijt te
verdrijven.

157. Den 28 Junij 1684, fol.67vo.
Hebben Schepenen en Raedt de veerluiden van Seveningen op derselver clachte van gering
gewin en reparatie harer schuiten, ijder uijt deser Stadts camer begunstigt met 12 caroli
guldens.

158. Den 29 Junij Anno 1684, fol.67vo.
Op de requeste van Evert Fredrick Janssen van Bassen, als momber over de kinderen van sijn
broeder Jan Arent van Bassen, versoeckende desselfs boedel, onder beneficie van de wet en
inventaris te mogen aenveerden.
Was geapost: Fiat, met assumptie van twee der voornaemste crediteuren.

159. Den 16 Augusti 1684, fol.68.
Op het request van de Heer Burgermeester Arent van den Veene, als momber over Jantien
Veene, versoekende soo veele penningen ten laste van sijn pupil te mogen negotieren, als bij
slot van rekeninge voor de Heeren Hooftluijden meerder was gebleken uijtgegeven als
ontfangen te hebben ad sevenhondert seven en viertigh guldens.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen den Heere suppliant sijn versoeck pro ut jacet.

160. Den 11 Sept(ember) 1684, fol.68.
Heeft Jan de Coninck aen Haer Edele Hoogh Achtbare gepraesenteert seker request en luijt
het selve van woordt tot woordt als volght:
Geeft met alle onderdanigheijt te erkennen Joan de Conink, hoe dat hij suppliant eenige tijdt
herwaerts voor u Edele Achtare hadde versocht sijn cess te doen, en op heden sijnde de tijdt,
dat daer over soude verder gedisputeert, soo is suppliant te rade geworden, van die instantie
en versoeck te renuntieren, gelijck hij suppliant doet mits desen, t’ welke op gisteren indien
vergaderinge van u Edele Achtbare hadde geweest, soude hebben bekent gemaeckt, gelijck hij
suppliant op gisteren al per missive aen Dr. Nijlandt tot Zwolle sulx heeft genotificeert.

161. Den 9 Septemb(er) 1684, fol.68vo.
Op de requeste van d’ erffgenaemen van wijlen Mr. Melchior Metraet, versoeckende
betalinge van een somma van f.84 - 11 - 0 soo haer wegens arbeijts loon en verschott aen
d’ Eijlander Kercke, en dan noch van f.122 - 6 - 0 soo haer wegens arbeijts loon aen de
fortificatien deser Stadt, volgents reekeninge noch waren competerende, om daer uijt het door
Mr. Melchior Metraet voornoemt aen den Armen gemaeckte legaet, ter somma van 150 caroli
guldens te betalen.
Was geapost: Schepenen en Raedt nemen aen, het den armen gemaeckte legaet ter somma
van 150 caroli guldens te betalen, en daer van quitantie uijt te leveren, waer mede dan dese
geheele reeckeninge, ter somma van f.206 caroli guldens 11 stuijves, volgent gedane
praestatie en erffgenaemen, sal sijn voldaen en betaelt.
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162. Den 11 Septemb(er) 1684, fol.69.
Melchior Arents Smitt is begunstight met een, door de weduwe van wijlen Saris Janssen van
de Gronde, nieuws te maeckene wooninge, op de hoeck van de Morrhen steege, mits dat wel
hebben te letten ende te besorgen, datte voorschreven steege, van nu aff aen, van alle
vuiligheijt sij en blijvt gereijnight, en sulx ter tijdt toe eene van beijde executeurs de
voorschreven wooninge selvert mochte van nooden mochte hebben.

163. Den 12 Sept(ember) 1684, fol.69vo.
Sijn Dr. Wolfsen en Dr. Meijer beijde in hare qualiteijten geauthoriseert tot curateuren over
den boedel van Gerrit Dukingh.

164. Den 26 Septemb(er) Anno 1684, fol.69vo.
Op de requeste van Willem Henricksen Scholte en Herman Denecamp, als eijgenaers van de
huijsen staende op d’ Oude strate op de hoeck van de Hagen poorte, versoeckende tot
conservatie van haer huijsen, soo nae de Hagen poorte sijn overhangende, een boge tot aen de
voorschreven Hagen poorte te mogen slaen.
Was geapost: Dit versoeck wordt toegestaen.

165. Den 8 Octob(er) Anno 1684, fol.70.
Op de requeste van Henrick Vrijdach en Thiman van Zutphen, in qualitè als momberen over
het soontien van Evert Janssen Vrijdach saliger, versoeckende seecker huijs, alhier in de
Geerstrate naest de Roode Moole staende waer van haer voorschreven pupil de helfte is
toecomende, te mogen vercopen.
Was geapost: Fiat, op approbatie van Schepenen en Raedt.

166. Den 21 Octob(er) 1684, fol.70.
Hebben Schepenen en Raedt aen de Kerckmeesteren van’t Geertruiden en Catarinen Gasthuis
geaccordeert, om aen de erffgenaemen van wijlen Wolter Gerritsen Pot tegens den
verschijndach een capitael van 800 guldens te mogen opseggen, alsoo hetselve tegens een
lege intereste is staende, en sij Kerckmeesteren gemelte penningen nodich voort Gasthuis van
doen hebben.

167. Den 11 Novemb(er) 1684, fol.70vo.
Op het gedane versoeck van Dirck Meijer cum suis Impostmeester van deser Stadts accijsen
sal worden om redenen aen de selve, soo wanneer haer overige restant, soo noch aen de camer
van 1683 ten achteren sijn, hebben betaelt, worden afgeschreven cracht deses vijftigh caroli
guldens.

168. Den 24 Novemb(er) 1684, fol.70vo.
Op het request van Gerrit Jager, versoekende dat sijn soone Peter Jager hem magh adsisteren
in het dickebier varen, en dat nae sijn doot wederomme met des selfs plaetse mach worden
begunstight, hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt dit sijn versoeck om bijsondere
redenen dogh sonder eenige consequentie geaccordeert.
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169. Den 29 Decemb(er) 1684, fol.71.
Op het request van Laurens Pastoor en Claes Kijrsen Bitter als momberen over de kinderen
van salige Jan Berentsen Hane, versoekende desselfs boedel te mogen adieren onder beneficie
van inventaris met adsumtie van twe der crediteuren, met namen Jan Hermsen de Hane en
Kijr Backer.
Was geapost: Fiat ut petitur.

170. Den 2 Januarij 1685, fol.71.
Op het request van Gerrit Dukinck versoekende dat hem mochte werden geaccordeert het
beneficie van cessie met alle middelen en rechts indulten daer toe behorende.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen den suppliant sijn versoeck.

171. Den 6 Januarij 1685, fol.71vo.
Op het request van Lucas Jacobsen vertrout aen Annechien Jacobs, versoekende dat Frans
Calot mochte worden geauthoriseert als momber over Arent Jansen, remonstranten oom, (die
voor omtrent 30 jaren nae Oostindien vertrocken is waer van geen tijdinge en was of hij
leefde of niet, en dat sij erfgenaemen van de selve sijnde, noch uijt dien hoofde was
competerende een somma van thien caroli guldens bewesene vaderlik goet) aen haer de selve
te ontrichten onder genoeghsame cautie.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen des suppliants versoeck.

172. Den 21 Jan(uarij) 1685, fol.71vo.
Op de requeste van Elisabeth Carolinus, versoeckende soo veele kinderen als bij haer het
breijden sullen komen leeren, met eenen het leesen en schrijven te mogen leren.
Was geapost: Schepenen en Raedt consenteren suppliantinne, om soo veele kinderen, als bij
haer het breijden off naien sullen komen leren, met eenen in de , const van leesen en schrijven
te mogen onderwijsen, sullende anders doende dit consent wederom worden ingetrocken.

173. Den 21 Januarij 1685, fol.72.
Op het request van Gerrit Jansen Hofstede, versoekende dat om sijnen hogen ouderdom en
getrouwe diensten, die hij soo lange jaren als Roedendrager ten dienste van de Stadt en
burgerie gedaen heeft, sijn soone Gerrit Hofstede hem in sijnen dienst magh adsisteren, en dat
nae sijn doot den selven wederom met sijne roedendagers plaetse magh werden begunstight.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen den suppliant dat desselfs soone Gerrit
Hofstede om redenen in desen requeste vermelt hen in den dienst als Roedendrager adsistere,
ten welken fine hem den ordinaren eedt sal worden afgenomen, en bij verlatinge of
afstervinge van den suppliant, soo desselfs voornoemte sone sigh wel comt te competeren, sal
op het verdere versoek favorabel worden gereflecteert.
[In marge]:
Den 29 Junij 1685. Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt op suppliants versoeck in plaetse van
Gerrit, gesarrogeert de persoon van Johannes Hofstede, sijnde de broeder van voornoemte Gerrit Hofstede.

174. Den 24 Januarij 1685, fol.72vo.
Op het request van Jan Dircks en Reint Jansen, momberen over Jan Geurtsen, soon van Geurt
Herms en Bettien Jans, versoeckende approbatie van een gedane vercopinge van de helfte van
een saijcampien groot in t’ geheel drie schepel landt in het Scholtampt van Hattum ter somma
van hondert en dertigh caroli guldens.
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Was geapost: Schepenen en Raedt approberen dese gedane vercopinge.

175. Den 26 Januarij 1685, fol.73.
Op het request van Reijner Reuse en Willem Schuijrmeijer, versoekende als testamentaire
erfgenaemen van Annechien Jans gewesene weduwe van wijlen Hendrik Gosensen, desselfs
nagelatene boedel te mogen adieren onder beneficie van inventaris.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen de supplianten haer versoek, en dat desen
boedel worde aengevaerdt ten overstaen van de EE: Franciscus Hanius J:U:Dr. en Reijnier
van Marle.

176. Den 29 Jan(uarij) 1685, fol.73.
Op de requeste van Peter Bandt ende Beerte Dries versoeckende seecker vervallen en
geruineert hoffien, aen de Stadts muijre, soo voor desen den Scherprichter placht te
gebruijcken, te ogen hebben om hare spleuten te setten ende te drogen.
Was geapost: Dit versoeck wordt toegestaen, tot revocatie.

177. Den 29 Januarij 1685, fol.73vo.
Op de requeste van Hermen Gerrit ten Caten als momber over de noch onmondige kinderen
van wijlen Engbert Gerritsen en dan mede op de requeste van Clamer ter Heijde en Adam
Crouwel als momberen over Jan Vos en Anna Stercke versoekende d’ eerste tegens een
jaerliksche rente van viertigh guldens 5 stuijvers, gevestight op het huijs, erve en were staende
aen de Hagen poorte, daer de Drie Torens uijthangen, opgemelte huijs in eijgendoen te mogen
cederen en transporteren aen de twede remonstranten in hare qualiteijten, en de twede
remonstranten versoekende mede in hare qualiteijten het soo te mogen ontfangen.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen de supplianten hare versoeck.

178. Den 3 Febr(uarij) 1685, fol.74.
Op de requeste van Jan Meeuwissen Schinckel en Thijman van Zutphen, gewesene momberen
over Geertien Meeuwis Schinckel, tegenswoordich vertrouwt aen Jan Reghtman,
versoeckende datte voorschreven Jan Reghtman cum uxore geene goederen meer mochten
vercopen, voor en al eer sij supplianten wegens haer momberlijck gedaene verschot
ad f.281 - 11 - 0 en de vordere schulden waer voor sij supplianten dagelijcks worden
gemolesteert, waren betaelt, alsoo hij Jan Reghtman cum uxore, bereijts haer aenpart in het
huijs het Posthoorn genaemt tot haerer, en harer supliants pupillen grote schade hadden
vercoft en getransporteert.
Was geapost: Schepenen en Raedt verstaen dat Jan Reghtman de Jonge vertrouwt aen
Geertien Meeuwis Schinckel geene goederen meer sal mogen vercopen off veralieneren, voor
en aleer de supplianten wegens haere gedane verschot ad f.282 - 11 - 0 en de vordere schulden
te dancke sullen sijn voldaen en betaelt.

179. Den 5 Febr(uarij) 1685, fol.74vo.
Op he request van Lambert Hertogh versoekende in plaetse van wijlen Jan Gerritsen Velthoen
te mogen werden gebeneficeert met het Collecteurschap van de turfaccijs deser Stadt.
Was geapost: Schepenen en Raedt begunstigen den suppliant met de Collecte van den
turfaccijs op het tractament en profijt daer toe staende.
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180. Den 8 Martij 1685, fol.74vo.
Hebben Schepenen en Raedt Hugo Jans begunstight met het Meesterschap van de Sweep
begunstight van de Bovenkercke, in plaetse van wijlen Hermen Pouwelsen, op het tractament
daer toe staende.

181. Den 10 Martij 1685, fol.75.
Op het requeste van Roelof Eekholt soone van wijlen Hendrik Eekholt remonstrerende hoe
dat hij 23 jaren out sijnde een tijdtlanck sijn fortuijn in Nieu Nederlandt gesocht hadde, en
noch verder geneijght was te doen, waer toe penninghen van noden hadde, derhalven
versochte veniam aetatis om sijne goederen nae sijn welgevallen te administreren en
beswaren.
Was geapost: Om redenen in desen requeste vermelt, verlenen Schepenen en Raedt den
suppliant veniam aetatis.

182. Den 14 Martij 1685, fol.75.
Op de requeste van Joannes van der Wende en Wilhelmus Smidt versoeckende in qualitè als
momberen over de nagelatene kinderen van Aeltien Smidt bij wijlen Joan van Borculo in
echte verweckt, approbatie van die hier volgende scheidinge en accoort.
Also wijlen Aeltien Smidt, weduwe van wijlen Joan van Borculo, bij haere hertrouwen aen
haer twee onmondige kinderen met namen Herman en Jennichien Jans van Borculo, bij haer
voorschreven eheman in echte verweckt, voor haer zaeliger vaders goet en erffenisse bewesen
hadde ieder een somma van twaelf hondert caroli guldens, uijtmaeckende te samen een
summa van vier en twintich hondert caroli guldens, en daer en boven hetgene van des vaders
klederen, linnen en wollen, silver en gout soude procederen, alles in gevolge de bewijsinge
daer van sijnde, de dato den 24 November 1682 voor de heeren van Wende en Wijngaerds
geparkeert.
En vermits voornoemte Aeltien Smidt deser werelt is comen te overlijden, naelatende een kint
bij Jan van Rheenen in echte geprocreërt, en der voorschreven pupillen momberen, als met
namen Joannes van der Wende en Willhelmus Smidt geerne aenwijsinge souden hebben, waer
sij schier of morgen der opgemelte pupillen bewesene penningen souden hebben waer te
nemens. Soo ist, dat tuschen Joan van Rhenen als vertrout geweest aen voorschreven Aeltien
Smidt ter eenre en Joannes van der Wende en Wilhelmus Smidt, in qualitè als momberen over
voorschreven Herman en Jennechien van Borculo ter andere sijden, tot dien einde op
approbatie van Schepenen en Raedt een vant en onverbreeckelijck accoort beraemt en
versproocken, en daer bij mits desen aenwijsinge gedaen waer uijt de voorschreven
momberen wegens hare pupillen haer vaderlijck bewesen goet sullen hebben waer te nemen.
Tot welcken einde dan de pupillen van nu af eigendomlijck sijn toegedeelt en toegevallen
dese volgende posten.
Als eerstelijck vijf koeweide op den Oort dan noch twee op de Isselmuider Meente, soo bij
maegescheit der pupillen moeder wegens haer ouders boedel was toegeleit een capitale
somma van 525 caroli guldens, dus f525 - : - :
Ten tweden een obligatie van 200 caroli guldens ten laste van Joncker Swaefken, bereits bij
de momberen ontfangen, dus f.200 - : - :
Ten 3de een somma van 400 caroli guldens sijnde resterende cooppenningen op seecker huis
binnen Zutphen staende, dus f.400 - : - :
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Ten 4de een somma van ses hondert caroli guldens sijnde resterende cooppenningen van een
verkoft lant mede omtrent Zutphen gelegen, soo in Junio aenstaende staet opgebragt te
worden, dus f.600 - : - : (uijtmaeckende te samen) f.1725 - : - :
Ten 5de een obligatie van 300 caroli guldens staende tot laste van Peter Elbertsen van Dijck,
dus f.300 - : - :
Ten 6de een somma van 100 caroli guldens soo bij magescheit opt’ huis staende op de Burgel
tot aegalisatie is, en waer Wilhelmus Smidt insgelijx 100 caroli guldens tot aegalisatie bij
magescheit van sijn ouders erffenisse toegevallen is, sijnde anders het voorschreven huis vrije
van eenige belastinge, dus dan f.100 - : - :
Ten 7de een somma van 200 caroli guldens waer van Jan van Rheine een gerichtelijcke
bekentenisse opt’ huis in de Nieustrate sal passeren van welck huis Wilhelmus Smit de
wederhelfte toebehoort, dus dan f.200 - : - :
Ten 8ste een somma van 198 caroli guldens soo Henrick Keiser wegens gekofte laeckenen
schuldig is, dus dan f.198 - : - :
Ten 9de en ten laesten een somma van 58 caroli guldens, soo Johannes Erckelens oock van
gekofte laecken schuldig is, dus dan f.58 - : - :
Uijtmaeckende te samen f.2581 - : - :
Onder welcke voorschreven somma begrepen is de voorschreven bewesene vier en twintich
hondert caroli guldnes, en dan noch wegens vaderlijcke vercofte klederen van linnen, wullen,
silver en gout ter somma van hondert twintich caroli guldens, sullende de overige penningen
tuschen contrahenten ter sijner tijt verreeckent worden.
Waermede dan parthien hire inde te samen alsoo in der minne sijn geaccordeert, en bedancken
malcanderen dien aengaende en in soo verre goede erffuitinge. Alles sonder argelist, in
waerheits oirconde soo sijn hier van twee alleensluiden scheitsbrieven en accoorden gemaeckt
en opgerecht, en wedersijts neffens getuigen onderteeckent, Actum binnen Campen den 10
Martij 1685.
Was geteickent: Jan van Reenen. Johannes van der Wende. Wihelmus Smit.
Me praesente H. Wolfsen J:U:Dr.
Was geapost: Schepenen en Raeden het hier aengevoechde accoort geexamineert hebbende,
hebben hetselve alsoo goetgevonden te approberen, approberende hetselve cracht desen.

183. Den 9 April 1685, fol.77vo.
Op het request van Willem Jansen en Reijnt Jansen momberen over de kinderen van Jan
Franken en Jennechien Jans, versoekende ten profite harer pupillen aen de vrou weduwe
Sterke te mogen vercopen een sevende part van vijf en ¼ morgen landts in Sallik gelegen,
sijnde leengoet.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen supplianten dit versoek pro ut jacet.

184. Den 11 April Anno 1685, fol.77vo.
Op de requeste van Dirckien Vos weduwe en boedelhouster van saliger Willem van Dorsten,
en Caspar Lenderman weduwenaer van wijlen Geertien van Dursten, remonstrerende d’ eerste
hoe dat soo voor haer, en als moeder en wettige vooghdesse harer kinderen, bij haer
voornoemte eheman in echte verweckt, doch g’ assisteert geweest met d’ EE: Reinier van
Marle en Hugo ter Burgh als daer toe van Schepenen en Raedt g’ authoriseert; ende de tweede
suppliant dat bijt’ leven van sijn salige vrouwe Geertien van Dursten, (soo onlanghs gestorven
is en een kint naegelaten heeft) aen de Welgeboren Heer Henrick Herman van Heuvel en
desselfs erffgenaemen verkoft hadden hare respective aenparten in een versegelinge van 7000
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guldens, liggende op de goederen van de vrouw weduwe en kinderen van wijlen Joncker G.
Vaeght, breder uijtte coopbrief daer van sijnde te vernemen, met versoeck van approbatie.
Was geapost: Schepenen en Raedt approberen dese coop pro ut jacet.

185. Den 13 April Anno 1685, fol.78vo.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt Mattheus Hartogh begunstight mette
schoolmeesters plaetse, door het overlijden van Herman Thimansen Coming vacant sijnde
geworden, en sulx op het tractament en emolumenten daer toe staende.

186. Den 18 April 1685, fol.78vo.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt Thimen Hermsen Comink geaccordeert, dat
hij in het Cellebroeder quartier een bij schooltien moge houden.

187. Den 22 April 1685, fol.78vo.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt Jan Henricksen begunstight met 10
goltguldens eens, te betalen uijt dese Stadts Ecclesiastique Camer.

188. Den 22 April 1685, fol.79.
Op het request van Jurrien Jansen versoekende dat tot mede reddinge van sijnen boedel
mochten werden geauthoriseert Gosen Erkelens en Clamer ter Heijde.
Was geapost: Schepenen en Raedt authoriseren Hopman Gosen Erkelens en Clamer ter
Heijde om den suppliant in het opmaeken van sijn staet en redden des boedels te adsisteren.

189. Den 4 Maij 1685, fol.79.
Jan Gerritsen cum uxore hebbende versoght een proeve int’ Gasthuijs, sijn begunstight met 12
goltguldens eens, te betalen uijt dese Stadts Camer.

190. Den 5 Maij 1685, fol.79.
Op de requeste van Aeltien Jans van Wanneperveens erffgenaemen, versoeckende desselfs
boedel, onder beneficie van de wet en inventaris, met assumptie van 2 der voornaemste
crediteuren te mogen aenvaerden.
Was geapost: Dit versoeck wordt toegestaen.

191. Den 5 Maij 1685, fol.79vo.
Op de requeste van d’ E: Reinier van Marle en Dirck Rutgersen, als momberen over de
kinderen van wijlen Jan Henricksen op den Hogen Esch, versoeckende, met en neffens de
andere pupillen twaelfte part in anderhalff margen landt, omtrent Wilsem in den Spijck
gelegen te mogen vercopen.
Was geapost: Dit versoeck wordt toegestaen.
Videntur een apostille van dato den 12 Maij 1685 post apostillen van dato den 13 Augusti
1685 hier achter geinsereert.
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192. Den 22 Maij 1685, fol.80.
Op het request van de kinderen van Joest Jansen Caertemaker, versoekende dat Jacob
Eckelboom en Hendrik Lucassen Dinxterveen over haer tot momberen mochten werden
geauthoriseert tot reddinge van d’ erffenisse en nalatenschap van hare salige bestemoeder van
s’ moeders sijde, terwijle haer vader een out man is, en sij minderjarige sijn.
Was geapost: Schepenen en Raedt authoriseren gemelte personen tot momberen over dese
saeke.

193. Den 30 Maij 1685, fol.80.
Sijn de Heeren Cameners en Rentmeesters deser Stadt de Anno 1683 g’ ordonneert, uijt haer
overschott, aen d’ erffgenaemen van Herman Banck, op haer achterstant te betalen de somma
van 100 caroli guldens.

194. Den 1 Junij 1685, fol.80vo.
Is Jacob Janssen de Doodt begunstight met 10 goltguldens eens, te betalen uijt dese Stadts
Ecclesiastique Camer.

195. Den 1 Junij 1685, fol.80vo.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt Benno Hagius geaccordeert dat hij als
procurator voor dese Stadts en Landtgerichte sal mogen practiseren.

196. Den 15 Junij 1685, fol.80vo.
Op het versoeck en requeste van Do. van de Wende predicant op het Camper Eijlandt.
Was geapost: Alsoo deser Stadts erven sijn
verpacht, sal den ontfanger Blankevoort van ijder Stadts meijer hebben te vorderen een
ducaton boven sijn ordinaire pacht, als voor desen, en daer uijt aen den supplianten betalen
jaerliks een somma van hondert dalers.

197. Den 15 Junij 1685, fol.81.
Op het request van Johannes van de Wende en Wilhelmus Smit in qualite als mombeen over
Hermen en Jennechien Jans van Borculo, versoekende approbatie van naevolgende accoordt:
Alsoo Jan van Rhenen in huwlik hebbende gehadt Aeltien Smit, weduwe van wijlen Jan van
Borculo waer bij een kindt heeft geprocreërt mede genaemt Jan van Rhenen, sulx dat tusschen
hem en sijn voornoemte huijsvrouwe gemeenschap van goederen is geweest, en dan
voorschreven Aeltien Smit twe voorkinderen hebbende gehadt genaemt Hermen en
Jennechien Jans van Borculo bij haren overledenen eheman Jan van Borculo in echte
verweckt, welcke oock mede als erfgenaem van hare voorschreven moeder erfuijtinge en
uijtkeringe van desselfs goederen moste werden gedaen. Soo ist dat tusschen voorschreven
Jan van Rhenen de Olde, soo voor hem selven, en mede als vader van sijn voorschreven kindt
genaemt Jan van Rhenen de Jonge ten eenre, ende Johannes van de Wende mitsgaders
Wilhelmus Smit in qualité als momberen over voorschreven Hermen en Jennechien Jans van
Borculo ter anderen sijden, een wettelike vast en onverbrekelike uijtcoop der goederen op
approbatie nochtans van Schepenen en Raedt is beraemt en overgecomen, nae dat alvorens de
voorschreven momberen den staet en inventaris, soo door Jan van Rhenen was overgegeven
rijpelik was geëxamineert en nagesien. Soo sijn parthijen dan daer over op approbatie
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voorschrven geaccordeert en overgecomen, en dat in voegen en manieren hier nae
beschreven: Eerstelik is tusschen parthijen geconditioneert en versproken, dat Jan van Rhenen
de Olde, ten allen tijden op aenmaninge van eene der voorschreven momberen schuldigh en
geholden sal sijn, sijn voorschreven overgegeven inventaris naer Stadtrechte met eede te
stercken. Vervolgens sal voorschreven Jan van Rhenen eeuwighlik en erffelik beholden alle
de goederen, meubelen, immeubelen, obligatien, actien en crediten, hoe en waer die oock
mochten gelegen sijn, met alleene de sijne, neen maer oock die sijn voorschreven huijsvrouwe
Aeltien Smidt eenighsins met ter doot ontruijmt heeft sonder eenige onderscheijt, mits dat
wederomme tot sijnen priveen laste aengenomen heeft alle des boedels schulden, soo
dootschulden als andere, met wat name die ook souden mogen genoemt worden, om die af te
doen en te betalen, soo dat de voorschreven kinderen in eenigen deele daer ooijt ofte ooijt
voor aensprakelik of redevabel sullen sijn. Waer en tegens de voorschreven kinderen
wederom uijt den boedel sullen genieten en profiteren dese naevolgende landerien en effecten.
Als eerstelik sullen Hermen en Jennechien Jans van Borculo voor haer beijden eeuwiglijk en
erffelik genieten en trecken een gerechte vierde part in t’ landt op den Oort en Isselmuijden
meente met den aencleve en gerechtigheijt van dien soo ende in dier voegen der kinder
moeder het uijt haer ouderlike erffenisse aenbestorven en aengecomen is: mits dat sij aen Jan
van Rhenen de Jonge bij Aeltien Smits in echte verweckt sal ontrichtet en uijtgekeert worden
een somma van vijf en twintigh caroli guldens.
Ten tweden sullen voorschreven Hermen en Jennechien Jans van Borculo van hare
uijtsettinge op aencomstige St. Jacob uijt handen van Jan van Rhenen de Olde hebben te
genieten en te ontfangen een somma van een hondert caroli guldens.
Ten derden sal voorschreven Jan van Rhenen de Olde mede op aenstaende St. Jacob aen de
drie kinderen als met namen Hermen en Jennechien Jans van Borculo, mitsgaders aen Jan van
Rhenen de Jonge opbrengen en uijtkeren een somma van een duijsent en tachtentigh caroli
guldens in welke voorschreven capitale somma, de drie voorschreven kinderen jeder met een
gerechte derde part sullen berechtight sijn.
Ten vierden is mede gestipuleert ende overgecomen, dat soo wel Hermen en Jennechien Jans
van Borculo beheffens Jan van Rhenen de Jonge voor een gerechte vierde part neffen Jan van
Rhenen de Olde participeren en erven sullen in de goederen en erffenisse van wijlen Berent
van Rhenen en Trijntien Carsten van der Wilde, soo en als de tegenswoordigh in staet is
welke voorschreven goederen bereijts noch bij voorschreven Trijntien Carsten van der Wilde
in lijftucht gepossideert en gebruijckt worden.
Vervolgens is mede geconvenieert en geaccordeert dat alsodane uijtstaende schulden, als noch
uijt het schultboek van wijlen Jan Hendriksen Smit, soo van Urk als andere, mitsgaders de
uijtstaende schulden, soo uijt het schultboek van wijlen Jan van Borculo en sijn huijsvrouwe
Aeltien Smit ten eenigen tijde noch mochten incomen, dat deselve ter goeder trouwen
tusschen voorschreven Jan van Rhenen de Olde ende voornoemte kinderen Hermen en
Jennechien van Borculo nae proportie sullen gedeelt en geprofiteert worden.
Eijndelik en ten laetsten is tusschen voorschreven parthijen geconditioneert, dat in cas
voorschreven momberen van Hermen en Jennechien van Borculo onvermoedelik noch jeets
mochten aenwijsen, dat voornoemte Jan van Rhenen de Olde op sijn overgegevene inventaris
niet mochte gebracht hebben, dat het selve quotaes wijse aen hare pupillen ontrichtet en
uijtgekeert sal werden, sonder eenige de minste contradictie ofte tegensprake.
Waer mede dan parthijen condividenter alsoo en in voegen voorschreven in der minne en
vriendtschap met den anderen sijn geaccordeert en ontscheijden, bedankende malcanderen in
soo verre ter goeder trouwen voor goede erfuijtinge verbindende tot naercominge deses onse
personen en goederen, en in specie des boedels effecten en goederen als sulx nae rechten
behoort. Alles gedaen sonder eenige argelist. In oirconde der waerheijt, soo sijn hier van twe
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alleensluijdende accoorden en scheijtbrieven gemaeckt ende opgerecht, en wedersijts neffens
getuijge onderteijkent. Actum binnen Campen den 12 Junij 1685.
Waren geteijkent: Jan van Rhenen. Johannes van der Wende. Wilhelmus Smit.
Quod attestor H. Wolfsen J:U:Dr.
Was geapost: Schepenen en Raedt approberen dese uijtcoops acte pro ut jacet.

198. Den 18 Junij 1685, fol.83vo.
Op het request van Jan de Conink versoekende prolongatie van vrij geleij voor den tijdt van
jaer en dagh om sijne affaires inmiddels te connen afdoen.
Was geapost: Suppliant wordt dit sijn versoeck noch geaccordeert den tijdt van jaer en dagh.

199. Den 24 Junij 1685, fol.83vo.
Op het request van Janneke Dimmer de Maine en Jacob Dimmer de Maine, versoekende dat
de penningen van de panden, interessen en de huijre van het huijs van de Banck van Leninge
en effecten van dien onder dese Stadt mogen blijven gesequestreert en gearresteert ter tijdt
haer proces soo eenige tijdt voorleden tegens Abram de Maine en Elisabeth Bertrix weduwe
wijlen Jan Bilevelt houders van de Bank van Leninge hebben gevoert gehadt, en noch
ongedecideert is hangende voor Haer Edele Hoogh Achtbare t’ rechtbank is uijtgesproken.
Was geapost: Schepenen en Raedt accordeen de supplianten dat de penningen en effecten,
welke d’ erfgenaemen van Abram de Maine tegenswoordigh noch op de Bank van Leninge
deser Stadt sijn hebbende, soo wegens capitael als interesse en huijshuijre mogen arresteren,
tot ter tijdt in opgemelte proces finalik sij gedisponeert.

200. Den 29 Junij 1685, fol.84.
Op het request van de weduwe wijlen Do. Johannes Cool cum suis versoekende dat de
beswarenisse van 5 goltguldens aen de geestelikheijt en Weesen jaerliks uijt het huijs staende
tegen over de Wage, moge werden afgeschreven, vermits het selve geheel sal moeten
vernieuwen.
Was geapost: Schepenen en Raedt remitteren de suppliantinne den jaerliksche uijtganck aen
de geestelikheijt in het toecomende, mits dat die noch achterwesende jaren sullen hebben te
betalen, edoch ten opsighte van de Weesen, verstaen Haer Edele Achtbare dat de jaerliksche
uijtgank in het toecomende sal werden betaelt aen de Weesen, maer dat den achterstant van
dien tot nu toe sal sijn geremitteert.

201. Ongedateerd [29 Junij 1685], fol.84vo.
Op het request van de Heer Burgermeester van de Wende, Reijnier van Marle, en Jan Jansen
van den Veen, momberen over Frans Baers kinderen, en Hendrik Jansen van den Veen,
versoekende te mogen negotieren penningen tot het optimmeren en repareren van het huijs
staende op de Oldestrate bij de Wage.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen supplianten haer versoeck pro ut jacet.

202. Ongedateerd [29 Junij 1685], fol.84vo.
Op het request van Gerrit Jansen Hofstede
Vide op den datum van 21 Januarij 1685.
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203. Den 13 Julij 1685, fol.85.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt d’ E: Gosen Erckelens g’ accordeert om voor
een maent 5 á 6 ten laste vant’ Geertruijden en Catharinen Gasthuijs 600 á 700 guldens te
mogen negotieren.

204. Den 20 Julij 1685, fol.85.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt tot opbouw van de Kercke tot Minden vereert
vijff silveren ducatons.

205. Den 20 Julij 1685, fol.85.
Op de requeste van Jan Willemsen, eenige en universeele erffgenaem van sijn moeder Anna
Jans, versoeckende desselfs naegelatene goederen, onder beneficie van de wett en inventaris,
ten overstaen van 2 der voornaemste crediteuren te mogen aenvaerden.
Was geapost: Dit versoeck wordt toegestaen.

206. Den 21 Julij Anno 1685, fol.85vo.
Op de requeste van Adam Krouwel, Henricus Schene, Berent van Wijnvoorden, en Lambert
Rutgersen, momberen over Geertien Berents en Neeltien Peters, versoeckende approbatie van
seeckere vercopinge, wegens een praetensie van 80 á 90 guldens, soo de voorschreven
pupillen op een persoon van Almeloe waren hebbende, en welce actie sij aen eenen Drees
Janssen hadden verkoft voor 40 caroli guldens contant gelt, alsoo sij anders vreesden daer niet
off weijnich van te sullen bekomen.
Was geapost: Burgermeesteren, Schepenen en Raden approberen dese vercopinge pro ut
jacet.

207. Den 4 Augusti 1685, fol.86.
Op het request van Jan Arentsen van Galen cijpier deser Stadt versoekende augmentatie van
sijn tractament, en genot der emolumenten als tot dien dienst voor desen genoten is geweest.
Was geapost: Om redenen in desen requeste vermelt, soo is t’ dat Schepenen en Raedt des
suppliants tractament augmenteren tot tachtentigh caroli guldens, edogh belangende het
verdere versoeck sijner emolumenten, sal suppliant sigh deswegens hebben te vervoegen bij
de Heeren Camenaers en Rentmeesters welke geauthoriseert worden naer bevindinge hier in
te disponeren.

208. Eodem die [4 Augusti 1685], fol.86.
Op het request van Hermen Denecamp versoekende dat den thins van 18 guldens 18 stuijvers
aen de Wesen jaerliks uijt sijn huijs op d’ Oldestrate bij de Wage magh worden vermindert op
thien guldens ter oorsake van de grote reparatie, soo genootsaeckt is tegenswoordigh aen te
wenden.
Was geapost: Om reden in desen requeste vermelt, verstaen Burgermeesteren, Schepenen en
Raedt, dat dese thins in plaetse van achthien guldens achthien stuijvers van nu af aen jaerliks
aen de Weesen deser Stadt sal worden betaelt met thien caroli guldens.
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209. Den 13 Augusti 1685, fol.86vo.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt, tot opbouw van een Kercke int’ Landt van
Guilick gegeven 10 ducatons.

210. Den 12 Maij 1685, fol.86vo.
d’ Ecclesiastique deser Stadt hebbende een obligatie ten laste van Juffer Maria Sibilla
Elisabeth van Santen ad 1500 guldens capitael tegens 4 ten hondert, makende jaerliks sestich
guldens, welke opgemelte Juffer van Santen versochte te mogen werden afgelost en
gepermuteert tegens een obligatie ten laste van de Provincie op het Comptoir van Vollenho ad
1367 capitael ad 5 per cent verscijnende den 1 Januarij, en alsoo jaerliks 68 guldens 7
stuijvers mits dat het defect aen dit capitael soude werden gesuppleert met hondert drie en
dertigh guldens in gelde: Is goedtgevonden dese versochte permutatie te accepteren, sullende
die hondert en 33 guldens worden geleght bij die noch overige penningen geprocedeert van
het vercofte turflandt in de Beulake.

211. Den 17 Augusti 1685, fol.87.
Op het request van Do. Jan van de Wende predicant op het Camper Eijlandt, versoekende in
gevolge resolutie van den 20 Januarij 1677 augmentatie van sijn tractament.
Was geapost: Op dit gedane versoeck, soo wordt den Ontfanger Blankevoort geordonneert
aen den suppliant wegens twe achterstedige jaren praetensie in desen te betalen de somme van
hondert caroli guldens, en inmiddels wordt den suppliant geordonneert tegens de eerste
vergaderine van Ridderschap en Steden dit sijn versoeck aen Haer Edele Hoogh Achtbare te
reitereren.

212. Den 31 Augusti 1685, fol.87vo.
Tot opbouw van seeckere Kercke int’ Furstendom Tweebrugge gegeven sesthien silveren
ducatons, te betalen halff en halff uijt dese Stadts en Ecclesiastique Camers.

213. Den 8 Sept(ember) 1685, fol.87vo.
Op het request van Jacob Bronkhorst, versoekende wederomme openbare neringe van het
tappen te mogen exerceren.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen den suppliant gunstighlik dit sijn versoeck.

214. Den 8 Sept(ember) 1685, fol.88.
Op het request van Hendrik Miechielsen van den Broek, en Jan van der Linde, momberen
over de kinderen van Hans Miechielsen Norenbergh, versoekende approbatie over de gedane
vercopinge van sekere vervallene brouwerie gelegen bij de Buijtenkerke, soo haer pupillen
neftens Claes Ligger was toebehorende genaemt de Brouwerie van de Vijge, en sulx ter
somma van duijsent caroli guldens capitael, sijnde dese vercopinge gedaen aen een Hermen
Hendriksen.
Was geapost: Schepenen en Raedt approberen dese gedane vercopinge, mits dat aenstonts de
verlopene renten van het capitael de Prins op Ens competerende, neftens de costen van het
verwin worden betaelt.
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215. Den 9 Sept(ember) 1685, fol.88vo.
Op het request van Jacob Jansen remonstrerende hoe dat hij de schuijfschuijte op Swolle van
Hermen Jansen Vos hadde gecoft, soo wanneer Haer Edele Hoogh Achtbare hem met het veer
beliefden te begunstigen voornamentlick terwijl Hermen Jansen bereijts out en onbequaem
wierdt.
Was geapost: Schepenen en Raedt begunstigen den suppliant om met de schuijfschuijt van
Hermen Jansen, het veer op Swolle te bedienen.

216. Den 9 September 1685, fol.88vo.
Op de requeste van Geertien Claes, naegelatene dochter van wijlen Claes Claessen bij Anna
Jansen in echte verweckt, remonstrerende hoe dat bij het hertrouwen van haer moeder, haer
voor s’ vaders goedt was bewesen 50 caroli guldens, onder verbant van haer huijs in de
Keijser strate staende, en voorts van hare andere goederen, nu was het sulx dat het
voorschreven huijs sijnde beswaert met 500 goltguldens, bij dese slechte tijdt soo veele niet
sullende konnen gelden, als het voorschreven beswaer importeert, en dat Johannes Willemsen
geprocreert bij Willem Jansen, sijn voorschreven salighe moeders naelatenschap hebbende
aengevaert onder beneficie van de wet en inventaris, en de mobilia doen vercopen, waer van
de doodtschulden waren betaelt, en noch overschoot een somma van 28 caroli guldens met
versoeck dat haer die in minderinge van haer bewesene penningen mochten worden betaelt.
Was geapost: Schepenen en Raedt ordonneren Johannes Willemsen, om aen suppliantinne
op haer bewesen vaderlijck goedt, de resterende 28 caroli guldens in desen vermelt uijt te
keren ende te betalen.

217. Den 12 Sept(ember) 1685, fol.89vo.
Op het requst van Jan de Coninck versoekende het beneficium cessionis bonorum te mogen
genieten.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen dn suppliant dat hij dese versochte cessionem
bonorum sal mogen doen.

218. Den 11 Sept(ember) 1685, fol.89vo.
Op het request van de fideicommissaire erfgename van salige Burgermeester Everhardt Rams,
versoekende dat in gevolge en tot voldoeninge der sententien, bij Haer Edele Hoogh Achtbare
in datis den 24 Augusti 1682, den 6 September 1683 en den 13 Augusti 1685, afgegeven tot d’
administratie de fideicommissaire goederen mochten werden geauthoriseert Doctor Simon
Ram en Frederik Ram Burgermeester der Stadt Steenwijck.
Was geapost: Schepenen en Raedt authoriseren gemelte personen om dese goederen in
conformite der gemelte sententien te manieren en administreren mits stellende voor af cautie
als nae rechten.
In margine staet:
Eodem die [11 September 1685].
Doctor Helmich Wolfsen in den gerichte erschenen heeft tot voldoeninge van het
voorafgegevene apostille sigh als borge ingelaten. Sonder argelist.
Coram: van de Wende en Ter Barchorst. Me praesente H. Nuis, secret.

219. Den 23 Septemb(er) 1685, fol.90vo.
Op de requeste van Jacob Ridder, Muntmeester deser Stadt, versoeckende provisionele
commissie, om de Camper florijn op den voet van den Zeeuwschen daelder te mogen laten
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munten, alsoo meest alle de Provincien der Vereenighde Nederlanden, en Steden van deselve,
die muntslach exerceren, sulx aen haer Muntmeester hebben toegestaen.
Was geapost: Suppliant wordt dit sijn versoeck, voor de tijdt van een halff jaer, bij provisie
geconsenteert.

220. Den 17 Octob(er) 1685, fol.90vo.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt aen Cornelis van Dijck op sijn versoeck
geaccordeert, dat hij de katte bij Jan van Ens toren tot sijn gebruijck achter sijn aengecofte
huijs aldaer moge emplojeren.

221. Den 29 Octob(er) 1685, fol.91.
Op de requeste van Gerrit Willemsen Leussen, remonstrerende hoe dat aen seeckere
Luickenaren Dirck en Henrick Stevents genaemt hadde verkoght 10 vette beesten, 8 voor *9
ld en 2 voor f.33 - 10 - 0 ieder om dieselve op Michaelis te leveren, dat daer op viere hadden
ontfangen, latende de overige bij hem vercoper, ende aldewiele de merckten bereijts waren
verlopen, soo versoghte suppliant de voorschreven 6 beesten tot schade en bate van de copers
te mogen vercopen.
Was geapost: Dit versoeck wordt toegestaen.

222. Den 4 Novemb(er) 1685, fol.91.
Is Jurrien Janssen Nieuwenburgh met een proeve int’ Geertruijden Gasthuijs begunstight.

223. Den 4 Novemb(er) 1685, fol.91vo.
Op de requeste van Berent van Wijnvoorden, remonstrerende hoe dat voor omtrent 7 weecken
voor Michaelis aen Henrick Stevents en Dirck de Cremer hadde vercoft 7 vette koenen, onder
conditie dieselve een maent voor Michaelis te leveren, Dat de voorschreven copers voor 3
weecken 3 van de voorschreven koenen hadden ontfangen, onder belofte van de rest binnen 3
á 4 dagen te ontfangen, ende alsoo de voornoemte coperen te rugge bleven, soo versochte
suppliant de voorschreven koenen te mogen vercopen, mits sijne actie tegens de copers
reserverende.
Was geapost: Dit versoeck wordt toegestaen.

224. Den 11 Novemb(er) 1685, fol.92.
Op de requeste van de Bedienaers der nootdruftigen armen deser Stadt, versoeckende
approbatie van seeckere coop vant’ huijs van Marmedoeck Flitser op de Vismerckt staende,
hetwelcke aen Lubbert van Righteren voor een somma van 675 caroli guldens hadden vercoft.
Was geapost: Burgermeesteren, Schepenen en Raedt approberen dese coop pro ut jacet.

225. Den 21 Novemb(er) 1685, fol.92.
Op het request van de ingesetenen en opsienders van de kercke in Blankenham, versoekende
remissie van uijtgank wegens het Carspel en de kercke soo aen ecclesiastique als Gasthuijs
van dese Stadt.
Was geapost: Schepenen en Raedt remitteren de supplianten de somma van vijf en sestigh
caroli guldens, sijnde thien jaren achterstedige uijtgank van de kercke van Blankenham aen de
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geestelikheijt deser Stadt, onder conditie dat haer verder achterwesen van de kercke aen de
Rentmeester der ecclesiastique promtelik sullen hebben te betalen, edogh belangende des
Carspels uijtgangen hier op can niet worden gedisponeert.

226. Den 26 Novemb(er) 1685, fol.92vo.
Op de requeste van Geessien Henricks tot Brunnepe, remonstrerende hoe dat voor ongeveer 3
jaren van Trientien Andries weduwe van Gerrit Harmsen hadde gekoft seecker halff huijsien,
met een halven hoff en putte daer achter tot Brunnepe gelegen, dat de meeste cooppenningen
daer op waren betaelt. Dat sij Trijntien Andries immiddels sijnde comen te overlijden
naelatende twee kideren d’ eene 22 en d’ andere 19 jaren olt, waer over het niet nodich was
dat momberen wierden gestelt: Versoeckende derhalven dat Peter Janssen en Gerrit Gerritsen
Mussche ad hunc actum mochten worden geauthoriseert, om uijt der kinderen name van
voorschreven halff huijs en hoff overdraght te doen.
Was geapost: De personen in desen vermelt worden geauthoriseert om uijt der kinderen
name de versoghte overdraght te doen.

227. Den 10 December 1685, fol.93.
Op de requeste van Abraham Claessen van Haerst remonstrerende, hoe dat hij, ten dienste van
de burgerie, sich eenige jaren herwaerts als cock en pasteijbacker hadde laten gebruijcken,
waer toe veele turff vannoden hadde, dat de backers in den turffaccijs van d’ eerste last 2 en
van d’ andere lasten turff, soo opdeden eene goltgulden betaelden, dat hij suppliant soo wel
als de backers de burgerie accomodeerde, waer toe veele turff vannoden hadde, sonder dat
van de coolen, gelijck de backers, eenigh profijt koste maecken, versoeckende denhalven dat
int’ betalen der turffaccijs neffens de backeren deser Stadt mocht worden getracteert.
Was geapost: Om redenen in desen requeste vermelt, wordt suppliant dit versoeck
toegestaen, en sal hij int’ toecomende, neffens de backers, int’ betalen der turffaccijs, worden
getracteert.

228. Den 16 December 1685, fol.93vo.
Op de requeste van de Gildemeesters van het kleermaeckers en laeckenbereijders Gilde,
remonstrerende hoe dat sij met malkanderen waren overeengekomen, dat soo wanneer een
laeckenbereijder komt te sterven, desselfs weduwe het werk sal mogen aen de handt houden
soo lange sij weduwe blijft, mits betalende voor de jura aent’ Gilde thien caroli guldens, met
versoeck van approbatie.
Was geapost: Burgermeesteren, Schepenen en Raden accorderen supplianten haer versoeck.

229. Den 23 Januarij 1686, fol.94.
Op het request van Willem Brunier versoekende de lose aen de Vismarkt tot het gebruijck van
steenhouwerie en steencoopmanschap.
Was geapost: Soo wanneer den suppliant alhier met ter woone sigh comt neder te setten om
de steenhouwerie en steencoperie te exerceren, en dat de burgerschap comt te gewinnen, soo
wordt den selven met dese lose begunstight in manieren als de selve bij sijn schoonvader en
swager gebruijckt is geweest.
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230. Den 18 Febr(uarij) 1686, fol.94.
Op de requeste van Christiaen Preen vendrigh onder t’ Regiment van d’ Heer Colonel
Lannoij, versoeckende voor desselfs huijsvrouwe, een geboorne françoise. Consent, om
eenige burgerkinderen, in de heele en halve cost te mogen houden, en dieselve in de franse
tale te institueren.
Was geapost: Suppliants huijsvrouwe wordt haer versoeck g’ accordeert, om eenige
burgerkinderen in de heele en halve kost te mogen nemen, en dieselve in de fransche tale te
institueren, sonder dat daer toe eenige andere sullen worden geadmitteert.

231. Den 18 Febr(uarij) 1686, fol.94vo.
Op de requeste van de Lieutenant Joan Engels, Lucas van der Ketten en Henrick Eeckholt, in
qualite als momberen over de twee onmondige kinderen van wijlen Dirck van der Ketten de
Jonge en Johanna Scherffs, versoeckende approbatie van seecker accoort, luijdende van
woordt tot woordt als volght:
Alsoo d’ erffgenaemen van salighe Dirk van der Ketten d’ Olde waren hebbende een
gevestighde renthe van vijff-hondert caroli guldens capitael, op een vierdepart van een arve
van wijlen d’ Heer Hourick van der Keurbeeck, in het Hooghscholtampt van Hasselt gelegen,
en dan tot reparatie van de dijcken van geseijde vierdepart Dirck van der Ketten voornoemt
hadde uijtgeschoten een somma van twee-hondert caroli guldens, maeckende alsoo te samen
een somma van sevenhondert caroli guldens, ende dan de Welgeboren Heere Georgh Hilman
van Deehn Capteijn, op geseijde vierdepart vant’ arve per versegelinge oock was hebbende
een somma van vierhondert en twintich caroli guldens capitael, en questie ontstaen was, en
process te vresen stonde tusschen parthijen voornoemt, off d’erffgenaemen van der Ketten
mosten opt’ voorschreven onderpant werden gepraefereert, dan met d’ Heer Capteijn Deehn
quota quotis mette selve erffgenaemen in concurrentie comen, hoedanigh process groote
costen soude naer sich slepen: Soo is dat parthijen voornoemt tot praeventie van process, en
weghneminge van voorschreven quaestie, inne der minne en vrundtschap onderlinge
soodanigh sijn veraccordeert, dat de Welgeboren Heere Capteijn Deehn, aen d’ erffgenaemen
van der Ketten voornoemt, tot voldoeninge en betalinge van derselver praetensien voornoemt,
eens voor al sal betalen een somma van vijffhondert en veertigh caroli guldens tot 20 stuijvers
het stuck, waer van op Maij 1686 drie-hondert en op St. Marten daer aen volgende tweehondert en veertigh caroli guldens sullen werden betaelt; sijnde wijders geconditioneert, dat
bij d’ Heer Capteijn Deehn van de judiciele vercopinge sal werden betaelt de hondertste
penning, doch in cas dienaengaende ijts meer soude moeten betaelt werden, als oock
d’ oncosten van overdraght, sullen tusschen parthijen vant’ halff en halff gedragen en betaelt
worden. Is mede geconditioneert, bijaldien Dr. Ernestus van der Ketten van Cöllen
ondertusschen alhier tot Campen mochte comen, soo sal d’ Heer Capteijn Deehn gehouden
sijn desselfs contingent ter somma van hondert en vijff en dartigh caroli guldens, aen sijn E:
in minderinge van voornoemte 540 caroli guldens t’ avanceren, naer betalinge van geseijde
cooppenningen sullen d’ erffgenaemen van der Ketten niet alleene hare voorschreven
versegelinge ten prothocolle laten rojeren, maer oock de voorverhaelde obligatie nae
behooren quiteren, en de gerojeerde en gequiteerde brieven aen d’ Heer Capteijn Deehn
hebben over te geven. Lestelijck is geconditioneert, dat de geltpacht ter somma van twee en
dartigh caroli guldens vant 4de part vant’ voorschreven arve de Anno 1685 bij de Heer
Capteijn Deehn, en alle andere resterende pachten bij d’ erffgenaemen van der Ketten
geprofiteert en genoten sullen worden. Ende dit alles voor soo veel d’ onmondige kinderen
van Dirck van der Ketten de Jonge belanght, op approbatie van de Wel Edele Hoogh Achtbare
Magistraet deser Stadt. Alles sonder argelist. In waerheijts oirkonde hebben parthijen
transigenten desse acte ten wedesijden onderteeckent, Actum Campen den 16 Januarij 1686.
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Was geteeckent: G.H. Dehn. Lucas van der Ketten. Johan Engels. Henr. Eecholt qq.
Fr. Hanius J:U:Dr. ut testis.
Was geapost: Neffensgaende accoort wordt pro ut jacet g’ approbeert.

232. Den 24 Febr(uarij) 1686, fol.96vo.
Op het request van Hendrik van Rhenen als momber over Berent van Rhenen bij Aeltien
Egberts geprocreert, en mede neffens Albertus Rijcksen momberen over Hermijntien van
Rhenen bij Anna Jacobs van der Weert, en Peter Elbertsen van Dijck neftens Gerrit Jansen
Aenstoot, momberen over Jan van Rhenen bij Aeltien Jansen Smit verwekt, versoekende den
boedel haren pupillen vader wijlen Jan van Rhenen te mogen adieren onder beneficie van
inventaris.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen de supplianten in hare qualiteijten desen
boedel ten overstaen van Trijne Carsten van der Wilde, Wilhelmus Smit neffens Jan van der
Wende als momberen over de kinderen van Jan van Borkelo als voornaemste crediteuren, te
adieren onder beneficie van inventaris.

233. Den 5 Martij 1686, fol.97.
Op het nadere gedane versoeck van de vrienden van Wendele Gerrits verstaen Schepenen en
Raedt dat Wendele Gerrits voor eenige tijdt tot haer eijgen securiteijt en gerustheijt is gelast
uijt de Stadt te gaen, edogh soo de selve weder genegen mochte sijn daer in te comen, nemen
Haer Edele Hoogh Achtbare aen haer in gelijckheijt van andere burgeren te protegeren.

234. Den 22 Martij 1686, fol.97.
Monsineur a Roijal gewesen praedicant tot saincte foix in Vranckrijck, en tegenswoordigh
alhier gevlucht, is tot desselfs transport herwaerts toegeleght ses ducatons, te betalen uijt deser
Stadts Ecclesiastique Camer.
Insgelijcks Jan du Bois chirurgijn uijt Vranckrijck gevlucht is begunstight met 10 caroli
guldens, te betalen bij de Stadts Cameners.
235. Den 16de April 1686, fol.97vo.
Op de requeste van Clamer ter Heijde, remonstrerende hoe dat bij aflijvigheijt van sijn swager
Dom. Arnoldus Vriese, desselfs boedel geheel miserabel en desolaet sijnde bevonden,
derhalven te rade geworden was, aen sijn dochter de weduwe Vriese voornoemt, tot hare en
harer kinderen onderholt, eenige melck-koenen bij te setten, mits dat den eijgendooms aen
geseijde beesten soude behouden, en dat dieselve int Buijten Broeck, onder betalinge van de
ordinaris jura mochten worden geweijt.
Was geapost: Schepenen en Raet consenteren suppliant, om aen sij dochter de weduwe van
Dom. Arnoldus Vriese, soo veele melckbeesten, waer aen hij suppliant den eijgendoom sal
behouden, te mogen leenen, als het hem sal goetduncken, en dat dieselve int’ Buijten Broeck,
en op de Greente, onder betalinge van de ordinaris jura daer toe staende, sullen mogen worden
geweijdet.

236. Den 29 April 1686, fol.98.
Op de requeste van Hugo ter Burgh, in qualite als Kerckmeester vant’ Geertruijden en
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Catharinen Gasthuijs, versoeckende, dat, alsoo het voornoemde huijs bij de laeste reeckeninge
bevonden is een considerabele somma ten achteren te weesen, weijnich voorraet oock geene
penningen voorhanden om guste beesten te kopen, en de knechten en meijden hare huijre te
konnen betalen met eenige penningen mochte worden g’ assisteert, opdat het voornoemte
huijs niet mochte declineren.
Was geapost: De Kerckmeester ter Burgh wordt g’ authoriseert, om tot laste vant’
Geertruijden en Catharinen Gasthuijs ses hondert caroli guldens te mogen negotieren.

237. Den 30 April 1686, fol.98vo.
Op het request van Clamer ter Heijde, versoekende dat hij neffens Johanna Eijgers en
Wolterus Meijer als voornaemste crediteuren over den boedel salige Arnoldus Vriese mochte
werden geauthoriseert, om ten meesten dienste van den boedel soo veele goederen te
vercopen dat de dootschulden betaelt mochten werden.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen den suppliant dit sijn gedane versoeck.

238. Den 21 Maij 1686, fol.99.
Op de requeste van de Kerckmeester van ’t Geertruiden en Catarinen Gasthuis versoeckende,
om redenen van decadentie en ongeval van necessieteit van te moeten maecken een einde
planckendijck van 16 roeden aende Venerijt, remissie van 255 - 10 - 0, waer over hij van de
Heer Ontfanger Joan Blankvoort van dese Stadt van de jaren 1650 tot 1658 worden
aengesproocken.
Was geapost: Om redenen en motiven in desen requeste vermelt, wort aen het Geertruiden
en Catarinen Gasthuis dese 255 - 10 - 0 geremitteert.

239. Den 21 Maij 1686, fol.99.
Op de requeste van Roeloff Henricks Backer, remonstrerende hoe dat hij suppliant voor
eenige tijdt van Henrick Harmsen Hooijer alhier gekoft heeft de helfte van seeckere
behuijsinge, staende alhier bij de Kruijttoorn, voor een somma van 200 guldens, waer van 100
guldens betaelt, en de resterende 100 guldens noch te quade was van welcke behuijsinge
d’ erffgenaemen van Jan Berentsen in leven coster opt Eijlandt de wederhelfte toebehoorde.
Het was nu sulx dat gemelte behuijsinge van ouderdoom sijnde ingevallen, sulx dat niet koste
worden bewoont, en hij suppliant van de naebuijren wordende gedrongen, om hetselve
wederom op te timmeren, waer toe off schoon weijnich bemiddelt was, evenswel sich soude
benauwen om hetselve wederom woonbaer te maecken: weshalven versoghte dat obgemelte
Henrick Harmsen Hooijer en d’ erffgenaemen van Jan Berentsen Coster mochten worden
geïnjungeert, om met hem suppliant geseijde huijsinge te timmeren off haer reght aen deselve
toe te geven.
Was geapost: Hendrick Harmsen Hooijer hier over ter vergaderinge van Schepenen en Raedt
geciteert en gecompareert sijnde, heeft vrijwilligh van dese sijne praetensie ad 100 caroli
guldens afgestaen, den suppliant daer van kracht desen quiterende.
Vervolghlijck wordt de suppliant geauthoriseert om het huijs in desen vermelt wederom te
mogen optimmeren, sullende nae dato, soo wanneer d’ erffgenaemen van Jan Berentsen haer
halve reght aent’ voorschreven huijs begeren te behouden, dieselve oock schuldigh en
gehouden wesen, off dese te doene timmeringe voor de helfte te vergoeden, off haer reght
aent’ voorschreven huijs toe te geven.
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240. Den 10 Junij 1686, fol.100.
Op de requeste van Jan van Tongeren momber over Jan Gerbertsen remonstrerende, dat Peter
Erckelens uijt krachte van obligatie, ten laste van sijn voornoemde pupil heeft een capitael
van 200 guldens, dat sijn voorschreven pupil uijt krachte van erffenisse toecomt het vierdepart
van Peter Erckelens woonhuijs, met versoeck dat dit tegens malkanderen mochte werden
vermangelt, en dat hij voor de voorschreven 200 guldens, het geseijde vierdepart vant’ huijs,
aen Peter Erckelens mochte overdragen, alsoo sulx den dienst vant’ pupil was vereijschende.
Was geapost: Dit versoeck wordt toegestaen.

241. Den 22 Junij Anno 1686, fol.100vo.
Op de requeste van Theodorus Joannis van der Ketten, olt 22 jaren, versoeckende veniam
aetatis.
Was geapost: Wordt den suppliant veniam aetatis geconsenteert.
242. Den 3de Julij 1686, fol.100vo.
Hebben Schepenen en Raet tot herbouwinge offte vergrootinge van de Kercke tot Goor
gegeven thien silveren ducatons eens, uijtte Ecclesiastique Camer deses jaers te betalen.

243. Den 9 Julij 1686, fol.101.
Op het request van Arent Wijncoop cum suis, versoekende den boedel van haer salige moeder
Hendrickien Teunis te adieren onder beneficie van inventaris.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen de supplianten dat de selve desen boedel
onder beneficie van inventaris adieren met adsumtie van twe der principaelste crediteuren.

244. Den 19 Julij 1686, fol.101.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt aen Hermen Willemsen Gortemaker op sijn
versoeck in eijgendom geaccordeert seker vervallen huijs in de Boven Hofsrate staende en
gelegen, soo de Bovenkercke heeft toebehoort, mits dat hij jaerliks aen de Bovenkercke daer
voor betale tot een thins drie goltguldens, en dat hij het in de tijdt van twe jaren bequamelik
tot een woninge reparere.

245. Den 14 Augusti Anno 1686, fol.101vo.
Op de requeste van Beeltien Jans gewesene weduwe van Hendrick Gijsbers, versoeckende
voor haer soon Gijsbert Hendricks, gaende in het 23 jaer sijnes ouderdoms, en het
mandemaeckers Gilde sullende winnen, en alsoo bequaem sijn eijgen dingen te konnen doen,
venia aetatis.
Was geapost: Om redenen in desen requeste vermelt, wordt Gijsbert Hendricks veniam
aetatis g’ accordeert.

246. Den 14 Augusti 1686, fol.101vo.
Op de requeste van de curateuren over den boedel van Johan van Rheenen, versoeckende uijt
het midden van haer Wel Edele Hoogh Achtbare eenige Heeren Commissarien, om over alle
differenten die int’ distribueren des boedels penningen mochten ontstaen, finael te
disponeren.
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Was geapost: De Heeren Vollenhove en van Merle worden g’ authoriseert, om als politique
Commissarien, nae verhoor van parthijen, finael in dese saecken te disponeren.

247. Den 14 Junij 1686, fol.102.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt Eeffien Jans begunstight met het ordinaris
tractament van Vroemoederschap deser Stadt.

248. Den 21 Augusti 1686, fol.102.
Op het request van Roelof Duijts en Swier Teunisen, momberen over de kinderen van Willem
Hendriksen Schout, bij Wendeltien Teunis geprocreërt, remonstrerende hoe dat der selver
pupillen op het huijs van Jan Tangena was bewesen vierhondert caroli guldens welke de vader
geerne wilde emplojeren en betalinge van cooppenningen, soo op sijn tegenwoordige huijs te
betalen staen, en dan sijn kinderen wederom en obligatie cum hijpothece van sijn huijs wilde
passeren, waer mede de selve ten crachtighsten beswaer conden sijn met versoek van
aggreatie.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen dese verwisselinge en supplianten worden
geauthoriseert om dese cooppenningen in manieren in desen vermelt aen der selver pupillen
vader te laten volgen, en wederom op sijn huijs te laten beleggen.

249. Den 23 Augusti 1686, fol.102vo.
Opde requeste van Aleida van der Steegh naegelatene weduwe van Johan van Rheenen,
versoeckende, alsoo sij tegenswoordigh swanger gaet, en dat een posthumus pro iam nato
habetur, dat oock mede verstaen heeft dat haer voorschreven boedel onder beneficie van de
wet en inventaris is geadieert geworden, en dat daer over curatores sijn gestelt, dat sij, nomine
posthumiden gemelten boedel onder beneficie van de wet en inventaris mede mochte
aenvaerden, en t’ geene dat daer van mochte overschieten tot alimentatie van haer kint
ontfangen.
Was geapost: Dit versoeck wordt toegestaen.

250. Den 28 Augusti 1686, fol.103.
Op de requeste van Pieter de Gieter en Berent Lamberts als pachteren van s’ Landts wijn,
brandewijn, geslacht, bieren, hoornegelt en reliqua de Anno 1686, versoeckende dat alsoo
geseijde pachten aen de Stadt hadden over gedaen, bij leven en sterven daer van mochten
werden gerust gestelt, en dat haer sulx mochte werden afgeschreven.
Was geapost: D’ overneminge der Landtschaps accijsen de Anno 1686 in aeffecte soo eijnde
gepasseert, sal hier van aen den Ontfanger van Vollenhove kenisse worden gegeven, ten
eijnde supplianten van alle aenmaninge mochten wesen bevriedt.

251. Den 31 Augusti 1686, fol.103vo.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt op het versoeck d’ erfgenamen van Herman
Banck verstaen dat de selve over haer restant van 1662 en 1663 ter somma van 339 guldens
4 stuijvers soo noch van de Stadt waren eijsschende, sigh sullen hebben te vervoegen bij de
Heeren Cameners van 1664 en 1665 welke geordonneert sijn aen de selve uijt haer overschot
hier op ijder te betalen 50 guldens.
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252. Den 2 Sept(ember) 1686, fol.103vo.
Op het rquest van Gerhardt Vestrink en Berent Bollink momberen over Marrechien Simons,
dochter van Simon Hendricksen Potgieter, versoekende approbatie en aggreatie over sekere
gedane vercopinge aen Heerke Claes van een huijs staende op de Burgel bij de Cruijttoren, in
gevolge conditien de voorwaerden daer van bij Haer Edele opgericht, en daer beneffens
authorisatie om het selve te mogen overdragen.
Was geapost: Schepenen en Raedt approberen dese gedane vercopinge, en authoriseren de
suplianten dese cessie en overdracht te mogen doen.

253. Den 4 Sept(ember) 1686, fol.104.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt Dirck Anthonij, Stadtsmeijer op Sevelingen
voor sijne extraordinaris geledene schade van ijder jaer pacht soo verschenen is jaerliks
geremitteert hondert caroli guldens.

254. Den 6 Sept(ember) 1686, fol.104.
Op het request van Kijr Hendriksen en Hendrik Egbertsen momberen over het dochtertien van
Geert Hendriksen bij salige Machtelt Gerrits in echte verweckt, remonstrerende hoe dat Geert
Hendriksen bij sijn hertrouwen sijn dochter hadde bewesen op den 19 Februarij 1685 100
Rijxdaelders, een bedde, een koe, moeders klederen en als bij deselve te sien, en dat dese
Geert Hendriksen sijn goederen hadde vercoft, en elders was gaen wonen, dat de penningen
van de vercofte goederen onder Wijsman waren berustende met versoek in so verre te mogen
sijn gepraefereert, en die penningen te mogen ontfangen, vermits geen andere effecten hier in
de Stadts juridictie over bleven.
Was geapost: Supplianten wordt dit hun gedane versoeck pro ut jacet geaccordeert.

255. Den 13 Sept(ember) 1686, fol.104vo.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt op het versoeck van de Bedienaers der Armen
neffens Willem Pols en Wessel Cock momberen over Frerik Prins kindt geapprobeert
alsodane coop als sij met Adam Crouwel hadden ingegaen over 4/5 parten en 1/5 part van
omtrent 2 ¼ gresen landt gelegen t’ Oosterwolde, genaemt het Oude Wijven campien, ter
somma van 227 guldens.

256. Den 1 Octob(er) 1686, fol.105.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt Hendrik Lucassen op sijn versoeck
geconsenteert onder beneficie van inventaris met adsumtie ven eene der principaelste
crediteuren te mogen adieren den boedel van Marrechien Hendriks Touwslagers.

257. Den 1 Octob(er) 1686, fol.105.
Op de requeste van d’ E: Pieter Olijcan en Gerrit Reijnders, momberen over Lijsabeth
Lamberts van de Weert, versoeckende den boedel van Geertruijdt Cojers weduwe van
Hendrick Voetelinck als curatores sub beneficio inventarii te mogen aenvaerden.
Was geapost: Supplianten wordt dit haer versoeck toegestaen, om als curatores den boedel in
desen vermelt, sub beneficio legis et inventarii te mogen aenvaerden en redden, en sulx met
assumptie van twee der voornaemste creditores.
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258. Den 9 Novemb(er) 1686, fol.105vo.
Op het request van de momberen over Jan Mulers kinderen, versoekende remissie ven den
achterstedigen thins aen de Geestrlikheijt uijt de goederen gelegen op den Oort.
Was geapost: Schepenen en Raedt remitteren de supplianten in hare qualiteijten desen
achterstedigen thins tot den jare 1684 incluijs, mits conditie dat de verdere verlopene jaren, en
die noch sullen verschijnen, t’ elkens promtelik betaelt werden, bij ontstentenisse van dien, sal
dese remissie nul sijn.

259. Den 11 Novemb(er) 1686, fol.105vo.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt aen Nicolaes Sluijter, soone van wijlen
Engbert Sluijter op sijn versoek veniam aetatis verleent.

260. Den 13 Decemb(er) 1686, fol.106.
Burgermeesteren, Schepenen en Raedt hebben op het versoeck der Aensprekers verstaen, dat
van nu af aen der gesamentliker Aensprekers revenues en profiten in eene beurs en busse
sullen werden gebracht, en bij deselve gesamentlik verdeijlt en geparticipeert; Soo nochtans
dat Willem Pols de busse in bewaringe sal houden, en jaerliks voor uijt genieten vijf en
twintigh caroli guldens, het overige sal onder de drie gesamentlike Aensprekers egalik worden
verdeijlt en genoten.

261. Den 15 Decemb(er) 1686, fol.106.
Op de requeste van d’ erffgenaemen van salighe Burgermr. Louwe Janssen, versoeckende
betalinge van haer salighe vaders achterstedige pensien, monterende ter somma van vijff
hondert seven-en veertigh caroli guldens 16 stuijvers.
Was geapost: Den Ontfanger Blanckevoort wordt g’ ordonneert dese vijff-hondert seven en
veertigh caroli guldens 16 stuijvers uijt te restanten van d’ oude Camers aen supplianten te
betalen.

262. Den 23 Decemb(er) 1686, fol.106vo.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt den E: Dirk van Tengberden J:U:Dr.
geaccordeert advocando voor deses Stadts en Landt gerichte te mogen dienen.

263. Den 29 Decemb(er) 1686, fol.106vo.
Op het request van Roelof Eekholt, vertrout aen Jennechien Vos, voormaels weduwe van
Gelmer Raters, versoekende dat desselfs voorsoons momberen mochten werden
geauthoriseert ongeveer twe hondert guldens, soo geprocedeert waren van de vercofte vaders
klederen, aen hem en sijn huijsvrouwe te overhandigen, mits dat sij daer voor ten profite der
kinderen souden stellen sufficiente onderpanden.
Was geapost: Schepenen en Raedt authoriseren de momberen bij desen om dese penningen
aen de supplianten onder dese genoeghsame versekeringe te overhandigen.

264. Den 10 Januarij 1687, fol.107.
Op het versoeck van die van Nijenhuijs, hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raeden
goetgevonden en geresolveert, om in die aldaer nieuwe gebouwde gereformeerde kercke,
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mede te vereeren een glass, voorsien met het wapen deser Stadt, soo en als sulx nae vereijsch
vant’ werck bevonden sal worden te behoren.

265. Den 20 Jan(uarij) 1687, fol.107.
Op de requeste van Hugo ter Burgh als kerckmeester vant’ Geertruijden en Catharinen
Gasthuijs, wegens Beele Malers, en L. Matthijsen Hartogh als momber over de soone van
wijlen Jan Maler, versoeckende approbatie van seeckere coop van een huijs, aen Aert Keppel,
ter somma van 450 guldens gedaen, staende het gemelte huijs op den Burgel, om daer uijt de
crediteuren van Jan Maler te voldoen.
Was geapost: Burgermeesteren, Schepenen en Raeden accorderen dese coop pro ut jacet.

266. Den 24 Januarij 1687, fol.107vo.
Op het request van Peter Elbertsen van Dijck, en Jan Arentsen van Munnen, momberen over
Margareta Stockmans, nagelatene dochter van Jan Hendriksen Stockman, remonstrerende hoe
dat haer pupil wegens bewijsinge was competerend seker huijs staende in de Buijten
Nieustrate, welke beswaert was met een jaerlikschen uijtgank van 23 guldens 10 stuivers, dat
het selve huijs was vervallen, bij de momberen geen penningen tot de reparatie nodigh, en dat
sij ten profite van het kindt dit huijs hadden vercoft op approbatie van Haer Wel Edele Hoogh
Achtbare aen Arent Gerritsen van Munster mits genietende voor haer pupil een somme van
driehondert en dertigh caroli guldens, weshalven sij versochten approbatie.
Was geapost: Schepenen en Raedt approberen dese gedane coop pro ut jacet.
267. Den 3de Febr(uarij) Anno 1687, fol.108.
Op de requeste van Stoffer Huigo en Bartolt Henricksen Gooij, momberen over de kinderen
van salighe Dirck Janssen, als mede de erffgenaemen van desselfs huijsvrouwe, versoeckende
alsoo haer pupillen huijs en twee hoffies tot Brunnepe gelegen, beswaert sijn met een capitael
van 450 caroli guldens, en dan met 28 stuivers jaerlijcks aen d’ Ecclesiastiq en Geertruijden
Gasthuijs deser Stadt, dat oock het geseijde capitael haer is opgeseght, en het voorschreven
huijs en hoffies, boven die te doene werckelijcke reparatie, niet meerder dan 20 caroli guldens
iaerelijcks kan opbrengen, het voorschreven huijs en hoffies te mogen vercopen, waer toe sigh
tegenswoordigh een coopman opdede, die daer voor praesenteerde 500 caroli guldens, en
noch daer en boven de 50 penningen en den voorschreven uijtganck van 28 stuivers jaerlijcks
tot sijnen laste soude nemen.
Was geapost: Burgermeesteren, Schepenen en Raden accorderen dese coop pro ut jacet.
268. Den 12de Febr(uarij) Anno 1687, fol.108vo.
Op het versoeck van den Eerwaerde Dom. du Pree, hebben Burgermeesteren, Schepenen en
Raeden gedispenseert, ende geconsenteert in het aen te gane huwelick mett desselfs nichte
Juffrouw Hester Brandenburgh.

269. Den 21 Februarij 1687, fol.108vo.
Op het request van de Gildemeesters van het wijtschippers Gilde deser Stadt, versoekende dat
niemandt in het veer moge werden geadmitteert ten sij hij alvorens hebbe gewonnen de grote
burgerschap deser Stadt.
Was geapost: Schepenen en Raedt neftens de gesworen Gemeente verstaen dat van nu af aen
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niemandt in het veer van het wijtschippers Gilde sal werden geadmitteert, ten sij hij alvoren
hebbe gewonnen de groote burgerschap deser Stadt.

270. Den 26 Februarij 1687, fol.109.
Op het request van de momberen der onmondige kinderen van wijlen Engbertus Sluijter,
versoekende te mogen vercopen de hof tot Isselmuijden, en vijf margen landts in de Sannik
om bequamelik de goederen te connen schiften en scheijden mits eerst betalende de schulden
en d’ overige penningen te beleggen.
Was geapost: Fiat ut petitur.

271. Eodem die [26 Februarij 1687], fol.109.
Op het request van de momberen over Jan van Rhenen, versoekende dat tot alimentatie van
hun pupil des vaderliken ouders geadjudieerde penningen ad vijfhondert en vijftigh guldens
het voorschreven pupil op lijfrente aen de Stadt mogen werden verstreckt.
Was geapost: Dit versoeck wordt geaccordeert en sullen de Heeren Camenaers met den
Ontfanger Blankevoort overleggen, om hier van diergelijck capitael weder af te leggen.

272. Den 1 Martij Anno 1687, fol.109vo.
Op de requeste van Herman van der Maten en de weduwe van Dom. Arnoldus Vriese,
versoeckende ten respecte van haere pannebackerien, exemptie van deser Stadts turffaccijs,
alsoo vermits de quade gestalte des diepsde nodigh aerde, met groote kosten moeten lichten
en herwaerts brengen, konnende anders tegens vreemden niet mercken, maer genootsaeckt
wesen hare pannebackerije te laten stille staen.
Was geapost: Om redenen in desen requeste vermelt wordt supplianten bij provisie, voor den
tijdt ven een jaer, exemptie van deser Stadts turff accijs verleent, mits betalende van hare
haertbrant neffens andere burgeren,

273. Den 5 Martij Anno 1687, fol.110.
Op de requeste van Jan van der Wende, Wilhelmus Smitt en Lauwerens de Hane, in qualité
als curateuren over den boedel van Johan van Rheenen, versoeckende consent, om seecker
stuckien landt, tot Borculo gelegen, met Dr. van Borculoe en Wessel van Rhee mandeeligh en
nauwelijcks 40 caroli guldens waerdigh, ten meesten profijte des boedels te mogen vercopen,
en soo voorts over te dragen.
Was geapost: Dit versoeck wordt toegestaen, mits dat sulx geschijde mette meeste mesuage.

274. Den 5 Martij 1687, fol.110.
Op de requeste van de Heer Burgermeester Frans van Ingen en Jacob Worst momberen over
Claes Stercken kinderen, mitsgaders Jan Stercke versoeckende consent om eenige vaste
goederen te mogen vercopen, om daer uijt de creditores, waer van bereijts van eenige met
rechte worden aengesproocken, te voldaen.
Was geapost: Dit versoeck wordt toegestaen, edoch alles op approbatie.

275. Den 5 Martij 1687, fol.110vo.
Op de requeste van de curateuren over Jan van Rheenens boedel, versoeckende, dat, alsoo den
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boedel wegens de cooppenningen vant’ woonhuijs op den Bolgel(Borgel) staende noch
competeert een somma van f.518 caroli guldens 16 stuijvers die besonder wel ende vast sijn
liggende, doch soo aenstonts niet konnen in comen, en oock aen niemant bequamer dan aen
Henrick van Rheenen, in qualite als momber over Berent van Rheenen, wegens desselfs
bewesen moeders goedt ad 600 caroli guldens capitael, konden worden g’ assigneert, dat
derhalven gemelte Henrick van Rheenen mochte worden g’ ordonneert geseijde penningen in
betalinge aen te nemen, mits dat hem het surplus in gelde soude worden voldaen.
Was geapost: Henrick van Rheenen wordt g’ ordonneert om dese f.518 caroli guldens
16 stuijvers huijscooppenningen in betalinge van sijn pupils bewesen moeders goedt aen te
nemen, sullende de reste hem in gelde worden gesuppleert.

276. Den 14 Martij 1687, fol.111vo.
Op het request van Jan en Dirck Lucassen Harpstede, daer bij remonstrerende hoe dat sij
seker huijs van haer salige vader bij het gerichte hadden aengecoft, waer van den aentast
soude geschieden op Michaeli edogh dat het huijs nootsakelik diende gerepareert,
versoekende derhalven dat den aentast mochte sijn op Paesschen, en van dese tijdt af de huijre
genoten mochte werden.
Was geapost: Om redenen in dese requeste vermelt wordt den suppliant dit hun gedane
versoek geaccordeert.

277. Den 13 Martij 1687, fol.111vo.
Op het request van Henrik Arentsen Lakenmaker, versoekende dat hij voor Gerrit Bollink
vermits desselfs hogen ouderdoem het meten der lakenen en duffels mochte waernemen, mits
dat Gerrit Bollink geduijrende sijn leven langh de profiten mochte genieten, en hij suppliant
nae desselfs doot in dien dienst continueren.
Was geapost: In gevolge dese gedane belofte wordt den suppliant, dit sijn gedane versoek
geaccordeert mits praesterende den behorliken eedt daer toe staende.

278. Den 13 Martij 1687, fol.112.
Op de requeste van Court Poortenaer versoekende Bovenpoorte achter sijne aengecofte
huijsen van de klockgieterie bij de Stadts muijre een schuttinge te mogen setten over de sloot
tot omtrent twaelf á derthien treden.
Was geapost: Op het gedane rapport van de Heeren Camenaers, wordt den suppliant dit sijn
gedane versoek geaccordeert.

279. Den 15 Martij 1687, fol.112.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt aen de weduwe van Arent Anthonij om
redenen en tot sustentatie van desselfs onereuse familie op desselfs versoeck geremitteert de
somma van 89 guldens 10 stuijvers sijnde restant enen pachten wegens een camp
buijtendijcks 1686 verschenen.

280. Den 21 Martij 1687, fol.112vo.
Op het request van Swaentien Jans, weduwe van wijlen Isack Fransen Leertouwer en Michel
Carsten getrout aen Stijntien Jans respective grootmoeders over de kinderen van wijlen Frans
Isacksen en Machtelt Jacobsen, versoekende voor de kinderen der selver ouderlike boedel te
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mogen aenvaerden onder beneficie van inventaris ten overstaen van Swaentien Jans
voornoemt, Jacob Danielsen en Jan Benier als principaelste crediteuren.
Was geapost: Wordt geaccordeert dat supplianten desen boedel onder beneficie van
inventaris ten overstaen van gemelte personen, adieren.

281. Eodem die [21 Martij 1687], fol.112vo.
Op het request van de gesworen calkdragers deser Stadt, versoekende dat door niemandt in de
Stadt eenige calk van buijten incomende gemeten of gedragen magh werden als door haer.
Was geapost: Schepenen en Raedt verstaen dat door niemandt in dese Stadt eenige calk sal
worden gedragen, als door de gesworen calkdragers en sulx onder betalinge van de jura daer
toe staende, edogh soo wanneer een burger een schip met calk van buijten quam te copen en
op te doen ad sestigh tonnen en daer boven sal meten de halve gerechtigheijt te betalen
connen volstaen.

282. Den 21 April 1687, fol.113.
Op het request van Frerik Jansen Backer versoekende te mogen continueren een beest op
Sevelingen te weijden, vermits in de Fransche tijdt als corporael veele diensten hadde gedaen.
Was geapost: Terwijle der suppliant in de Fransche tijdt dese bijsondere extraordinaris
diensten op ordre van Haer Edele Hoogh Achtbare, heeft gedaen, soo is het dat Schepenen en
Raedt hem begunstigen (sonder aensien te nemen dat hij van sijn woonplaetse is verandert en
tegenswoordigh op de Heupe gaen wonen) om op Sevelingen jaerliks een beest als voor heen
te mogen weijden, dogh sonder eenige andere consequentie, en sal dit beneficie geduijrende
sijn leven langh.

283. Den 29 April 1687, fol.113vo.
Op het request van Hugo van Brevoort versoekende te mogen worden begunstight met het
bode-ampt van wijlen Evert Jansen van Bassen.
Was geapost: Schepenen en Raedt begunstigen den suppliant in plaetse van de overledene
tot ordinaris bode van dese Stadt op het tractament en profiten daer toe staende..

284. Den 16 Maij 1687, fol.113vo.
Op het request van Gerrit Meijer getrout aen Dirckien Vos, Roelof Eekholt in huwlik
hebbende Janneken Vos en Jan Vos kinderen van wijlen Willem Vos en Annechien Sterke,
versoekende consent om die noch voor handen sijnde vaste goederen van hare olders boedel
tot betalinge van des boedels schulden te mogen vercopen, en sulx principalik om dat haer
swager Jan Rijnvisch onwilligh bleef sigh hier toe te laten induceren, om dat de selve en
Petertien Vos supplianten salige suster hun respective vaderlik goet in het geheel al hadden
genoten.
Was geapost: Fiat vercopinge deser immobile goederen, mits dat daer uijt betaelt werden des
boedels schulden, en dat het overschot ten overstaen van de Heeren Hooftluijden behorelik
werde verdeijlt.

285. Den 17 Maij 1687, fol.114.
Op de requeste van Herman en Lauwrens van der Maten neffens Albertus en Petrus van de
Weteringe, als ooms en mombers van Henrick Claessen van de Weteringe, remonstrerende
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hoe dat aen de mede oom Jan van de Weteringe hadden verkoft haer pupils dardepart vant’
huijs op den Borgel staende voor een somma van 400 caroli guldens, welck dardepart sijnde
beswaert met 200 caroli guldens die cooper tot sijnen laste soude nemen, en daer dieselve
coper aent’ geseijde pupil meerder penningen hebbende verstreck, tot desselfs alimentatie, als
de overige cooppenningen importeerden hetwelcke alle bij supplianten was naegesien, en
duchtigh bevonden: Soo versochten dieselve aggreatie van den voorschreven coop, en consent
omt’ voorschreven dardepart te mogen overdragen.
Was geapost: Burgermeesteren, Schepenen en Raden hebben nae examinatie deese coop pro
ut jacet geapprobeert, en vervolghlijck supplianten geauthoriseert om d’ overdracht nae
Stadtrecht te doen.

286. Den 31 Maij 1687, fol.114vo.
Op de requeste van Dr. H. Wolfsen, met en neffens anderen g’ institueerde erffgenaemen van
wijlen d’ Heer Burgermeester Johan van Wijngaerden, versoeckende desselfs naegelatene
boedel onderr beneficie van de wett en inventaris te mogen aenvaerden.
Was geapost: Suppliant wordt sijn versoeck toegestaen, om ten overstaen van Joncker
Wolter van Rijswijck, den Ontfanger Blanckevoort, en Hugo ter Burgh, den boedel van wijlen
d’ Heer Burgermeester van Wijngaerden, onder beneficie van de wet en inventaris te mogen
aenveerden, voorbehoudens nochtans de andere mede geinstitueerde erffgenaemen de macht,
om voor haer particulier, daer noch te mogen bijvoegen soodanige volmachtigers, als dieselve
sullen goetvinden.

287. Den 27 Junij 1687, fol.115.
Op het request van Lambert Rutgersen momber over Jan Otsen en Jennechien Rutgers
kinderen.
Was geapost: Schepenen en Raedt approberen en accorderen den medemomberen, dat
Lambert Rutgersen Geertien Jans tot haer sesthien jaren in cost en klederen sal verplegen,
lesen en schrijven te laten leeren, en daer voor alsdan genieten de portie hetselve kint van haer
ouders nagelaten, met de interesse van dien, gelijck doe oock bij hem sullen worden genoten,
soo het gemelte kindt inmiddels comt te overlijden, edogh dat het aenbesterf van het kindts
sustertie met namen Geertien Jans, sal blijven ten profite van Geesien Jans voorschreven.

288. Den 2 Julij 1687, fol.115vo.
Op het request van Laurens Hansen metselaer versoekende het huijs van Jan Driven
(laestmael bij de Geestelikheijt aengecoft wegens uijtgank aen den Armen en Geestelikheijt,
staende in de Boven Nieustrate) in eijgendoen te mogen aentasten, mits betalende jareliks een
thins in het geheel ad vier caroli guldens onder belofte van het selve weder te sullen
optimmeren.
Was geapost: Dit des suppliants versoeck wordt geaccordeert pro ut jacet, sullende van dese
vier gulden jaerliksche thins de verdeijlinge voor de Geestelikheijt en Armen worden gemaekt
quota quotis door de Heeren van Santen ende Hugo ter Burgh.

289. Den 18 Julij Anno 1687, fol.116.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt Gregorium Sabé J:U:Dr. op desselfs versoeck
toegestaen, parthijen saecken voor de respective Gerichten deser Stadt advocando te mogen
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bedienen.

290. Den 5 Augusti 1687, fol.116.
Op het request van Pieter van Dorsten soon van salige Jan Dircksen van Dorsten, out omtrent
23 jaren, versoekende te mogen hebben veniam aetatis.
Was geapost: Burgermeesteren, Schepenen en Raedt op dit des suppliants versoeck
mondelinge hebbende gehoort desselfs momberen, en geexamineert d’ attestatie van
Christiaen Bot coopman tot Amsterdam, nopende desselfs comportement, verlenen den selven
bij desen het versochte veniam aetatis.

291. Den 20 Augusti 1687, fol.116vo.
Burgermeesteren, Schepenen en Raedt hebben Frerik Arentsen begunstight met de hoefsmits
plaetse deser Stadt in plaetse van wijlen Jan Evertsen van Wijck, mits dat jaerliks aen desselfs
weduwe wegen het opbranden der beesten betale de soma van vijf en twintigh caroli guldens,
en dat d’ ordinaris woninge geduijrende het leven van voornoemte weduwe aen haer
verblijve.

292. Den 11 Augusti 1687, fol.116vo.
Op de requeste van de Gildemeesters vant’ Cleermaeckers en Laeckenbereijders Gilde,
versoeckende een artikel in haer Gildeboeck, dat geene knechten eenigh nieuw goet souden
vermogen te snijden, maer dat heselve door de meesters op wiens name sij wercken soude
moeten worden gedaen bij een poene van twee goltguldens contrarie doende, en de meesters
voor de boete redevabel.
Was geapost: Schepenen en Raedt hebben bij naedere interpraetatie van den Gildebrieff
verstaen, dat geene knechten dewelcke bij eenige meesters vant’ kleermaeckers Gilde
wercken sullen vermogen eenigh nieuw goedt aen stucken te snijden, maer dat hetselve bij de
meesters op wiens name sij wercken, sal moeten worden gesneden, bij de poene van twee
goltguldens contrarie doende, en dat bij onvermogentheijt de meesters voor de boeten
redevabel sullen sijn; Edoch dit alles soo lange te duijren ter tijdt en wijlen bij Raedt en
Meente contrarie mochte worden gedisponeert.

293. Den 7 Sept(ember) 1687, fol.117.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt de Heeren Camenaers van de Stadt op het
versoeck van de vrou weduwe Hardenberghs geordonneert aen supplianten uijt d’ eerste te
ontfangene penningenvan de vrou weduwe Borgerink wegens haer achterwesen te betalen een
somma van vijfhondert guldens, onder sodane conditie dat soo wanneer die bij sententie voor
de Stadt gepraefereerde crediteuren uijt den boedel van Ophuijsen niet connen werden
voldaen in sodane val dese penningen uijt het overschot van de selve camer weder sullen
worden gesuppleert.

294. Den 8 Sept(ember) 1687, fol.117vo.
Op het request van Jan Teunisen in huwlik hebbende Catharina Jans dochter van Anna Jansen
tegenswoordigh vertrout aen Lucas Jacobsen Lubberink, remonstrerende hoe dat gemelte
Lucas Jacobsen door sijn gedebaucheert leven veellickt alle sijn schoonmoeders goet soude
doorbrengen, ten waer in tijdts hier in wierde vooorsien, weshalven versochte terwijle sijn
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schoonmoeder oudt was dat de goederen mochten werden half en half geadministreert en tot
administrateurs over de selve gestelt Berent van Wijnvoorden en Dubbelt Meijer, om het
interesse voor suppliantes moeder waer te nemen.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen den suppliant dit sijn versoek pro ut jacet.
[In marge]: Den 19 September 1687. Hebben Berent van Wijnvoorden en Dubbelt Meijer dese administratie aengenomen.
Coram: Voorne, Sabé.

295. Den 19 Sept(ember) 1687, fol.118.
Op het request van Jan Pietersen Oedekerke en Conraet Conraetsen Betzenen als momberen
over de kinderen van Trijntien Pieters Oedekerken remonstrerende hoe dat sij neffens
d’ andere drie erfgenamen van Peter Jansen Oedekerken hebben vercoft aen Evert Lodewicks
seker huijs op d’ Oldestrate Henrik van Rhenen ter eenre en Jurrien Greve ter anderen sijden,
en sulx ter somma van tweduijsent caroli guldens waerop sij ten opsighte der onmondigen
versochten approbatie.
Was geapost: Schepenen en Raedt approberen dese gedane coop pro ut jacet.

296. Den 22 Sept(ember) 1687, fol.118.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt Claes Visscher begunstight met het
Roedendragerschap deser Stadt, edogh met sodane conditie dat geen tractament sal genieten
voor dat een ander dienaer overleden zij, en dat vervolgens den eedt hier toe staende sal
praesteren.
297. Den 11de October 1687, fol.118vo.
Op de requeste van Mr. Carst Christiaensen scherprighter deser Stadt, versoeckende sijne
dimissie als tot Utrecht beroepen sijnde.
Was geapost: Suppliant wordt sijn versoeck geaccordeert.

298. Den 17 Octob(er) 1687, fol.118vo.
Hebben Schepenen en Raedt Berent Arentsen Uijtenhout Stadts-Roedendrager begunstight
met de cipiersplaetse van dese Stadt in plaetse van wijlen Jan Arentsen van Galen, ensulx op
de emolumenten welke Engbert de *Duwer als cipier voor desen genoten heeft.

299. Den 12 Novemb(er) 1687, fol.119.
Op het request van de gesamentlike brouweren deser Stadt, versoekende approbatie en
aggreatie van navolgende accoordt, luijdende hetselve als volght:
Alsoo bij langdurige ervarentheijt bevonden is, dat eenige brouwers haer thien en acht
guldens bieren bij merkelike afslagh en minderinge van prijs aen de weerden successivelik
quamen te vercopen, t’ geene tot notoir interesse van de gemeene brouwers, nadeel van des
Stadts gemael hen voordeel van de uijtheemsche bieren was streckende, soo is het dat op
speciale aggreatie van Haer Edele Hoogh Achtbare bij de samentlike brouwers daer in
sodanige voorsieninge is beraemt en besloten, als volght: namentlik dat geen brouwer sijn
thien guldens bier aen een weerdt voor een mindere prijs sal mogen vercopen dan voor negen
caroli guldens de tonne, en het acht guldens minder dan de tonne voor seven guldens, sonder
dat jemant der brouweren sal vrijstaen eenige verdere afslagh, onder wat name het oock
mochte wesen aen de weerden te mogen doen of geven, jae selfs niet onder de name van vulle
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tonnen, alleen sal een brouwer aen ijder der weerden op Paesschen mogen geven een
Paeschwegge, of in plaetse van dien een vierendeels biers, en op St. Marten een vette gans, of
mede een vierendeels biers, sonder meer: wie der brouweren tegens het bovenstaende mochte
comen aen te gaen, en daer van conde overtuijght worden, sal voor de eerste mael verbeuren
een amende van hondert guldens, voor de twede reijse hondert daelders, en voor de derde
reijse hondert Rijxdaelders, en daer en boven een half jaer neringhloos sitten, sonder te mogen
brouwen, alle voornoemte breuken te appliceren voor de helfte ten behoeve der Armen deser
Stadt, en voor de alenige helfte, ten dienste der gemeene brouwer. Sonder argelist, in
waerheijts oirconde is dit bovenstaende bij ons ondergeschreven, met handttekeninge
berechtight. Actum Campen den 11 November 1687.
Waren getekent met verscheijden handen:
Jacob Worst. Berent de Pool. Berent van Wijnvoorden. Rijck Ridder. Jannes de Haen.
Dit is Berent Hendricks merk HH met eijgene handt getrocken. Quod attestor
Wolterus Meijer J:U:Dr. Peter de Haen. Engbertus Velthuijs. Abram de Haen. Bernard
Eckelboom en Berent van Bercum.
Was geapost: Burgermeesteren, Schepenen en Raedt dit contract hebbende geexamineert,
approberen en aggreeren het selve pro ut jacet.

300. Den 11 Novemb(er) 1687, fol.120.
Op het request van de Heere Dr. Nicolaes Munt, versoeckende sekere praetensie ad 181
guldens, soo sijn edele uijt d’ oude camers wegens het tractament van de voornoemte weduwe
Spiliardus, saligher, als erfgenaem van de selve uijt de Geestelikheijt was competerende te
mogen remonstreren tegens 126 guldens, soo d’ ecclesiastique camers wegens sekere uijtgank
uijt het huijs van vrou Tollius en haer edele erve op Camperveene was competerende, en dat
het overige als dan mochte werden geordonneert waer het selve soude hebben te ontfangen.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen den suppliant dat hij dit achterstedige
tractement ad hondert een en tachtentigh guldens tegens dese hondert en ses en twintigh
guldens rencontrere, en in soo verre doe afschrijven, en sullen de overige vijf en vijftigh
guldens uijt d’ oude restanten aen den suppliant betaelt worden.

301. Den 29 Novemb(er) 1687, fol.120vo.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt Do. Rector Stuijl voor desselfs extraordinaris
diensten soo in verscheijden tijden (en voornamentlik ten tijde dat het conrectoraetschap van
dese Stadts Schole nae het overlijden van salige Conrector Heijdanus vacant was) over de
vijfde schole heeft waergenomen, gereguleert met een somma van hondert goltguldens te
betalen uijt de Geestelijkheijts goederen deser Stadt.

302. Den 19 decemb(er) 1687, fol.121.
Op het request van Gerrit Meijer getrout aen Dirkie Vos, Roelof Eekholt in huwlik hebbende
Jennechien Vos, en Jan Vos, kinderen van wijlen Willem Vos en Annechien Sterke
versoekende approbatie wegens hare mede erfgenaemen (in gevolge authorisatie in dato den
16 Maij 1687) over gedane vercopinge van seker acker landts met een huijs en bergh, als
mede twe ackeren in den Enck, en twe scharen op de Wilsummer Weert, alle tot Wilsum
gelegen, en sulx aen de Heere Ontfanger Anthonij Eekholt en Juffrouw Anna Beeltsnijder
echteluijden ter somma van negenhondert en vijftigh caroli guldens, en dat de selve het
voorschreven goet aen den coper voor de mede erfgenaemen mogen transporteren.
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Was geapost: Schepenen en Raedt approberen dese gedane coop pro ut jacet, en authoriseren
de supplianten dese goederen naer ontfanghst van de beloofde cooppenningen voor der selver
mede erfgenaemen mede te mogen transporteren.
303. Den 19de December 1687, fol.121vo.
Op de requeste van de Gravemaeckers deser Stadt, versoeckende, alsoo de weduwe van Dirck
Stoffersen hertrouwt is, en dat hare kinderen bereijts in staet sijn om haer eijgen kost te
konnen winnen, en alle dagen staen te trouwen, ontlast te wesen van 18 caroli guldens
dewelcke sij jaerlijcks aen voorschreven weduwe moeten uijtkeren.
Was geapost: Om redenen in desen requeste vermelt wordt verstaen, dat het jaerlijcksche
tantum aen de weduwe van Dirck Stoffersen, van nu aff aen sal cesseren en ophouden.

304. Den 19 Jan(uarij) 1688, fol.122.
Op de requeste van Petrus Kempe, olt omtrent 24 jaeren, versoeckende veniam aetatis.
Was geapost: Schepenen en Raden hier over gehoort het rapport van desselfs momber
d’ Heer Burgermeester ter Barghorst, verlenen den suppliant veniam aetatis.
305. Den 24ste Jan(uarij) 1688, fol.122.
Op de requeste van Jan Arentsen van Munnen, en Jan Simonsen Koijer, momberen over het
voordochtertien van Egbert Koijer, Anna Egberts genaemt, versoeckende alsoo de vader sijn
voorschreven kint, niet wel langer kan onderhouden, van seeckere 200 caroli guldens het
voorschreven pupil van sijn bestevader aengestorven, laetste mogen afnemen, om daer van het
selve naijen te laten leeren etc.
Was geapost: Supplianten wordt haer versoeck geaccordeert, ten welcken fine van de 200
guldens in desen vermelt, sullen mogen opbeuren, bij provisie, vijftigh caroli guldens.

306. Den 27 Januarij 1688, fol.122vo.
Op het requeste van Anthonij van Brakel, versoekende begunstight te werden met de grote
burgerschap sullende trouwen met een burger dochter mits betalende de jura hier toe staende.
Was geapost: Vermits den suppliant met een burgers dochter comt te trouwen, en dat de
aflesinge der nieuwe burgers op overmorgen staet te geschieden, soo wordt den suppliant met
de groote burgerschap begunstight, mits betalende om redenen voorschreven vijftigh
goltguldens.

307. Den 11 Febr(uarij) 1688, fol.123.
Op de requeste van Geessien Arents weduwe Hensbergens, versoeckende alsoo haer soon
Theodorus Hensbergen, in de fransche tijdt, op het versoeck van de Hoogh Achtbare
Magistraet deser Stadt in de fransche kercke, en tale, het praedickampt, een geheel jaer, tot
desselfs overgrote moeijte en studie heeft waergenomen, daervan eenigh recompens nae
discretie.
Was geapost: Om redenen in desen requeste vermelt, wordt suppliantinne toegeleght eenhondert en twintigh caroli guldens eens, te betalen uijtte Geestelijcke Camers de Annis 1688,
1689 en 1690 jaerlijcks veertigh caroli guldens.
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308. Den 9de Febr(uarij) Anno 1688, fol.123.
Op de requeste van Manuel van de Gronde en Claes Ligger momberen over Johanna,
Catharina en Johannes van de Grunde, kinderen van Dr. Abraham van de Gronde en wijlen
Johanna van Santwijck, versoeckende consent om voor haer pupillen aenpart aen d’ Heer
Griffier Breda en de weduwe, en erffgenaemen van wijlen Jan Henricksen, Roedendrager,
behoorlijcke cessie en transport te mogen doen, van seecker camp landts, groot ongeveer
vijfftehalve margen, onder het Gerichte van Camperveene in sijn bepalinge gelegen, welcke
camp op den 26 Februarij 1667, ten overstaen van de Heeren Hooftluijden vant’ Broeder
Espel verkoft is geweest en waer van de cooppenningen ad 3156 goltguldens bereijts sijn
betaelt.
Was geapost: De momberen in desen vermelt worden geauthoriseert, die in desen versochte
overdracht te mogen doen.

309. Den 13 Februarij 1688, fol.124.
Op het request van de erfgenamen ab intestato van vrou Lucretia Cuingnet met namen
Nicolaes Maximiliaen de Vooght, Anthonij Ludovic Struijk, Wijer Philip Struijk en Adriaen
Ploos van Amstel nomine uxoris, versoekende te mogen openen het testament van
voornoemte vrou Lucretia Cuingnet.
Was geapost: Schepenen en Raedt verstaen dat de supplianten haren swager bij gerichtelike
wete sullen hebben te citeren peremtorelik tegens maendagh den 5 Martij aencomstig om in
persoon ofte door een gequalificeerde volmachter alhier in het erfhuijs te erschijnen, als
wanneer Haer Edele Hoogh Achtbare op het dan te doene versoeck der supplianten door der
selver gecommitteerde openinge van dit testament sullen bijwonen.

310. Den 14 Februarij 1688, fol.124.
Was op het selve geappostileert.
Burgermeesteren, Schepenen en Raedt in nadere deliberatie hebbende geleght dit
nevensgaende request persisterende alnoch bij die dar op afgegevene apostille, en verstaen dat
in gevolge van dien d’ afwesende erfgenamen ab intestato tegens dien gepraefigeerden dagh
sullen werden geciteert, oock dat d’ uijtheemsche erfgenamen d’ erfhuijs goederen niet er
sullen hebben te reppen of roeren voor en aleer het erfhuijs nae Stadtrechtesullen hebben
verborght.

311. Den 7 Sept(ember) 1687, fol.124vo.
Op sekere memorie van de vrou weduwe wijlen de Heere Burgermeester Hardenbergh,
versoekende betalinge van de Stadt van eenigh haer competerent achterstant.
Was geapost: De Heeren Cameners van den jare 1685 worden geordonnert aen supliantinne
uijt d’ eerste te ontfangene penningen van de vrou weduwe Borgerink op dit haer achterstant
te betalen de somma van vijfhondert caroli guldens onder sodane conditie, dat soo wanneer
die bij sententie voor de Stadt gepraefereerde crediteuren uijt den boedel van Ophuijsen niet
connen werden voldaen, in sodanen val dese penningen uijt het overschot van de selve camer
weder sullen werden gesuppleert.
[In marge]:

Dit staet suo loco geënregistreert.
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312. Den 21 Febr(uarij) 1688, fol.125.
Op de requeste van Anna Sibilla van Langen weduwe Blanckevoort, remonstrerende hoe dat
heeft een erve te Rechteren, hetwelcke wel door haer grootmoeder fideicommis gemaeckt,
doch door Riddeschap en Steden verstaen was, dat gemelte erve tot ontlastinge van de
creditores op het Hooge Huijs staende, aen dieselve mochte werden overgedragen; Het was nu
sulx dat sij vrouw suppliantinne, met eenige creditores, als oock met de Kerckmeesters vant’
Geesten Gasthuijs, doch niet anders als op behach van haer Wel Edele Hogh Achtbare hadde
gesproocken, om soo ten aensien vant’ gemelte Gasthuijs, als Brandts Vergaderinge,
t’ voorschreven arve aen dieselve, nae proportie van hare capitalen op het Hooge Huijs
staende mede te mogen overdoen, sijnde de creditores, en hare capitalen als volght.
Het Geesten Gasthuijs f.2000 - : - :
Brandts Vergaderinge f.1500 - : - :
Vrouw van Langen f.600 - : - :
Den Ingensen boesem f.925 - : - :
Den Ontfanger Blanckevoort f.2000 - : - :
Cum suis f.2000 - : - :
Mits dan noch uijtkerende aen Camerlinck eenige penningen wegens een versegelinge op
gemelte erve gevestight. Ende alsoo sij supliantinne onmogelijck eenige interessen veele
weijniger de capitalen konde off wist te betalen, soo versoght sij onderdanighlijck dat haer
Wel Edele Hoogh Achtbare het bovenverhaelde transport soodanigh beliefden te accorderen
en approberen.
Was geapost: Schepenen en Raedt consenteren suppliantinne, om voor soo veele het
interesse van het Geesten Gasthuijs en Brandts Vergaderinge is raeckende, het erve en goedt
in desen vermelt, in solutum, tot ontlastinge van het Hooge Huijs, neffens andere creditores,
te mogen transporteren en overgeven, ten welcken eijnde de Kerckmeesters en Provisoren
vant’ Geesten Gasthuijs en Brandts Vergaderinge voornoemt worden geauthoriseert, de
voorschreven te doene overdracht alsoo te accepteren.
313. Den 3de Martij Anno 1688, fol.126.
Op het request van Henrik van Rhenen en Wolter Canneman als momberen over de kinderen
van wijlen Wijbrant Hendriksen Steenstraes kinderen, versoekende der selver pupillen vaders
boedel onder beneficie van inventaris te aenvaerden.
Was geapost: Supplianten wordt dit hun versoek geaccordeert.
314. Den 3de Martij Anno 1688, fol.126.
Is Herman Ibinck begunstight mette inmaninge van de hoornebeesten en verpondinge onder
deser Stadts Vrijheijt gehorende, mits genietende de halve profijten daer toe staende,
blijvende bij provisie de wederhelfte tot voordeel van Gerrit Janssen.
315. Den 6de Martij Anno 1688, fol.126vo.
Op de requeste van Egbert Simonsen Backer remonstrerende, hoe dat de creditores sijne
goederen hebben laten opschrijven, en de eijgenaer van sijn huijs dieselve laten vercopen, dat
sijn vrouw een voordochter heeft genaemt Gerrighien Gerrits welcke hij onmachtigh is langer
in cost en klederen te konnen onderhouden, sulx dat sij haer bewesen vaderlijck goet ad 200
guldens sal moeten aentasten, ende aldewijle het evenveel is off het voorschreven voorkint
haer penningen bij hem suppliant off iemadt anders verteert, soo versochte hij suppliant dat
Schepenen en Raedt als overmomberen, geliefden te consenteren, dat het voorschreven
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voordochtertien bij hem mochte verteren hondert caroli guldens bij provisie van het bewesen
vaderlijcke goedt mochte werden gelight, waer toe de momberen Henrick Joris Richters en
Claes Slachter niet ongenegen zijn.
Was geapost: Suppliant wordt geconsenteert, om van sijn vrouwe voordochters bewesen
vaderlijck goet te mogen kopen twee goede melck-koenen, ten welcken eijnde de momberen
over het voorkint worden geauthoriseert hetselve metten suppliant ten meesten orber te
overleggen, sullende echter de koenen aen het voorschreven voorkint verbonden zijn en
blijven.
316. Den 10de Martij Anno 1688, fol.127.
Op de requeste van Joncker Jurrien van Ingen tot Wapenvelt, versoeckende voor de tijdt van
twee maenden vrijgeleijde, om sijne reghtmatige praetensien tegens d’ erffgenaemen van
vrouw Lucretia Cuignets saligher te mogen vervolgen.
Was geapost: Suppliant wordt voor de tijdt van twee maenden vrijgeleijde verleent.
317. Den 26ste Martij Anno 1688, fol.127vo.
OP de requeste van Henrick Miechielsen van den Broeck, Jan Snell en Rutger Willemsen
momberen over Holte Jacobs soon van Jacob Dircksen en Jannechien Peters, versoeckende
aen Berentien Claes weduwe van wijlen Melis Dircksen, 500 caroli guldens op een
gerichtelijcke bekentenisse, op haer halve huijs, arve, ende weerhe op de hoeck van de
Nieuwestrate staende, op interesse te mogen beleggen.
Was geapost: Supplianten wordt dit haer versoeck toegestaen.
318. Den 16de April 1688, fol.127vo.
Op de requeste van d’ Heer Burgermeester Frans van Ingen, en Hopman Jacob Worst,
momberen over Claes Stercken kinderen, versoecken approbatie van een verkofte praetensie
vant’ dardepart van de Herreberge, genaemt de Narrecappe, tot Wesep, tegen IJsselvlijt over
gelegen, welcke aen de Heer Griffier Breda hadden verkoft voor 30 caroli guldens, en dat de
Hopman Worst mocht worden geauthoriseert, aen de Heer Griffier Breda cessie en overdracht
te mogen doen.
Was geapost: Schepenen en Raedt approberen dese gedane coop pro ut jacet, en authoriseren
de Hopman Worst, om dese overdracht aen de Heer Griffier Breda te mogen doen.

319. Den 12 Maij 1688, fol.128.
Op de requeste van Jacob Erkelens, versoekende te mogen werden begunstight met dese
Stadts Bander en Peijlmeesters plaetse in plaetse van wijlen Jan van Utrecht.
Was geapost: Schepenen en Raedt begunstigen den suppliant met de Bander en
Peijlmeesters plaetse van dese Stadt onder de gewonelike emolumenten en profiten daer toe
staende, mits dat den selve naer behoren hier toe sigh bequame, en praestere den eedt daer toe
staende en sal den selven per interim ten dienste van de Stadt en burgerie door een bequaem
man dese sijne functie laten bedienen.

320. Den 15 Maij 1688, fol.128vo.
Op het request van Gerrit Warnersen van Diepen, Bartholomeus ter Meer en Jan Gerritsen
Elckink qqa. versoekende onder borghtocht te mogen lichten alsodane penningen als wegens
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gerichtelike vercoop van het huijs van de weduwe wijlen Secretaris Steenbergen in den
gerichte waren geconsigneert, waer op sij supplianten het eerste verwin waren hebbende.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen den supplianten dat sij dese penningen onder
borghtocht mogen uijt den gerichte lichten en ontfangen.

321. Den 14 Maij 1688, fol.128vo.
Op het voorspel uijt de name van Do. Benthem predicant tot Steenwijck gedaen, hebben
Burgermeesteren, Schepenen en Raedt geaccordeert dat Burgermeester Herman ten Broeke
als volmaghtiger van de Stadt van Campen aen Do. Benthem moge tellen alsodane penningen
als sijn edele uijt de restanten van de Geestelikheijt de Anno 1670 tot 1682 incluijs sal comen
te ontfangen, welke onder desselfs quitantie sullen valideren in minderinge van het tractament
soo de erfgenamen van salige Henrik van Benthem in leven organist alhier noch sijn
competerende.
322. Den 7de Junij Anno 1688, fol.129.
Op de requeste van Wijccher en Jan Claessen van der Lunse versoeckende also haer moeder
Sibrigh Jans weduwe van Claes Wijcchersen van der Lunse met Drees Janssen in ondertrouwe
staet, dat sij aen de supplianten voor haer patrimonie goet de treckschuijte op Zwoll mocht
transporteren.
Was geapost: Dit versoeck wordt toegestaen, mits dat supplianten het veer wel bedienen, en
de passagiers nae behoren accomoderen, sullende bij foute van dien, desen sijn en blijven
ingetrocken.

323. Den 22 Junij 1688, fol.129vo.
Op het request van Hendrik Warnersen Kerkhof als ohem en neftens Jan Kijrsen Boverhof als
momberen over Aeltien Roepers, dochter van Roeper Isacks bij Grietie Warners in echte
verwekt, remonstrerende hoe dat haer pupil bij hertrouwen van de vader voor haer moederlike
goederen was bewesen vijftigh caroli guldens en mede door afsterven van haer vader uijt de
boedel soude connen profiteren een vierdepart van een huijssien in de Veenestrate beswaert
met 440 guldens, invoegen haer pupil gansch weijnigh daer bij soude connen profiteren te
meer om dat sij genootdrongen soude wesen sodanige quota voor haer op te brengen als
alrede waren opgeseght, waer toe sij onmachtight was, invoegen supplianten dienstigh voor
haer pupil hadden geoverdeelt hier over met Trijntien Bouwes te accorderen, sijde de
stiefmoeder van supplianten pupil in diervoegen dat gemelte Trijntien eeuwigh en erftelik
soude profiteren gemelte vijftigh caroli guldens neftens voornoemte vierdepart van het huijs,
waer tegens sij alle lasten en swarigheden neftens de schulden soude betalen die ten laste van
Roeper Isack souden liggen, en daer en boven uijtkeren een somma van hondert en vijftigh
caroli guldens vrijgelt op sodane termien als bij het accoort waren getermineert, sonder eenige
cortinge; waer op de supplianten versochten ten opsighte van de onmondige approbatie.
Was geapost: Schepenen en Raedt hier over hebbende gehoort de supplianten neftens
derselver pupils stiefmoeder Trijntie Bouwes, approberen dit accoort pro ut jacet.

324. Den 30 Junij 1688, fol.130vo.
Op het request van Andries Jansen Hertogh, en Jan Jansen Hertogh, kinderen van wijlen Jan
Hartgersen versoekende haers vaders boedel te mogen adieren onder beneficie van inventaris,
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noemende tot curateuren over den boedel Herman Lucassen Groenvis en Johannes de Haen,
principaelste crediteuren.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen den supplianten dit haer versoek, en
authoriseren de personen van Herman Lucassen Groenvis en Johannes de Haen tot curateuren
van der supplianten vaders boedel.

325. Eodem die [30 Junij 1688], fol.130vo.
Op het request van Clasien van Utrecht, Steven van Utrecht voorts van Jan Meeusen Schinkel
en Laurens van der Maten als momberen ove Aeltie van Utrecht onmondige dochter van
Dirck Jansen van Utrecht, en dan over het kindt van Frans van Utrecht, remonstrerende hoe
dat sij gesamentlik waren te rade geworden den boedel van wijlen Jan van Utrecht te
repudieren en de selve te abandonneren derhalven versoekende dat over den selven curateuren
mochten werden gestelt.
Was geapost: Schepenen en Raedt authoriseren tot curateuren over den boedel van wijlen
Jan van Utrecht de Ed: Abram de Grunde J:U:Dr. en Jan meeussen Schinkel neftens Laurens
van der Maten wegens Clasien en Aeltie van Utrecht als voornaemste crediteuren.

326. Eodem die [30 Junij 1688], fol.131.
Op de requeste van Aeltie en Geertruijdt Veen, versoekende dat haer broeder Jan Veen
mochte werden gelastet uijt die bij hem voor desen van haer quasi gecofte hof niet te
verbrengen ofte te verbreken soo lange de cooppenningen niet hadde betaelt, waer toe hem
dan tijdt van drie weken was geïnjungeert en geordonneert.
Was geapost: Schepenen en Raedt persisteren alnoch bij haer vorige mondelinge afgegevene
decreet en verstaen dien volgens dat Dr. Jan Veen in de tijdt van drie weken dat bij de
coopsvoorwaerden bedongene capitael van driehondert guldens eene cum interesse aen
supplianten sal hebben te ontrichten en te betalen, of bij ontstentenisse van dien sal gemelte
hof in vorigen eijgendoem aen supplianten weder comen te vervallen, en wordt Dr. Jan Veen
inmiddels bij desen gelastet uijt voornoemte hof niet uijt te roejen, afbreken, wegnemen of te
verbreken.

327. Den 30 Junij 1688, fol.131vo.
Op het request van de pachters van s’ Landts en Stadts gemael de Anno 1688, versoekende op
haer eijgen costen jemandt op de wage bij de Veenepoorte neftens de ordinare wagemeijsters
te mogen stellen om exacte toesight op het uijtgaende en incomende saet, en het wegen van
dien te mogen nemen, en dat vervolgens de mulders mochten werden gelastet om al het
uijtgaende saet sonder ondescheijt te sullen laten wegen, en sulx om veele fraude te
praevenieren.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen den supplianten dit hun gedane versoeck pro
ut jacet.

328. Den 27 Julij 1688, fol.132.
Hebben Schepenen en Raedt Gerrit Jans Wachter in plaets van Douwe Tiarx met het veer op
Sneeck begunstight sodanigh en in dier voege hetselve bij welgemelte Douwe Tiarx is
gebruijckt geweest.
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329. Den 31 Augusti 1688, fol.132vo.
Hebben Schepenen en Raedt Jan Hansen Cuijper tot ordinaris Cuijper in het Armen
Weeshuijs op desselfs gedane versoek aengestelt.

330. Den 6 Augusti 1688, fol.132vo.
Op het request van Adam Cruel versoekende dat over desselfs salige swagers Lambert
Gerritsen kinderen, Lutte en Claes Lamberts tot momberen mochten werden gestelt hij
suppliant en Jan Pouwelsen, en dan de selve gepermitteert om te mogen vercopen ten meesten
dienste harer pupillen een aenpart van een caterstede bij Swolle te Diese gelegen, en dan nog
een aenpart in een stuk landts omtrent het huijs toe Yrst gelegen.
Was geapost: Schepenen en Raedt authoriseren gemelte personen tot dese momberschap, en
accorderen de selve cracht deses de goederen in desen vermelt ten naesten dienste harer
pupillen te mogen vercopen.

331. Den 13 Aug(usti) 1688, fol.133.
Op de requeste van Reinier Borneman getrout aen een dochter van wijlen Engbertus Sluijter,
versoeckende authorisatie, om desselfs boedel onder beneficie van inventaris te mogen
aenvaerden.
Was geapost: De heeren momberen Doctor Lulofs en Henrick Eeckholt worden
geauthoriseert, om den boedel wijlen Engbertus Sluijter nevents geinteresseerde onder
beneficie van inventaris te mogen aenvaerden.

332. Den 27 Augusti 1688, fol.133.
Op het request van Douwe Tiarks Cramer, versoekende tot momberen over sijne kinderen
Hans, Tiark, en Wijbe bij Hidje Hansen in echte verwekt de Procurator Hagius en Heerke
Clasen.
Was geapost: Schepenen en Raedt authoriseren gemelte personen tot dese momberschap, en
worden de selve bij desen gelast en geauthoriseert de gerechte halfscheit des suppliants, en
desselfs kinderen moederlike goederen, soo roerende als onroerende, meubilen, cage,
penningen, landerien en obligatien, voorts het huijsraet van linnen en wullen als anders, naer
aftrek en computatie der schulden, met den suppliantenten profite der kinderen te deijlen, en
tot der selver voordeel te bewaren en aen te leggen.

333. Den 1 Sept(ember) 1688, fol.133vo.
Op het request van Jan Jaspersen Elseneur en Hermen Clasen van Haerst, momberen over
Gerrit Imeker versoekende consent om te mogen verkopen der selver pupillen huijs staende
op de Oude strate naest het huijs van salige Jacob Danielsen Crop, om de penningen daer van
provenierende op lijfrente tot onderhout van voornoemte pupil uijt te leggen.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen den supplianten dit hun gedane versoek pro ut
jacet.

334. Den 1 Sept(ember) 1688, fol.134.
Hebben Schepenen en Raden op de requeste van Berent Peters, den selven, vermits het
overlijden van Jacob Woltersen, met de vacante hooftmans plaetse van Seveningen, in
diervoege deselve bij den overleden is becleet geweest, en dat op de profijten daer toe
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staende.

335. Den 27 Septemb(er) 1688, fol.134.
Op de requeste van Henrick Jorissen en Ibe Hartman, in qualitè als momberen over de twee
onmondige kinderen van wijlen Henrick Willemsen bij Maaike Cornelis in echte verweckt,
remonstrerende hoe dat bij t’ leven van haer salighe vader mede verschult sijn geworden met
een capitael van 450 guldens, welck capitael naederhandt noch is vergroot met 200 guldens
maeckende alsoo t’ samen 650 guldens met versoeck, om ten respecte van d’ onmondigen
dewelcke 22, en 24 jaren out sijn, het voorschreven capitael te mogen vesten op haer huijs,
erve ende weerhe, alhier in de Nieuwestrate staende ende gelegen, waer toe den houder van
obligatie aenhout, en voorschreven onmondigen mede genegen sijn.
Was geapost: Dit versoeck wordt toegestaen.

336. Den 1 October 1688, fol.134vo.
Jans Campen, sijnde bij haer Edele Hoochachtbare met het veer van dese Stadt op de Stadt
Sneeck begunstigt, te weten, dat hij op maendag en dingsdag (in conformitè van het voor
desen affgegeven appoinctement) alleen als ordinaris veerman van Campen op Sneek sal
mogen varen, sonder dat enige vreemde schipperen geduirende die beide dagen op Sneeck
voor desselfs vertreck eenige goederen of menschen hier terplaetsen sullen mogen laden, in
gevolg apostille den 2 Augusti 1682 bij haer Edele Hoochachtbare verleent, versoeckende,
vermits hij in ouderdoom is toenemende, met andere occupatien, het publijck concererende
wort belemmert en een soon is hebbende het voorschreven veer met volcomen met
bequaemheit tot contentement van een ijder te konnen bedienen, genaemt Jan Heeres Campen
versoeckende gantschvriendelijck en gedienstelijck, dat haer Edele Hoochachtbare het
gemelte veer, in dier voegen hetselve aen hem suppliant is begeven, opgemelten sijnen soon
believen te confereren.
Was geapost: Wort den suppliant dit sijn versoeck om redenen in den requeste vermelt pro ut
jacet geaccordeert.

337. Den 3 Octob(er) 1688, fol.135.
Op het request van Benno Hagius en Heerke Claes van Goutum, als momberen ove de
kinderen van Douwe Tiarks, remonstrerende hoe dat sij hadden vercoft aen Douwe Tiarks de
helfte van haer caeghschip ad twe hondert caroli guldens mits dat hij Douwe daer voor soude
passeren sekere gerechtsaete op seker landt gelegen bij Sneek, versoekende deswegens
approbatie.
Was geapost: Schepenen en Raedt approberen dese gedane coop op conditie in desen
vermelt.

338. Den 6 Octob(er) 1688, fol.135vo.
Op het request van Jan van der Horst postmeester van sijn Sijn Hoochheijt versoekende alhier
te moge houden een posterie en postcomtoir om op alle plaetsen brieven en paketten te mogen
bestellen.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen den suppliant dit sijne gedane versoek pro ut
jacet bij provisie en tot revocatie.
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339. Den 27 Octob(er) 1688, fol.136.
Op het request van Adam Crouwel versoekende betalinge ad 230 guldens 16 stuijvers van
geleverde leeren darm tot de brantspuijten, in gevolge rekeninge van Mr. Jacob van den
Bergh.
Was geapost: Suppliant wordt geordonneert sigh te vervoegen bij de Heere ter Barchorst om
hem dese sijne praetensie uijt seker restant van 1685 en uit het surplus van 1688 te voldoen.

340. Den 27 Octob(er) 1688, fol.136.
Op het request van Johannes Rijnvisch als momber over de kinderen van wijlen Willem van
Dorsten, versoekende dat de Edele Clamer ter Heijde in het stuk van deijlinge der erffenisse
van wijlen de bestemoeder Geertie van Dorsten, hem mochten werden als medemomber in
hoc actu geadjungeert om het interesse der pupillen waer te nemen.
Was geapost: Schepenen en Raedt authoriseren de Ed: Clamer ter Heijde om met en neftens
den supplianten in het stuk van scheijdinge en deijlinge deser erffenisse desen der
onmondigen kinderen interesse waer te nemen.

341. Den 29 Octob(er) 1688, fol.136vo.
Op het request van Jacob Vriese remonstrerende hoe dat hij met Anthonij Reijners uijt de
Betuwe hadde ingegaen seker accoort om sijn veerschip te verruijlen tegens den treckschuijte
en twe peerden met het voer daer toe behorende, onder conditie soo wanneer haer Edele Hoog
Achtbare sulx mochten accorderen, gelijck breder bij het accoort wierde vervat.
Was geapost: Schepenen en Raedt hier over den supplianten met sijn parthije contrahent in
desen hebbende gehoort, en het contract van ruijlinge geëxamineert, approberen dit accoort
pro ut jacet.

342. Den 10 November 1688, fol.136vo.
Op de requeste van Arent Roelofs en Jan Lucassen, momberen over het onmondige kint van
Arent Claessen, versoeckende approbatie van seeckere vercopinge, waer van de voorwaerden
aldus beijden, en dat uijtte cooppenningen tot onderhout en kledinge vant’ kint.
Den 27 October 1688.
Conditien ende voorwaerden ingevolge welcke d’ Edele Arent Roelofs en Jan Lucassen, in
qualiteijt als momberen van het onmondige kint van Arent Claessen en Geertien Gerrits op
approbatie van de Edele Heeren van de Magistraat, bij insate en verhoginge, en daer naer bij
den afslach gedencken te vercopen een huijs staende tot Brunnepe, streckende voor van de
strate, tot achter aen de Rijte toe, noortwaerts Claes Janssen, zuijdtwaerts Bruijn Harms, en
noch twee stuckies spaelandt, achter Lambert Janssen zuijdtwaert Jan Berentsen Boltert,
noortwaert Geert Janssen, dit alles met sijn raet en onraet, reght en gereghtigheijt daer toe
behorende.
Dese vercopinge sal geschijden bij caroli guldens á 20 stuijvers het stuck.
Coper sal bij den aentast dat wesen sal Maij 1689 aflossen en betalen 25 caroli guldens, en
soo vervolghlijck vier jaren achter een vijf en twintich caroli guldens ende geven 5 per cento
tot interesse van sijn resterende cooppenningen, en geen meer cooppenningen mogen
opbrengen, off hem sal sulx een vierendeel jaers te vooren aengeseght worden.
Dit voorschreven huijs is beswaert met 14 stuijvers jaerlijcks, ten profijte van de
Geestelickheijt der Stadt Campen, die sal coper tot sijnen laste nemen, en niet aen sijne
cooppenningen korten.
En sal in dit voorschreven huijs verblijven alles wat aert, muijr en nagelvast is, vercoperen
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toebehorende.
Coper sal den 50ste penning, overdracht tot sijnen laste nemen.
Den hooghsten insetter sal trecken twee vant’ hondert de gulden als boven.
Coper sal tot verval van costen voor aff betalen f.2 - 10 - 0 wat meer verteert wordt sal halff
en halff gedragen worden.
Dit huijs en twee stuckies spaelandt is ingesett bij Peter Willemsen voor drie hondert en
vijfftigh caroli guldens, en heeft de slach daer mede behouden.
Ondestondt:
HH Dit is Jan Luijcksens merck met eijgen handt getrocken. B. Hagius als getuige.
HHHH Dit is Arent Roeloffs merck met eigen handt getrocken. Onderstondt Berent Claessen
van Berckum.
Was geapost: Schepenen en Raden approberen dese coop pro ut jacet, en authoriseren de
momberen, om van de beloofde cooppenningen tot onderhout en kledinge vant’ kint bij
provisie te mogen opbeuren vijff en twintigh caroli guldens, sullende de resterende
coppenningen op het huijs blijven liggen.

343. Den 29 November 1688, fol.138.
Op de requeste van Peter de Gijter en Berent Lamberts pachters deser Stadts accijsen,
versoeckende, alsoo den boedel van Jan van Utrecht desolaet wordt verclaert, en dieselve een
merckelijcke somma wegens achterstedige accijs, als anders, aen hem verschult is, dat Pieter
de Gieter die bereijts gestelde curateuren tot een mede curator over de voorschreven boedel
mochte worden geadiungeert.
Was geapost: Suppliant de Gieter wordt die bereijts gestelde curateuren over den boedel van
Jan van Utrecht, tot een mede curator geadiungeert en toegevoeght.

344. Den 15 Decemb(er) 1688, fol.138vo.
Op het request van Laurens de Hane en Jacob van Heerde momberen over de vier onmondige
kinderen van Cornelis Govertsen, bij Henrickien Henriks in echte verwekt, remonstrerende
hoe dat Henrickien Henricks sullende treden tot den twede echte, hare vier kinderen voor
s’ vaders goet hadde bewesen de klederen tot s’ vaders lijf behoort hebbende volgens acte van
bewijsinge van den 8 October 1685, dat nu de supplianten de wollen klederen van hun
pupillen vader uijt vrese dat de selve van de motten souden opgegeten worden hadden vercoft,
waer van geprocedeert was ongeveer 24 caroli guldens welke renteloos waren liggende, en dat
het linnen tot s’ vaders lijf behoort hebbende wel onvercoft was, welke linnen sigh sullende
verrenten, vermits de kinderen noch kleijn waren, de stiefvader Willem Teunisen ende
moeder Henrickien Henriks deden versoeken dat mede mochten werden vercoft, welke
circum circa met de voornoemte penningen van het wullen soude opbrengen te samen vijftigh
caroli guldens, waer den stiefvader en moeder soo veele praesenteerden bij te doen, dat het
een somma van seventigh caroli guldens soude uijtmaken, waer mede sij gaerne wilden
uijtlossen sodane seventigh caroli guldens als Clamer ter Heijde als momber over Rutger
Rutgersen Cuijpers kinderen op eene van hare huijsen gevestight was hebbende, onder
conditie dat de penningen van der kinderen vaders linnen en wollen geprocedeert weder
souden werden versekert op de huijsen en andere boedels goederen in conformiteijt van acte
van bewijsinge, waer toe sij van Haer Edele Hoogh Achtbare als overmomberen versochten
consent.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen den supplianten dit bij desen requeste gedane
versoek in conformité pro ut jacet.
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345. Den 17 Decemb(er) 1688, fol.139vo.
Op het request van Henrik Strange versoekende met de vacante meesterschap van de Sweep
in de Buijten Kerke, door het overlijden van Evert Wijnties open gevallen te mogen werden
begunstight.
Was geapost: Schepenen en Raedt begunstigen den suppliant met dese vacant gevallen
meesterschap van de Sweep op het tractament daer toe staende.
[In marge]:
Den 30 Martij Anno 1689. Bij nadere interpraetatie is verstaen, datte koster Rhijnvisch van het setten van
de stoelen in de Buijten en Broeder Kercken, sal trecken soodanen somma als daer van tot dato getrocken heeft, en dat het
overschott van dien sal komen halff en halff ten profijte van den suppliant Henrik Strange, en van de weduwe van Evert
Wijnties, soo lange sij leeft, off wederom komt te trouwen.
Den 23 Augusti 1692. Terwijle de weduwe van Evert Wijnties weder is comen te trouwen, soo wordt aen Henrik Strange dit
overschot in het geheel geaccordeert. Jan Rutgersen.

346. Eodem [17 December 1688], fol.139vo.
Hebben Schepenen en Raedt op het versoek van Jan Rutgersen geaccordeert dat soo wanneer
het eene of andere beneficie ofte officie comt open te vallen waer toe hij bequaem sal werden
geoordeelt om het selve te connen bedienen, dat Haer Edele Hoogh Achtbare in soo een val
hem daer mede sullen gratificeren.

347. Den 22 Decemb(er) 1688, fol.140.
Op het request van Abram de Hane versoekende dat sijn broeder Johannes de Hane mochte
werden geinjungeert drie distincte acten te teijkenen, als een magescheijt soo voor vijf jaren
was gemaeckt, daer inne en nadere liquidatie soo op den 14 Februarij 1687 ten overstaen van
de Heeren Backe en ter Barchorst was gehouden, en dan noch een coopbrief van het huijs, van
allen welken hij verbleef sonder eenige redenen in gebreke.
Was geteijkent:
Schepenen en Raedt verstaen dat Johannes de Hane dese acten tuschen
dit en aencomende maendagh sal hebben te teijkenen, bij ontstentenisse van dien sal sulx uijt
ordre van Schepenen en Raedt door toene deser Stadts Secretarien op desselfs name en van
sijnert wegen gedaen werden.

348. Den 6 Febr(uarij) 1689, fol.140vo.
Op de requeste van de weduwe van Wijer Smitt remonstrerende, hoe dat haer tegenwoordigh
bewoont huijs voor 575 goltguldens aengekoft naederhandt wel 200 goltguldens verbetert, en
daernae met 300 goltguldens ten profijte van Jan van Dorstens kinderen beswaert heeft, doch
dat tegenswoordigh, bijt’ verloop der tijden t’ voorschreven huijs niet meer weerdigh is alst’
voorschreven beswaer, en datter nootsaeckelijcke reparatie aen moet worden gedaen, waertoe
de momberen van Jan van Dorstens kinderen, buijten consent van Schepenen en Raden niet
wel konnen verstaen; Versoeckende derhalven dat de voorschreven momberen Evert
Mauritsen, Simon Coen, en Henrick Nieuwenburgh mochten worden gehoort, en nae
bevindinge geauthoriseert, om int’ geheel off ten deele met suppliantinne over die te doene
nodige reparatie te accorderen.
Was geapost: Hier over de momberen van Jan van Dorstens kinderen sijnde gehoort, is
onderlinge geaccordeert, datte weduwe van Wijer Smitt, tot dese te doene nodige reparatie sal
betalen al het arbeijts loon, spijckers, ijserwerck, pannen, en de halve kalck: Dat daer en tegen
de voorschreven momberen sullen betalen al het holt, steen, en halve kalck, waer toe de
penningen bij de voornoemte weduwe sullen worden uijtgeschoten, en aen de achterstedige
renthen vant’ beswaer van 300 goltguldens gekort, hetwelcke ten respecte van de onmondigen
alsoo bij Schepenen en Raden wordt geapprobeert.
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349. Den 21 Febr(uarij) 1689, fol.141.
Op de requeste van Bernhard Eckelboom, versoeckende dat over de brouwerijen van de
respective Gasthuijsen en Weeshuijs, den opsight mochte hebben, en daer in bequame
knechten stellen, off d’ oude brouweren daer in continueren, mits van de burgeren niet
meerder off minder treckende, als daer van, tot dato betaelt is geworden.
Was geapost: Suppliant wordt sijn versoeck pro ut jacet geaccordeert, en daer bij denselven
gerecommandeert, de oude brouwers in de respective huijsen te continueren, en met dieselve
wegens het loon te accorderen.

350. Den 21 Febr(uarij) 1689, fol.141vo.
Op het request der gesamentlike geinteresseerden van het Broeder Espel welke koehouders
sijn, versoekende dat alle burgers onder het Buijtenquartier gehorende in het toecomende in
het Buijten broek alleen sullen moeten weijden sonder het Broeder broek te mogen beslaen.
Was geapost: Raedt en Meente accorderen den supplianten haer versoek pro ut jacet.

351. Den 23 Febr(uarij) Anno 1689, fol.141vo.
Op de requeste van Battien de Haen, meerderjarige dochter van wijlen Jan Berentsen de Haen,
remonstrerende hoe dat noch twee susters heeft, waer van eene nae Spangien is vertrocken,
die t’ elckens placht te schrijven, waervan nu in drie jaren geen tijdinge heeft gekregen, ende
alsoo haer voorschreven suster onder haer momber Laurens Pastoor noch uijtstaende heeft een
somma van ongeveer 100 caroli guldens, die sij suppliantinne sullende gaen trouwen, g’ aerne
op interesse soude nemen, mits het darde part van haer huijs alhier op de Vloetdijck staende
daer van verbindende, waer toe alsoo de voorschreven momber niet wel konde verstaen, soo
versoekte sij suppliantinne dat sulx aen de voorschreven momber mochte worden
geordonneert.
Was geapost: De momberen Claes Janssen Bitter en Laurens Pastoor worden g’ ordonneert
aen suppliantinne uijt te tellen soodanige penningen als wegens haer suster in Spangien
sijnder onder haer mochten hebben, monterende t’ samen een somma van 87 caroli guldens 16
stuijvers, waer voor suppliantinne wederom een gerichtelijcke bekentenisse op het darde part
van haer huijs alhier op de Vloetdijck staende sal passeren.

352. Den 23 April 1689, fol.142vo.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raden d’ Edele Johan Maximiliaen Hoff J:U:Dr. op
desselfs gedane versoeck toegestaen, advocando voor dese Stadts en Landts Gerichten te
mogen dienen.

353. Den 10 Maij 1689, fol.142vo.
Op het request van de Muntmeester Ridder versoekende consent om voor de tijdt van een jaer
in gevolge resolutie van den 12 November 1684 te mogen munten daelders, florijnen, en
schellingen.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen dat den suppliant in conformité en op den voet
van de resolutie van dato den 12 November 1684 bij Haer Edele Hoogh Achtbare genomen,
voor den tijdt van ses maenden, om redenen daer bij vervat, noch sal mogen munten daelders,
florijnen en schellingen, ten ware inmiddels bij Haer Hoogh Mogende hier in een ander en
nadere ordre op het muntmatriael wierde beraemt ofte dat Haer Edele Hoogh Achtbare
andersints om redenen mochte goedtvinden dat verleende consent voor expiratie deser
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gemelte tijdt in te trecken.

354. Den 15 Meij 1689, fol.143.
Hebben Schepenen en Raden d’ Edele en Hoochgeleerde Henricus van Ophuisen Medicinae
Doctor geconsenteert, om binnen dese Stadt en jurisdictie van dien in de voorschreven
faculteit te mogen practiceren.

355. Den 24 Maij Anno 1689, fol.143.
Op de requeste van de weduwe van Dom. Cotius, versoeckende den boedel van haer salighe
moeder Geertruijdt Jellemans onder beneficie van de wet en inventaris te mogen aenveerden.
Was geapost: Dit versoeck wordt toegestaen.

356. Den 3 Junij 1689, fol.143vo.
Op het request van Jonker Dirk van Lieuendal, versoekende dat tot sustentatie en alimentatie
van sijne moeder en sijne broederen Henrik en Reijnier van Lieuendal (die tegenswoordigh
beijde in Indiën sijn) goederen wegens sekere capitalen hier omtrent jareliksche opcomsten,
voor ijder te betalen thien ducatons, makende voor die beijden twintigh, en dan 2 sijne thien
ducatons, te samen dertigh ducatons, en sulx soo wel uijt d’ opcomsten soo te goede sijn, als
welke jaerliks sullen comen te vervallen.
Was geapost: Schepenen en Raedt accordeen den suppliant dit sijn versoek pro ut jacet.

357. Den 12 Junij Anno 1689, fol.144.
Op de requeste van Arnoldus Curtenius, volmachtiger van sijn vader Dom. Curtenius,
versoeckende dat in den boedel van Geertruijdt Jellemans, de weduwe Cotius, als den
voorschreven boedel onder beneficie van de wet en inventaris hebende aengevaert, twee der
voornaemste crediteuren mochten werden geadiungeert.
Was geapost: Den Eerwaerde Dominé Curtenius en Helmich Wolfsen qq. worden de
weduwe van Dom. Cotius, in den boedel van desselfs salighe moeder Geertruijdt Jellemans,
als twee der voornaemste crediteuren geadiungeert en toegevoeght.

358. Den 25 Junij 1689, fol.144vo.
Op het request van Lubbert Freriksen en Evert Petersen, borgen van Peter Freriksen,
gewesene Ecclesiastique meijer deser Stadt, remonstrerende hoe dat sij wegens Peter Frericks
achterstant ad 564 guldens in rechten wierden betrocken over eenige jaren in welke sij geen
borgen waren geworden, met versoek dat dienthalven met de betalinge ad 300 guldens
mochten volstaen, en dat het overige (vermits Peter Frericksen mogt eenige remissie hadden
genoten ook dat desselfs boedel desolaet was en hij nae Engelandt was vertrocken) mochte
werden geremitteert.
Was geapost: Schepenen en Raedt verstaen dat de supplianten(mits betalende de costen der
procedure bereijts in desen aengewent) sullen connen volstaen met de betalinge van 100
ducatons, half te betalen aenstonts, en de wederhelfte op Jacobi aencomstigh, bij
ontstentenisse van dien sal den remissie nul sijn.
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359. Den 15 Julij 1689, fol.145.
Op het request van Mr. Jan de Jonge, versoeckende
1. Dat alsoo met sijn familie nae Dordrecht vertreckt, voor hem en sijne kinderen het groote
burgerschap deser Stadt mochte behouden.
2. Dat voor hem en sijne naekomelingen die geoffereerde begraffeniss plaetse, onder de
Booven tooren, tot een eeuwige gedachtenisse mochte hebben.
3. Dat aen hem een getuigenisse der waerheijt, hoe hem in Stadts saecken heeft gedragen,
mochte werden gegeven.
Was geapost: Wordt suppliant in erkentenisse van desselfs goede getrouwe diensten aen
dese Stadt besonderlijck getoont, geaccordeert, dat wanneer het de gelegentheijt van hem, off
desselfs kinderen, soo hij tegenswoordigh heeft, mochte medebrengen, om alhier t’ eeniger
tijdt wederom te komen woonen, dieselve alsdan als ingeboren borgers sullen worden
geconsidereert, en van het groote borgerschap deser Stadt iouisseren wordende ten opsighte
van die aen hem geoffereerde begraffeniss-plaetse onder de Boven tooren, dewelcke met soo
groot succes, niettegenstaende dieselve g’ ordonneert was af te breecken, wederom heeft
herstelt en reghtgesett, dieselve begraffenis-plaetse, tot een gedachtenisse aen hem bij desen
noch nader geoffereert en toegestaen. Sullende vervolghlijck aen hem suppliant een attestatie
in forma, nae waerheijt en vereijsch van het werck gegeven worden.

360. Den 20 Augusti 1689, fol.145vo.
Op het request van Adam Crouwel en Stoffer Hugo, momberen over de kinderen van wijlen
Willemtie Willems, bij salige Arent Lubbertsen in echte verwekt, versoekende den boedel van
Willemtie Willems onder beneficie van inventaris te adieren.
Was geapost: Supplianten wordt geaccordeert desen boedel onder beneficie van inventaris
ten overstaen van Stoffer Hugo en Henrik Egbertsen backer als Pricipaelste crediteuren te
adieren.

361. Den 27 Augusti 1689, fol.146.
Op het request van Jacobus van den Bergh versoekende dat met een opene plaetse aen sijde
van sijne lose tegens de Stadtsmuijre moge werden gebeneficeert om eenigh holt te mogen
plaetsen dienstigh in sijne neringe.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen den suppliant dat hij bij provisie dese opene
plaetse, het sijn het leggen oft setten van sijn hout dienstigh tot sijne neringe, moge
gebruijken.

362. Den 7 Sept(ember) 1689, fol.146.
Op het request van Wilhelmus Smit en Simon Rutgers in qualite als momberen over het
nagelatene kindt van wijlen Albert Engberts op het Eijlandt, versoekende consent om op de
meule, huijs en hof van Cornelis Jansen, sijnde de eerste mole buijten de Veenepoorte te
mogen beleggen 300 caroli guldens capitael.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen de supplianten dat sij dese 300 caroli guldens
bij gerechtelike bekentenisse op dese meule, huijs en hof van Cornelis Jansen tegens vijf per
cent jareliks mogen beleggen.

363. Den 13 Sept(ember) 1689, fol.146vo.
De weduwe van Albert Freriks meijersche van de Geestelikheijt op het erve tot Swele van
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het jaer 1681 noch sijnde verschult:
1681
f. 13 - : - :
1682
f. 70 - : - :
1685
f. 22 - : - :
1686
f 5-:-:
Makende
f.110 - : - :
En dan noch het jaer 1687 f.85 - : - :
Voorts
1688 f.85 - : - :
Soo hebben Haer Edele Hoogh Achtbare op haer versoek haer om redenen bovenstaende 110
guldens geremitteert mits conditie dat tegens St. Jacob 1690 het jaer 1687, en dan op Martini
daer aen volgende het jaer 1688 ijder met 85 guldens betale, bij ontstentenisse van dien sal
dese remissie nul sijn.

364. Den 23 Sept(ember) 1689, fol.146vo.
Op het request van Do. Conradus Smaltius praeceptor quinta Classis, versoekende
vermeerderinge van tractament.
Was geapost: Op dit gedane versoek van augmentatie van tractament can niet werden
gedisponeert, dogh op hope dat den suppliant in sijn ijver tot het insturen der jeught niet sal
comen te verflaeuwen soo wordt hem extraordinaris toegeleght bij desen de somma van
vijftigh caroli guldens te betalen op Paesschen 1690 uijt de ecclesiastique camer deser Stadt.

365. Den 9 November Anno 1689, fol.147.
Op de requeste van Philip Simons Holtschemaecker versoeckende mette geruineerde tooren
off poorte, bij de Koornmeckts poorte, tegen over Berent de Pool staende, te mogen wesen
begunstight, om tot een wooninge voor hem te maecken.
Was geapost: Suppliant en sijne huijvrouwe worden soo lange sij leven begunstight mette
vervallene tooren in desen vermelt, mits dat sij dieselve ten haren kosten, tot een wooninge
sullen laten approprieren.

366. Den 18 November Anno 1689, fol.147vo.
Op het geproponeerde van de momberen over Henrick Wijnties kinderen, versoeckende
approbatie van seecker magescheijt, luijdende van woordt tot woordt als volght:
De Heeren Rutger van Breda, Griffier van de Provincie van Overijssel, Rutger Erckelens en
Herman Nuis, Secretarissen der Stadt Campen, in qualite als testamentaire en geauthoriseerde
vooghden over Evert, Caspar ende Femmetie Wijnties, kinderen van salighe Henrick
Wijnties, bij wijlen Geessien van Breda in echte verweckt, op den 3 Februarij Anno 1681 ten
overstaen van de Heeren Voorne en Baecke loco Frans van Ingen, Hooftluijden van het
Cellebroeder Espel, sedert derselver pupillen ouderen aflijvigheijt, harer administratie van
ontfanckst en uijtgave der patrimoniele en matrimoniele goederen soo van in als uijtgaende
schulden en alimentatien hunner pupillen, eerstelijck hebbende reeckeninge gedaen, waer bij
quame te geblijcken den ontfanckst te bedragen f.16256 - 13 - 8. En dat d’ uijtgave daer
tegens beliep f.16144 - 4 - 10. Sulx dat doenmaels ware meerder ontfangen als uijtgegeven
f.112 - 8 - 14.
En naderhandt op den 19 Maij 1685 noch coram Herrewejer en Voorne loco Veene en
Baecké, mede Hooftluijden van Cellebroeder Espel hebbende vertoont derselver ontfanckst
doenmaels te hebben geweest f.3892 - 2 - 10. D’ uijtgave daer tegens f.3858 - 12 - 6. Sulx dat
meerder was ontfangen als uijtgegeven f.33 - 10 - 4.
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En dan noch laestelijck op den 9 Julij 1689 ter praesentie van Evert Wijnties gedemonstreert
sedert die doemalige laeste reeckeninge, noch te sijn ontfangen f.3177 - 16 - 12. Waer tegens
uijtgegeven, gelijck aldaer en elders in de voorige reeckeningen allenthalven specificie bij
quitantien is gebleecken f.3158 - 14 - 10. Vervolgents dat de meerder ontfancksten bedroegh
f.19 - 2 - 2. Welcke voornoemte meerder ontfancksten, soo van den 3 Februarij 1681, als van
den 19 Maij 1685 in die respective gehoudene reeckeningen waren ingetrocken, gelijck bij
dieselve is te ersien.
Vermits nu uijt welgemelte reeckeningen quame te geblijcen, dat Evert Wijnties op dato den 9
Julij 1689 tot desselfs alimentatie en sustentatie duijsent guldens en 4 stuijvers meerder dan
Caspar Wijnties, en vijff-hondert derthien guldens 1 stuijver, 10 penningen meerder dan
Femmetie Wijnties hadde genoten, maeckende t’ samen f.1513 - 5 - 0. Soo was het dat de
voorschreven vooghden, op approbatie van haer Edele Hoogh Achtbare de Magistraet der
Stadt Campen, tot egalisatie deser somma, en en gelijckstellinge harer pupillen, hadden
goetgevonden voor aff derselver vaste goederen van huijsen, door onparthijdigen te doen
taxeren, waer bij dan is gebleecken, dat he huijs op de Olde strate, daer Mr. le Gous in woont,
sijnde hetselve onbeswaert, en sonder eenige uijtgangen, is getaxeert op f.2150 - 0 - 1.
Het huijs op de hoeck van de Speldemaeckers steege, daer Evert Wijnties in woont, met het
achterhuijs, op f.1540 - 0 - 0. Hier uijt gaet aen Bethlem jaerlijcks f.10 - 10 - 0.
Is nu capitael tegens 4 ten hondert f.262 - 10 - 0. Welcke afgetrocken, blijft f.1277 - 10 - 1.
Het huijs in de Nieuwe strate daer Joost Doppe in woont op f.1725 - 0 - 0. Hier uijt gaet aen
de Geestelickheijt eerst f.5 - 12 - 0. En dan f.2 - 2 - 0. Aen den Armen f.8 - 15 - 0 is jaerlijcks
f.16 - 9 - 0. Welcke in capitael ad 4 per cento bedraeght f.411 - 5 - 0. Afgetrocken blijft
f.1313 - 15 - 0.
Het halve huijs in de Geerstrate daer Dirck Gerritsen Linge in woont op f.380 - 0 - 0. Hier uijt
gaet aen de Geestelickheijt voor de helfte f.1 - 2 - 0. Is in capitael tegens vier ten hondert
f.27 - 10 - 0. Welcke afgetrocken blijft f.352 - 10 - 0.
Het huijssien in de Geerstrate daer de Lieutenant Noltinck in woont op f.565 - 0 - 0.
Maeckende alsoo int’ geheel f.5658 - 15 - 0. Van welcke worden afgetrocken boven gemelte
f.1513 - 5 - 10 soo blijft suijver te verdeijlen f.4145 - 9 - 6. Welcke over drie gelijcke deelen
genomen comt voor ieder te bedragen f.1381 - 16 - 7.
Waer bij gedaen voor Caspar Wijnties het geene minder als Evert Wijnties hadde genoten ad
f.1000 - 4 - 0 soo komt hem suijver f.2392 - 0 - 7.
Voor Femmetie Wijnties f.1381 - 16 - 1.
En dan het geene minder als Evert hadde genoten f.513 - 1 - 10.
Soo komt haer suijver f.1894 - 18 - 1.
Hier bij voor Evert Wijnties noch gemelte f.1381 - 16 - 7.
Maeckt weder voorschreven f.5658 - 14 - 15.
Tot voldoeninge van ijder sijne voornoemtde praetensien is goetgevonden Evert Wijnties
eijgendomelick en erflick toe te leggen ende te accorderen, gelijck sulx wordt gedaen in en
vermits desen, t’ huijs op de Oldestrate op de hoeck van de Speldemaeckers Stege, daer hij
tegenswoordigh in woont, met het achterhuijs in vooriger manieren waerdigh en geaestimeert
op f.1277 - 10 - 0. Waer bij noch moet hebben f.104 - 6 - 7, is alsoo f.1381 - 16 - 7.
Caspar Wijnties het huijs op de Oldestrate daer Mr. le Gous in woont geaestimeert op
f 2150 - 0 - 0. Waer bij noch moet hebben f.232 - 0 - 7, maeckt alsoo f.2382 - 0 - 7.
En aen Femmetie Wijnties, het huijs in de Nieuwestrate daer Joost Doppe in woont
geaestimeert op f.1313 - 15 - 0. Neftens het huijssien in de Geerstrate daer de Lt. Noltinck in
woont ad f.565 - 0 - 0, maeckende f.1878 - 15 - 0. Hier bij noch f.16 - 3 - 1, is alsoo
f.1894 - 18 - 1, welcke voorschreven hondert vier guldens 6 stuijvers, 7 penningen van Evert
Wijnties, neftens twee-hondert twe en-dartigh caroli guldens en 7 penningen van Caspar
Wijnties, en dan noch die sesthien guldens, 2 stuijvers, 1 penning van Femmetie Wijnties, te
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samen drie-hondert twee- en vijftigh guldens, 9 stuijvers, 15 penningen ijder pro quota op het
halve huijs in de Geerstrate, daer Dirck Gerritsen Linge in woont, gelijck hetselve daer op
geaestimeert is, bij desen worden toeewesen.
En vermits Evert Wijnties voor d’ afreeckeninge in dato den 9 Julij 1689 noch in verscheijden
posten van Jan Cramer, Coopman tot Coeverden heeft ontfangen de somma van hondert en
thien guldens, en dan noch van de Lieutenant Noltinck ses-en twintigh guldens, maeckende te
samen hondert en ses en dartigh guldens, waer van in die gedane afreeckeninge niet en is
gementioneert, is verstaen dat deselve hem van die noch uijtstaende gemeene crediten sullen
worden gekortet, en vervolghlijck daer tegens voor aff door Caspar en Femmetie Wijnties
weder gelijcke somma genoten werden. Belangende de achterstedige uijtgangen uijt de
respective verdeilde huijsen aen de Geestelickheijt, Bethlem, en de Armen deser Stadt, welcke
tot den jare 1689 incluis (sijnde de Brantschattinge daer aff getrocken) gesamentlick comt te
monteren tot hondert sesthien guldens en 3 stuijvers behalven die noch resterende
schoorsteengelden, en reeckeninge van gedane reparatien, soo van leveratie als arbeijtsloon
voor den 9 Julij 1689 aengewent en noch onbetaelt, is versproocken dat die mede sullen
worden betaelt uijt die noch intecomene en gemeene te ontfangene schulden; Sullende de
naestvolgende jaren bij ijder der tegenwoordige eijgenaren van de huijsen apart gedragen
moeten werden, gelijck oock van nu aff aen ijder derselver ten sijnen privativen voordeel en
schade de opcomsten en lasten daer van sal moeten dragen, de overige noch uijtstaende, soo
goede als quade boeckschulden, voorts actien als praetensien, gelijck oock de
contrapraetensien tegens den gemeijnen boedel, sullen alsnoch onder de voorschreven
kinderen tot ijders voordeel, bate ende schade gemeijn sijn en blijven; Sonder argelist, in
oirkonde den waerheijt is dit aldus voor de voorschreven momberen, op approbatie van haer
Hoogh Achtbare ten opsighte der onmondigen, neffens Evert Wijnties besloten en
onderteijkent. Actum Campen den 18 November Anno 1689.
Was geteijkent: R. van Breda; Rutger Erckelens; H. Nuis; E. Wijnties.
Was geapost: Desen ter vergaderinge van Schepenen en Raden gelesen ende geexamineert
sijnde, wordt pro ut jacet geapprobeert.

367. Den 17 Decemb(e)r 1689, fol.151.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt Lubbert Wesselsen begunstight met de
vacante pilots plaetse in plaetse van wijlen Jan Glaskremer, op het tractament en profiten daer
toe staende.

368. Den 6 Jan(uarij) 1690, fol.151.
Hebben Schepenen en Raet Pouwel Ringelduijff tot sijne sustentatie, om goede redenen
geremitteert en geschoncken de boete van 300 Stadts Ld. (ponden) waer in dieselve, bij
sententie van Schepenen en Raedt de dato den 23 November 1689 in libro causarum
ervintelijck, was gecondemneert.

369. Den 27 Januarij 1690, fol.151.
Hebben Schepenen en Raedt Eefse Egberts op haer versoek geaccordeert dat twe en vijftigh
guldens capitael wegens de brantschattinge op haer huijs in de Broederstrate sullen sijn
gevestight, dogh dat geduijrende haer leven, wegens die rente niet gemoeijt sal werden.
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370. Den 29 Januarij Anno 1690, fol.151vo.
Op de requeste van Arent Janssen van Munnen, remonstrerende hoe dat op den 23 Januarij
1650 aen eenen Berent Janssen hadde verkoft, seecker huijs, op de Oude strate, tegen over de
Buijten Kercke staende ende gelegen; Dat Berent Janssen het geseijde huijs wederom aen
Richard Gerritsen, en die aen Dirck Harmsen hadden verkoft, van welcke laeste het
voorschreven huijs bij coop en versterff wederom was gedevolveert op Henrick Egbertsen,
tegenwoordige besitter van hetselve, sonder dat d’ eene off andere transport offte overdracht
was gedaen: Ende alsoo de personen van Berent Janssen, Richard Gerritsen, en Dirck
Hermsen deser werelt waren te comen te overlijden, sonder dat men derselver erffgenaemen
koste uijtvondich maecken, soo versochte hij remonstrant, dat als eerste verkoper, en noch
cooppenningen vant gemelte huijs tegoede hebbende, mochte werden geauthoriseert, om aen
den laesten besitter vant’ voorschreven huijs Henrick Egbertsen en sijne erffgenaemen
overdracht vant’ voorschreven huijs te mogen doen, blijvende hetselve beswaert met 100
goltguldens ten profijte vant’ Geesten Gasthuijs deser Stadt, en dan noch met 100 goltguldens
capitalen, ten profijte van Simon Willemsen, waer van een gerechtelijcke bekentenisse is
gemaeckt.
Was geapost: Om redenen in desen requeste vermelt, wordt den suppliant Arent Janssen van
Munnen geauthoriseert, om aen den laesten cooper en besitter van dit huijs, cessie en
overdracht nae Stadtrecht te mogen doen.

371. Den 11 Febr(uarij) 1690, fol.152vo.
Op de requeste van Clamer ter Heijde en Henrick van Rheenen, momberen over Rutger
Rutgersen Kuijpers kinderen, versoeckende de vaste goederen publijck te mogen verkopen,
om de schulden te betalen.
Was geapost: Supplianten wordt geconsenteert, om ten overstaen van de Heeren
Hooftluijden vant’ Cellebroeder Espel, de vaste goederen, aen de meest daer voor biedende,
publijck te mogen vercopen.

372. Den 5 Martij Anno 1690, fol.152vo.
Op de requeste van Frerick Valè, versoeckende met een wooninge bij de Kruijttoorn, door de
doodt van Grietien van Gelre vacant gevallen, te mogen worden gebenificeert.
Was geapost: Schepenen en Raden begunstigen den suppliant met die in desen versochte
vacante wooninge.

373. Den 17 Meert 1690, fol.153.
Op de requeste van Benno Hagius en Jan Wijsman momberen van de onmondige kinderen
van saelige Gerrit Jansen Hofstede versoeckende authorisatie, om te mogen cederen sekere
vier mudden gesais, waer op gemelte Gerrit Jansen Hofstede en sijn huisvrou tot haer
subsistentie hadden opgenomen 800 caroli guldens, dat sij verder op twe mudden gesais
souden vermogen tot betalinge van schulden te negotieren 200 caroli guldens en dan noch, dat
sij ten profite van dese Stadt voor gepraetendeerde 800 caroli guldens bij gerichtelijke acte
souden verbinden het huis van welgemelte Gerrit Jansen Hofstede en sijn huisvrou.
Was geapost: Wort de requeste die in desen versogte petitien van het te doen van cessie van
een lant van 4 mudde gesaits, het negotieren van twe twe hondert caroli guldens op twe
mudde gesais en het parteren van een gerigtacte ten profite van de Stadt Campen ter somma
van achthondert caroli guldens op het huis van de weduwe Hofstede ingevolg van dit
versoeck geconsenteert, en sij in haer qualiteit daer toe geauthoriseert.
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374. Den 18 Martij 1690, fol.153vo.
Op het request van de Edele Jacob Ridder Muntmeester deser Stadtsmunte remonstrerende
hoe dat op veele ende verscheijden munten, jae selfs op die van de Provincie van Overijssel
gemaeckt worden daelders, florijnen en schellingen, en aldewijle in een geruijmen tijdt
gansch weijnigh was gearbeijdet, soo was het dat hij remonstrant sigh addresseerde aen Haer
Edele Hoogh Achtbare met versoek dat hem mochte werden geaccordeert te mogen munten
den daelder, die de vijfthiene en een half stuk moeten wegen hondert negen en vijftigh
engelsen en in den essaij houden thien penningen en twintigh greijn florijnen of acht en
twintigh stuijvers penningen, die de twaelf stucken moeten wegen hondert drie en vijftigh
engelsen, en in den essaij houden acht penningen en twe greijn, als mede den schellinck, die
de twe en vijftigh stucken moeten wegen een mark, en in deses penningen twe en twintigh en
een half greijn, alles ter uijterster remedie soo van essaij als gewighte, ende sulx tot revocatie
van den stempel.
Was geapost: Suppliant wordt geaccordeert op den voet in desen vermelt voor den tijdt van
twe maenden te mogen munten den daelder en florijn, ten ware inmiddels bij Haer Edele
Hoogh Achtbare wierde goedtgevonden het selve te revoceren.
Vorders hebben Schepenen en Raedt mede goedtgevonden hem Muntmeester te accorderen
van d’ eijgenste tijdt en conditie, mitsgaders op den selven voet als alhier is uijtgedrukt, te
mogen munten den schellink, ten welken fine hem desen bij extract sal ter hande gestelt
werden, om te mogen strecken tot desselfs narichtinge.
Is mede verstaen dat de Heere Erkelens als waerdeijn van dese Stadts munte dien te muntene
schellingen in gevolge desselfs instructie sal optrecken en in een sak bij de busse bij provisie
en tot nadere ordre versegelen, waer toe hen desen mede tot desselfs narichtinge bij extract sal
ter handen gestelt werden.

375. Den 7 April Anno 1690, fol.154vo.
Op de requeste van Arent Santcamp, remonstrerende hoe dat Ariaentien Backers deser werelt
sijnde comen te overlijden, desselfs boedel soodanich met schulden is belast dat het thiende
part daer van niet sal konnen worden betaelt, soo dat ontfeijlbaer niemandt der erffgenaemen
voorschreven boedel sal willen aentasten, maer die selve aen de crediteuren overlaten, met
versoeck dat hij sijnde een der principaelste crediteuren, en wel 450 guldens uijtten
voorschreven boedel moetende hebben, daer over twee curatores mochten worden aengestelt,
waer toe nomineerde Jan Wijsman en Engbert Nessinck.
Was geapost: Jan Wijsman en Engbert Nessinck worden tot curateuren over den boedel van
Ariaentien Backers geauthoriseert en aengestelt.

376. Den 25 April Anno 1690, fol.155.
Op de requeste van Hans Miechielsen Noorenbergh, remonstrerende, hoe dat bijt’ hertrouwen
sijn 5 voorkinderen heeft bewesen ieder een pont groot, en belooft dieselve tot haer mondige
jaren toe met kost en klederen te versorgen, dat sijn outste soon Jacob Hanssen Noorenbergh,
bereijts int’ korvemaecken soo verre was geavanceert, dat eerlange sijn kost daer mede soude
konnen winnen, doch dat hij suppliant weduwenaer en met 6 kinderen beladen sijnde,
onmogelijck kost en klederen daer voor kan winnen, versoeckende derhalven, dat van de
bestemoeders goederen, naederhandt op de kinderen vervallen, soo veele mochte werden
afgenomen, als suppliants outste soon voornoemt noch mochte vannoden hebben om sijn kost
en klederen te konnen gewinnen, hetwelcke de momberen Henrick Miechielsen en Jan van
der Linde wel redelijck oordeelden, waer buijten consent van haer Weledele Hoogh Achtbare
niet vermochten te doen.
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Was geapost: De momberen hier over sijnde gehoort, soo wordt dit versoeck geaccordeert,
mits dat sulx niet exedere de erfportie, dewelcke suppliants soon Jacob Hanssen Noorenbergh
in de bewesene, en bestemoeders goederen is competerende.

377. Den 30 April 1690, fol.155vo.
Op de requeste van Berent Ringerink en Gosen ten Caten swagers van wijlen Christiaen
Coninkshoven, versoekende terwijl der selver Christiaen Coninkhoven is comen te overlijden,
en geen nadere vrunden alhier is hebbende, dogh sij den boedel niet derven aenvaerden als
onder beneficie van inventaris, waer toe sij begeerden te werden geadmitteert.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen de supplianten desen boedel ten overstaen van
de Heer Burgermeester ter Burgh onder beneficie van inventaris te adieren, en sullen die ten
gevolge de goederen van desen nalatenschap geprocedeert ad opus jus habentium worden
vercoft, en de penningen daer van ten dier fine ter Secretarie worden geconsigneert.

378. Den 12 Maij Anno 1690, fol.156.
Op de requeste van Jacob Worst als Wesevader, Peter de Hane en Claes Janssen Boss
momberen over de onmondige kinderen van Jan Hendricksen Schuijtevoerder, en Jan
Petersen Koster als eene van de grootste crediteuren, versoeckende den boedel van
voorschreven Jan Henricksen Schuijtevoerder onder beneficie van de wett en inventaris te
mogen aenvaerden.
Was geapost: Dit versoeck wordt toegestaen.

379. Den 31 Maij 1690, fol.156vo.
Is Philips Simonsen begunstight mette vacante wooninge in de tooren achter Burgermeester
Rams huijs, daer Berent Scheeffhals in gewoont heeft.

380. Den 1 Julij 1690, fol.156vo.
Op de requeste van Hillighien Wijcchers weduwe van Peter Bant, versoeckende met het
stilvegerschap deser Stadt te wesen gebeneficeert.
Was geapost: Suppliantinne wordt begunstight met het stilvegerschap deser Stadt, op de
emolumenten daertoe staende, mits de Gasthuijsen, Wees en Armehuijs voor halff gelt
bedienende, en van de burgerije voor cost en dranck t’ samen niet meer treckende dan een
daelder des daeghs.

381. Den 24 Julij 1890, fol.157.
Ter vergaderinge sijnde ingelevert het hier volgende contract met versoek dat hetselve bij haer
Edele Hoochachtbare als overmomberen van drie daer in gespecificeerde onmondige mogte
worden geapprobeert.
Op huiden den 21 Julij 1690 hebben de Welgeboren Vrou Maria Elisabeth van Langen
Douariere wijlen de Welgeboren Johan Arent van Langen in sijn leven Monster Commissaris
deser Provincie van Overijssel, voorts de Welgeboren Steven Arent Blankvoort en Vrou
Maria Elisabeth van Langen eheluiden, item de heer Henrik van Nieudam der beiden rechten
Doctor en de Welgeboren Geertruid Goedela van Langen sijn huisvrouwe, dan nog de
Welgeboren Johan Blankvoort Burgermeester tot Campen in qualiteit als bij testament
geinstitueerde executeur van den boedel van wijlen Vrou Elsebe Blankvoort, ende eindelijk de
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heer Hugo ter Borg, Burgermeester der Stadt Campen beneffens de Welgeboren Adriaen
Willem van der Merwede in qualiteit als momberen van Roelof en Boldewijn van Langen,
onmondige kinderen van wijlen de Welgeboren Johan Arent van Langen en Vrou Maria
Elisabeth van Langen voornoemt, te samen kinderen, kintskinderen en erfgenamen van wijlen
de Heer Roelof van Langen en Vrou Elsebe Blanckvoort (naedat haer Welgeboren en
Weledele in conformité de gedane 3 achtereenvolgende sondaegse kerckenspraken, op den 27
Junij laestleden tot Ommen publijkelijk ten overstaen van den Scholten Gerigte aldaer bereits
hadden getenteert, omme naevolgende goederen te verkopen so des tijdes niet genoechsaem,
of so veel als de volgende cooppenningen bedingen, wilden gelden) in een steden vasten
erfkoop verkoft, sulx door de kragt deses aen Tomas van Muiden Scholtis van Ommen, en
den Ham Fenna Verhoef sijn huisvrouwe ende haren erfgenamen haer Welgeboren en
Weledele geregte halfscheit van het erve Welink, waer van de Vrou weduwe Schaeps toe
Eerde de wederhelfte toekomt, en geregte twe derde parten van het erve Wilmes, daer van
welgemelte Vrou weduwe Schaeps het overige derde part toebehoort, ende sulx met allen
sijnen hogen ende legen landrien, waertollen. holtgewas, getimmer, regt ende geregticheden,
raet ende onraet daer toe behorende, gelegen in het Bourschap Eerde en den Ca(r)spele van
Ommen, sijnde beide Leenroerig onder de Abdisse van Erven, ende het gehele erve Welink
beswaert iaerlix met een tins van 10 stuivers 8 penningen aen gedagte Abdisse van Erven
ende de uitgangen van 5 goltguldens of 7 caroli guldens aen de pastorie van den Ham, en 5
caroli guldens 13 stuivers 8 penningen aen het Rentampt van Sallant, ende het gehele erve
Wilmes met een tins van 10 stuivers aen welgemelte Abdisse van Erven, en 6 caroli guldens 4
stuivers uitgank of rente aen het rentampt sallant voornoemt, welke tinsen en uitgangen de
coper voor die aen hem verkofte quote hier in, namentlijk de quote van de halfscheit van het
erve Welink ende quote van twe derde parten vant’ erve Wilmes tot sijnen lante sal nemen,
sonder cortinge, ende dat voor de somme van 2700 caroli guldens ad 20 stuivers het stuk
vrijgelt, sullende de koper over sulx de kosten van overdragt en vijftigsten pennink allenig
moeten dragen; Te betalen binnen Zwolle de geregte helfte op naestcomende Michaeli, als
wanneer den eigentdomenlijcken aentast van voorschreven goederen sal geschieden, sulx
sonder interesse, ende wederhelfte op Michaeli 1691 met een iaer interesse tegens viere ten
hondert; De pagten op naestcomende Martini te verschinen, sullen tot verkoperen profite
komen, edog het stro van het gerssaet en naeweide van het hoijlant van Welink sal koper
genieten, ende verkoperen sullen bij de de betalinge van de laeste kooppenningen aen de
koper genoegsaem sal sijn verwaert, alsmede aen koper overgeven also hare chartres, koop of
versegelde transport brieven, so deselve van voorschreven goederen onder sig hebbende
verkoperen caveren en verbinden sich ijder in solidum, onder remunciatie van het
senatusconsult. Welkes, van desselfs kragt onderrigt sijnde, voor de evictie en opsprake van
voornoemde helfte van het erve Welink en de twe derde parten van het erve Wilmes; Eindlijk
nemen verkopers aen te procureren, dat dese koop voor so vele desele de onmondige kinderen
van wilen de heer Johan Arent van Langen aengaet, bij de Hoochachtbare heren
Burgermeesteren, Schepenen en Raden der Stadt Campen als wettige overmomberen
geapprobeert mogte worden. Sonder argelist, in oirconde der waerheit, sijn hier van twe
allensluidende gemaekt die sij verkoperen en koperen sijn ondertekent. Actum Campen.
Was ondertekent:
Maria Elisabeth van Langen, Weduwe Langen, Steven Arent Blankvoort, J. Blankvoort,
Steven Arent Blankvoort, Maria Elisabeth van Langen genaemt Blankvoort, J.L. ter Burgh als
momber, A.W. van Mervede, Andries van Sems als volmagtiger van Doctor Hendrik van
Nijendam, Tomas van Muiden scholtis, Fenna Verhoef.
Was geapost: Hebben haer Edele Hoochachtbare als overmomberen van de onmondige daer
in vermelt is concernerend geapprobeert.
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382. Den 1 Augusti 1690, fol.158vo.
Sijnde ter vergaderinge van Schepenen en Raden ingelevert het hier volgende contract van
ingegane koop, met versoek van haer Edele Hoochachtbare approbatie als overmomberen
over de onmondigen in hetselve vervat.
De Welgeboren Vrou Elisabet Geertruid Gansneb genaemt Tengnegel weduwe van
Welgeboren heer François van Ingen in sijn leven Burgermeester der Stadt Campen, bekent
voor haer en haer Welgeboren erfgenamen, en in qualiteit als wettige voogdesse van hare
kinderen gekoft te hebben, gelijk sij verkoopt beregt deses aen Jan Hiddink die ook bekent
gekoft te hebben een obligatie van vier duisent caroli guldens capitael tot laste van de
Provincie van Overijssel en comptoir van Vollenhove, belegt door den heer François van
Ingen bovengenaemt op den 4de September 1665 en geregistreert op folio 40 en dat voor een
som van tachentig caroli guldens per cento, te weten voor 3200 caroli guldens, en sal de
verlopene interesse tot dato deses sijn tot profite van de verkoopster, en door koper aen
verkoopster uitgetelt worden, en verkoopster sal nae ontfangene kooppenningen van
bovengenoemde obligatie behoorlijke cessie en overdragt doen, doch dit alles op approbatie
van Schepenen en Raden der Stadt Campen als wettige overmombers harer drie kinderen in
echte bij de heer van Ingen voornoemt verwekt, dit alles onder verbant als nae rechten.
Actum Campen den 1 Augusti 1690.
Was geapost: Schepenen en Raden den inhout van het contract van koop benevents die daer
toe geallegueerde redenen geexamineert hebbende, hebben ten respecte als overmomberen
van de onmondige in hetselve geconsenteert en dievolgende het selve geapprobeert.

383. Den 16 Augus(ti) 1690, fol.159vo.
Op de requeste van Jan Hermsen turfdrager remonstrerende, dat hij, vermits sijn ouderdom en
vervolgents niet begunst met behoorlijcke kragten tot het dragen van turf gerequireert
wordende, met de turfmeter Willem Wolters met sijne plaets hadde gechangeert,
versoeckende hier op haer Edele Hoochachtbare consent.
Was geapost: Wort de supplianten dese verwisselinge van plaetsen geaccordeert, mits dat de
nieuwe meter Jan Hermsen den behoorlijcken eet aflegge.

384. Den 27 Augusti 1690, fol.159vo.
Op het request van de Opsienders van de linnewevers gesellen, versoekende dat de
ordonnantie haer bij Haer Edele Hoogh Achtbare verleent door Schepenen en Raedt met
navolgende articulen mogen werden geamplieert, als eerstelik;
1. Wanneer daer een knecht sieck is, en hem selven niet can redden, so sullen de
naestgelegene uijt elk huijs eene gehouden wesen bij de voorschreven sieke te waken, bij de
boete van 14 stuijvers ten behoeve van de busse.
2. Wanneer der een knecht comt te sterven, en uijt de busse wordt begraven, soo sal al het
geene dat die knecht in sijn siekte heeft ontfange boven een gulden, en het geene dat de busse
tot sijn begraffenisse heeft verschoten, wederom in de busse comen, en soo wanneer der
eenige knechten sijn die so veel goet niet nalaten, als hare begraffenisse cost, soo sullen die
geene daer overschot is 6 guldens meer geven als de busse heeft uijtgeschoten, en het
overschot sal wesen voor de de erfgenamen op conditie dat sij de Opsienders van de busse die
hem hebben laten begraven, haer versuijmde tijdt nae redelijkheijt sullen belonen.
Was geapost: Schepenen ne Raedt accorderen den supplianten dat dese twe articulen in hare
ordonnantie mogen werden geinsereert, om sigh van hen vorder daer nae te connen en mogen
reguleren.
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385. Den 28 Augusti 1690, fol.160vo.
Op het request van Henrik Bruijn Sweertveger versoekende hat jareliksche tractament voor
het schonemaken van het geweer, dat sijn vader van de Stadt en de burger Compagnien
genoten heeft te mogen behouden, en daer mede gebeneficeert werden.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen den suppliant dat hij in den dienst van sijn
vader saliger moge continueren, mits genietende de eijgenste profiten en tractament, soo bij
sijn vader salige genoten is.

386. Eodem die [28 Augusti 1690], fol.160vo.
Op het request van Lammechien Dirks weduwe wijlen Geert Rutgersen, remonstreerende hoe
dat haer salige man bij sijn hertrouwen aen haer twe sijner voorkinderen hadde bewesen
vijfhondert caroli guldens welke de momberen tegenswoordigh waren van haer eijsschende,
dat sij het staet hadde overwogen, en bevonden deselve tegenswoordigh sodanigh gestelt te
sijn, dat alles daer wel uijt conde vallen maer wenschte, so schielik in desen, niet te mogen
werden overvallen, ten dien eijnde praesenterende aenstonts te betalen 200 guldens tegens
St. Jacob 1692 de resterende 150 guldens en tegens St. Jacob 1692 de resterende 150 guldens,
met versoek daer mede te mogen volstaen.
Was geapost: Schepenen en Raedt op dit des suppliantinnen gedane versoek hebbende
ingenomen en verstaen de consideratien der momberen in desen vermelt, accorderen de
suppliantine dat sij met de betalinge op sodane terminen als in desen sijn uijtgedrukt tot
voldoeninge van dit der kinderen bewesene goet sal connen volstaen.

387. Den 13 Sept(ember) 1690, fol.161vo.
Op het request van de Gildemeesters van het St. Crispijn gilde, versoekende dat tot betalinge
der interesse van de capitalen leggende ten laste van haer gilde moge werden betaelt van ijder
vel welke ter lojerie buijten deser Stadt gesonden wordt, eene stuijver.
Was geapost: Schepenen en Raedt, accorderen den supplianten gilde, dat van ijder ruijgh vel
alhier gevallen, en buijten dese Stadt ter lojerie gesonden worden, ten fine in desen requeste
vermelt werde betaelt.

388. Den 15 Sept(ember) 1690, fol.161vo.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt op het versoek van de Gildemeesteren van het
Smits gilde deser Stadt verstaen, dat de nieuwgecosene Gildemeesters van nu voortaen harer
eedt sullen hebben ter Secretarie te doen binnen de 14 dagen nae de gedane keure.

389. Den 3 Octob(er) 1690, fol.162.
Op de requeste van Jacob Eckelboom en Henrick Lucassen Dinxterveen momberen over Joost
Janssens kinderen, versoeckende approbatie van seecker accoort off magescheijt luijdende als
volght:
Op dach en dato hier naer beschreven, hebben die drie mundige kindere van Joost Janssen,
met namen Jan, Andries en Pelleke Joosten, ten overstaen van haer vader, met de momberen
Jacob Eckelboom, en Henrick Lucassen Dinxterveen, over het eene onmondige kint genaemt
Agnitie Joosten, een accoort en magescheijt opgeright en gemaeckt, wegens de erffenisse, soo
van haer saligher bestemoeder Stijntien Jans bekomen hebben, en dat in conditien en
manieren hier naer beschreven. Eerstelijck soo is dese voorschreven erffenisse, en goederen
bestaende in drie huijsen, waer van twee sijn staende bij de Boven Kercke, genaemt de drie
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Torcken, en een op de Vloetdijck bij de Swanen brugge genaemt de Drie Kruijssen, van
welcke voorschreven huijsen sijn gemaeckt en verdeelt in twee looten, sullende de drie
voorschreven mundige kinderen hebben voor haer lott off deel, de twee huijsen bij de Boven
Kercke, met haer beswaer, reght en gerechtigheijt daer toe behorende, en wat soo aen
brandtschattinge, thins aen de Geestelickheijt op dese voorschreven twee huijsen, mochte te
quade off ten achteren sijn, sullen de momberen off het onmondige kint niet mede te doen
hebben, maer bij haer voorschreven drie kinderen gedragen en betaelt worden. Vorders sijn de
schulden die dese voorschreven kinderen sijn hebbende, en komt dieselve te renderen een
somma van 230 caroli guldens, welcke voor een gedeelte bij d’ eene momber Dinxterveen sijn
verschoten, welcke voorschreven schult tot laste bij de drie voorschreven mundige kinderen
sal gedragen en uijt de huijsen bij de Boven Kercke, en uijt de penningen soo aen Jan Ridder
de Backer te goede sijn betaelt worden. Doch met express bedingh dat niemandt van
voorschreven drie kinderen eenige penningen sal mogen trecken off eene van de twee
voorschreven twee huijsen sal mogen alieneren, voor ende aleer de voorschreven mombers
sijn verschotene penningen sijn betaelt. Aengaende nu de penningen die bij de drie mondige
kinderen ontfangen sijn, geblijckt dat de eenen heeft meerder dan den anderen ontfangen, soo
is dese swarigheijt weghgenomen, dat die geene die minstgetrocken heeft, voor aff sal trecken
uijt de twee voorschreven huijsen, off van de revenues, tot dat dat met malkanderen egael sijn.
En sal het ionghste kint Agnitie hebben voor sijn lott het huisch de 3 Kruijssen, mede met sijn
beswaer en gerechtigheijt daer toe behorende, en nemende tot sijnen laste alsoodane 4 jaren
alimentatie en kostgelt des iaers ad 20 caroli guldens, monterende alsoo een somma van 80
caroli guldens als U Weledele Hoogh Achtbare de vader Joost Janssen bij apoinctement in
dato den 1 Junij 1689 hebben geaccordeert te sullen genieten uijt de gereetste penningen
ingevolge request annex, sullende dan dese voorschreven 80 guldens cum interesse getrocken
worden volgents assignatie op het request geteeckent bij Herman Willems, die dese
voorschreven somma penningen obligatie Joost Janssen op interesse heeft gedaen. En sal hij
Herman Willems voorschreven tot securiteijt van sijne penningen hebben een Gerichtelijcke
bekentenisse op het huijs de Drie Kruijssen. Doch sal hij voorschreven Herman Willems nae
sijne penningen soo lange moeten wachten, dat uijt de huijre en opcomsten van het huijs de 3
Kruijssen sijn betalinge bekomen heeft, waer mede dan dese kinderen en momberen voor soo
veele de bestemoeders erffenisse aengaet in vreede ende vrundtschap gescheijden sijn, en
sullen de 3 outste kinderen hare momberen bedanckinge doen, voor hare goede voorsorge.
Campen den 29 September 1690.
Jacob Eckelboom, Henrik Lucassen als momber. Joost Janssen Kaertemaecker, Pelleke
Joosten, B. Hagius, Volmachter van Andries Joosten.
Was geapost: Burgermeesteren, Schepenen en Raden hebben nae examinatie dat
neffensgaende magescheijt g’ approbeert.

390. Den 14 Octob(er) 1690, fol.164.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt den gemeene slachteren deser Stadt op der
selver versoek geaccordeert, dat sij voor het geslachte van Stadtsaccijs van ijder calf sullen
betalen vijf stuijvers, en van ijder schaep een stoter.

391. Den 21 Octob(er) 1690, fol.164.
Op het request van Claes Jansen Bitter versoekende dat tot reddinge van sijn boedel als
curateuren mochten werden geauthoriseert Laurens de Hane en Peter Bondam om neftens de
momberen van sijn voorkinderen alles ten dienste der interessenten te vereftenen, en in sijn
afwesen alles te redden.
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Was geapost: Schepenen en Raedt authoriseren de personen van Laurens de Hane en Peter
Bondam om als curateuren ofte redders van suppliantes boedel het interesse der interessenten
neftens de momberen over suppliantes voorkinderen in gevolge dit gedane versoek waer te
nemen.

392. Den 27 Octob(er) 1690, fol.164vo.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt de kinderen van salige Dirkie van der Heijde
op der selver versoek begunstight met het beneficie om te continueren in de leverantie der
couranten aen Haer Edele Hoogh Achtbare, als mede in het ampt van ordinaris druckerie van
Stadts saeken.

393. Den 31 Octob(er) 1690, fol.164vo.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt op het versoek van Laurens de Hane en Peter
Bondam als geauthoriseere curateuren of redders van Claes Jansen Bitters boedel,
geauthoriseert de personen van Andries van Ems en Laurens Pastoor om neftens haer ende
momberen over Claes Jansen Bitters voorkinderen het interesse der interessenten van Claes
Jansen Bitters boedel waer te nemen.

394. Den 3 Novem(ber) 1690, fol.165.
Op het gedane versoek van de kinderen van wijlen de conrector Heijdanus hebben
Burgermeesteren, Schepenen en Raedt der selven geaccordeert dat haer ter perfecteringe van
de studie van haer outste broeder (boven het quartael tractament ad 62 guldens 10 stuijvers in
welke haer moeder is comen te sterven) noch eens door de Geestelikheijt sal werden betaelt
de somma van hondert caroli guldens.

395. Den 11 Decemb(er) 1690, fol.165.
Hebben Herman van der Maten en sijne huijsvrouwe Femmechien Worst, ingevolge apostille
van Schepenen en Raden op de requeste van Herman van der Maten de dato deses afgegeven,
ter praesentie van d’ E: Helmich Wolfsen J:U:Dr. uijtte name sijner principalen Dr. Egbertus
Veene tot Amsterdam, en Henrick Jordens tot Deventer woonachtigh, sijnde d’ andere
creditors Jan en Gerrit Scheppinck, Peter Lucassen Lijndraier, en de weduwe van Willem
Janssen van den Bergh mede geciteert, doch niet gecompareert, hebbende Gerrit Scheppinck
aen de Gerichtsdienaer tot andwoordt gegeven, wat de Heren daer in deden dat sulx wel was,
den eedt in forma gepraesteert en afgelecht, en alsoo alle hare goederen hare creditores
overgegeven, met verclaringe hares wetens niets achtergehouden te hebben, onder reserve
nochtans, dat indien haer naderhandt iets mochte te vooren komen waer op niet hadden
gedacht, offte vergeten, sulx ten allen tijden tesullen en te mogen suppleren.
Coram: S.G. Voorne, J.G. van der Wende. Me praesente Anthonij van Bentheim, scretaris
1690.

396. Den 18 Decemb(er) 1690, fol.165vo.
Op de requeste van Johannes Langenburgh welke voor het veer van de trekschuijte op Swolle
met consent van Schepenen en Raedt hadde gegeven aen de Stadt een capitael van duijsent
caroli guldens, vesoekende dat het selve op sijn vrouwe en kinderen nae sijn doot mochte
succederen.
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Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen den suppliant gunstelik, dat soo wanneer hij
voor sijn huijsvrouwe aflijvigh mochte comen te worden, dit veer op sijn huijsvrouwe sal
continueren gedurende haren weduweliken staet soo nochtans dat sij het selve gehouden sal
sijn te bedienen door een bequaem persoon tot contantement van Haer Edele Hoogh Achtbare.

397. Den 13 Decemb(er) 1690, fol.166.
Op de iterative instantien van de kinderen van wijlen Berent Steenbergen, om van Clamer ter
Heijde te mogen hebben reeckeninge, soo wel van de goederen van haer salige moejke Beatris
Steenbergen, als van de goederen van haer nichte Femmechien Steenbergen, naegelaten; Is
verstaen dat Clamer ter Heijde, op aenstaende dinghschedach den 16 deses doorgegevene
reeckeninge van de goederen van Femmechien Steenbergens ten overstaen van de Heeren
Hooftluijden vant’ Broeder Espel, finael sal hebben te sluijten, en in geseijde reeckeninge in
te brengen de pacht van de mathe Martini 1684 verschenen, welcke Clamer ter Heijde wordt
ontseght, en de kinderen Steenbergens toegekent; Dat vervolghlijck Clamer ter Heijde sich sal
hebben te bequamen, om d’ andere reeckeninge van de goederen van sijn salige huijsvrouwe
Beatris Steenbergen, op aenstaende dinghschedach over 14 dagen, mede finael voor
voorschreven Heeren Hooftluijden te sluijten, ten welcken eijnde Dirck Bisschop apotheker
wordt g’ authoriseert, om de voorschreven beijde reeckeningen aen te horen, dieselve te
sluijten, en daer op de bedanckinge, overdracht van goederen, en wat daer aen verder mochte
dependeren, aen gemelte ter Heijde te doen dewelcke in den Gerichte praesent, ad hunc
actum, en verder niet, de momberschap over voorschreven kinderen Steenbergens heeft
aengenomen.

398. Den 22 Decemb(er) 1690, fol.166vo.
Op het request van Jan Cloeke hebbende versocht om desselfs lichamelike indispositie sijn
Gemeensmans plaetse, en andere chargen te mogen resigneren en af te staen, mits genietende
de tractamenten en emolumenten daer van sijn leven langh.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen den suppliant dit sijne gedane versoek, en
daer bij dat hij sijn tractamenten en emolumenten deswegens hem andersins competerende
van sijn leven langh behouden.

399. Eodem die [22 Decemb(er) 1690], fol.167.
Hebben Schepenen en Raedt de weduwe van Roelof Bitter geaccordeert de vrije woninge van
het huijs daer sij nu woont.

400. Eodem die [22 Decemb(er) 1690], fol.167.
Op het request van Monsieur Guidelot eerste meester van de Latijnsche Schole, versoekende
te mogen genieten het jareliksche tractament soo die sijn praedecesseur Borcler genoten heeft.
Was geapost: Schepenen en Raedt begunstigen den suppliant met een jareliks tractament van
drie hondert caroli guldens, en dan noch voor huijshuijre acht en twintigh guldens en voor turf
achthien guldens waer voor hij den dienst van sijn schole en schrijfschole nae behoren sal
hebben waer te nemen.

401. Den 14 Jan(uarij) Anno 1691, fol.167vo.
Op de requeste van Laurens de Pool, en Frans Janssen van Lingen, momberen over de drie

Pagina 98 van 159

voorkinderen van Louwijs Janssen, remonstrerende dat geseijde Louwijs Janssen sijnde
komen te overlijden, der voorschreven kinderen goet bestaet, int’ moeders bewijs
ad f.200 - 0 - 0, int’ vaders goet ad f.244 - 0 - 0, maeckt t’ samen f.444 - 0 - 0. waer uijt
gemelte kinderen bequamelijck konnen werden grootgemaeckt, hetwelcke echter sonder
consent niet hebben willen doen, versoeckende derhalven dat haer Wel Edele Hoogh Achtbare
beliefden te accorderen datte geseijde kinderen uijtte voorschreven penningen int’ gemeen
mochten werden grootgemaeckt.
Was geapost: Schepenen en Raden accorderen supplianten om uijt dese 444 caroli guldens,
de drie onmondige kinderen in desen vermelt, int’ gemeen te mogen alimenteren, en
grootmaecken, waer in de outste soon, hier over gehoort sijnde, mede heeft geconsenteert.
[In marge]: Den 12 Februarij 1691 sijn dese 244 caroli guldens door Abigael Pouwelsen kosten aen de momberen voornoemt
voldaen en betaelt. Coram: Eeckholt en ter Burgh.

402. Den 23 Januarij 1691, fol.168.
Op het request van die van het Drapeniers Gilde deser Stadt, versoekende dat de afgegane
Opsienders van het voorschreven gilde in plaetse van nae een geheel jaer naedat afgegaen
sijn, eerst weder keurbaer sijn, moge werden verstaen, dat de afgegane Opsienders wederom
met het halve jaer keurbaer verclaert mogen werden.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen den supplianten dit hun gedane versoek.

403. Den 10 Febr(uarij) 1691, fol.168vo.
Op het request van de Kerckenvooghden van de Cuijnre versoekende, remissie van vijf
goltguldens jareliks aen de Geestelikheijt deser Stadt sedert den jare 1665 incluijs tot nu toe.
Was geapost: Schepenen en Raedt desen hebbende geexamineert, endaer bij geconsidereert
en bevonden, dat van de jaren in desen requeste vermelt den achterstant ad 5 goltguldens aen
de Geestelikheijt noch deugdelik is competerende hebben goedtgevonden om redenen van de
groote geledene schade den supplianten in hare qualiteijt bij desen gunstelik te remitteren alle
den jarelikschen achterstant tot den jare 1690 incluijs, mits conditie dat van hen vorder
aennemen en promtelik betalen het lopende en volgende jaren bij ontstentenisse van dien sal
dese remissie nul sijn.

404. Den 19 Febr(uarij) 1691, fol.169.
Op de requeste van Marten Coops versoeckende in qualiteiit als Kerkmeester van
’t Geertruiden en Catarinen Gasthuis deser Stadt met en nevents andere interessenten en
contrahenten in den requeste vermelt approbatie over het hier volgende accoort en
maegescheit:
Op heden ondergeschreven heeft d’ Edele Marten Coops in qualiteit als Kerkmeester van Sint
Geertruiden en Catharinen Gasthuis ende het regt hebbende van Louwe Jacobs Vogel,
erfgenamen van zaliger Hette Jacobs, en de momberen van de kinderen van Berent Jacobs, als
Jan Jacobs, Jan van der Linde en Jan Arens geaccordeert en overeengekomen en een uitkoop
ende erfuitinge gedaen met Geertien Geerlofs nagelatene weduwe van voorschreven Hette
Jacobs zaeliger, en dat in conformitè ende inhout van de overgegeven inventaris in dato
den . . . . . . . , dat sij Geertien Geerlofs sal uitkeren ende betalen aen voorschreven
erfgenamen van haer eheman zaeliger de somma van veerthien hondert caroli guldens, welcke
penningen sullen getrocken en ontfangen worden uit sodanige obligatien, ende gerichtelijcke
acten als onder Henrik Michielsen sijn berustende. Dog met expres beding, dat so meer der
penningen bij Henrik Michielsen, bij afrekeninge mogten bevonden worden, sij erfgenamen
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haer quota daer van sullen trecken ende gauderen, sullende de dootschulden bij de
erfgenamen betaelt worden, ende alle andere schulden, die staende ehe, ende bij leven van
Hette Jacobs gemaekt sijn sullen bij Geertien Geerlofs betaelt ende uitgekeert worden.
Vorders heben sij voorschreven erfgenamen bedongen en gereserveert, so daer nog enige
goederen of gelden mogten sijn, die op het voorschreven inventaris niet en gestelt, sulx
Geertien Geerlofs mogte komen te verinneren, of door voorschreven erfgenamen mogte
worden aengetoont, sij erfgenamen haer regt ende geregtight daer van sullen genieten.
Eindelijk is geaccordeert, dat aengaende fideicommissaire penningen ad f.157 - 12 - 0, dat de
erfgenamen Geertien Geerlofs sullen bevrijen voor alle op en aensprake. En so nog enige
schulden mogten voorkomen, die tot dato deses nog onbekent sijn, sullen aen beide sijden
gedragen en betaelt worden. Waermede dan voorschreven erfgenamen bij desen renuntierende
sijn, afstant doen van voorschreven erffenisse. En Geertien Geerlofs, wanneer de penningen
ad 1400 caroli guldens bij haer van Henrik Michielsen sijn ontfangen, bedancken voor goede
erfuitinge, waer mede dan ook de duisent guldens ingevolg huwelijxe voorwaerden sal betaelt
sijn aen Geertien Geerlofs, ende beloven sijn erfgenamen Geertien Geerlofs so veel dese
erffenisse is aengaende te sullen bewijsen voor alle evictie en namanen. In oirconde der
waerheit, is desen bij contrahenten ondertekent. Actum Campen den 10 Februarij 1691.
Ondertekent: Geertien Geerlofs, Wichger Gerrits, Gerrit van Noort, M. Coops, Jan van der
Linde als momber, Jan Jacobsen als momber, Jan Aersen als momber.
Was geapost: Schepenen en Raden den inhout van het hier bijgevoegde accoort
geexamineert hebbende, hebben goetgevonden, hetselve, sodanig als het ingestelt is, te
approberen.

405. Den 19 Martij Anno 1691, fol.170.
Hebben Schepenen en Raden, op de remonstrantie van Jacob Ovinck schoolmeester tot
Brunnepe, desselfs soon Gerrit Ovinck, nae doode van sijn vader begunstight, mette alsdan
vacante schoolmeesters plaetse tot Brunnepe, op het tractament en emolumenten daer toe
staende, mits hem inmiddels daer toe noch des te meerder bequamende.

406. Den 23 Meert 1691, fol.170vo.
Op de requeste van Jan Rutgersen versoekende, vermits het overlijden van Hermen Gerrits,
met de vacante executeurs te mogen worden begunstight.
Was geapost: Schepenen en Raden begunstigen den suppliant met de opengevallen
executeurs plaetse in desen requeste vermelt op sodanig tractament, als daer toe is staende.

407. Den 15 april 1691, fol.170vo.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt aen Jan Ariaensen Broekman ten regarde van
een versegelinge soo de Geestelikheijt uijt sijn huijs heeft, jareliks ad 50 guldens geremitteert
hondert dalers, en geaccordeert dat in het toecomende, geduijrende den tijdt dat het
schoorsteengelt gestelt is jareliks op ses caroli guldens, in plaetse van de 50 guldens, wegens
de versegelinge 40 guldens sal worden betaelt, blijvende den uijtgangh van den thins in sijn
geheel.

408. Den 15 April 1691, fol.171.
Op het request van de momberen over Jan Schinkel, versoekende te mogen werden
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geauthoriseert om ten profite van Jan Schinkel te negotieren een capitael van vijfhondert
guldens en daer voor te verbinden seker lant in Dronten toebehorende haer andere pupil
Trijntien Schinkel, mits dat daer voor de selve in securiteijt werde gegeven het huijs genaemt
het Groene Kruijs en seker half huijs in de Hofstrate.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen de supplianten dat sij ten profite van Jan
Schinkel negotieren een capitael van vijfhondert caroli guldens, en daar voor verbinden dit
landt in Dronten, mits dat sij daer voor aen haer ander pupil niet alleen weder in securiteijt
verbinden dit huijs genaemt het Groene Cruijs in de Hofstrate maer daer en boven in cas hier
aen te cort mochte comen noch borge comen te stellen.

409. Den 23 Maij 1691, fol.171vo.
Op de requeste van Warner van Tongeren en Laurens van der Maten, momberen over de
kinderen van salighe Jan Gijsberts Bruijnvis en Jannechien Gerbrants van Grafhorst,
versoeckende consent om te mogen verkopen seecker halff huijs alhier in de Buijten
Nieuwestrate staende, waervan de wederhelfte Gerrit Joosten en Grietien Claes tot
Amsterdam woonende, toebehoort, en welcke totte verkopinge mede genegen sijn, om daer
van, het bewesen vaders goet van hun pupillen te voldoen.
Was geapost: Fiat verkopinge van het halve huijs in desen vermelt, edoch alles op nadere
approbatie van Schepenen en Raet.
410. Den 6de Junij Anno 1691, fol.172.
Is ter vergaderinge van Schepenen en Raden geexhibeert het instrument, off coopbrieff hier
nae volgende, met versoeck van approbatie.
Wij Steven Arent Blanckvoort, en vrouw Maria Elisabeth van Langen, eheluijden, Hugo ter
Burgh Burgermeester der Stadt Campen, en Adriaen Willem van der Merwede, als momberen
van Roeloff en Boldewijn Gerrit van Langen, soons van Jan Arent van Langen, in sijn leven
Commissaris van de Provincie van Overijssel, en vrouw Maria Elisabeth van Langen, en
Andries van Ems als gevolmachtighde van Hendrick van Nijendam J:U:Dr. en vrouw
Geertruijdt Goedela van Langen eheluijden, bekennen voor ons en onse erffgenamen verkoft
te hebben, gelijck wij doen kracht deses aen de Welgeboren Johan Blanckvoort
Burgermeester der Stadt Campen, en vrouw Judith van der Beeck, en derselver Erffgenamen,
die oock bekennen gekoft te hebben, een caterstede off stuckien landts, omtrent een halff
mudde gesaeij groot, met sijn reght en sijn gereghtigheijt, reat en onraet daer toe behorende,
neffens de thiende, en bijstere thiende, uijt verscheijden stucken landts, int’ Scholtampt van
Dalfsen, in die Boerschap Rechteren gelegen, soo alst’ de welgemelte Roeloff van Langen
Burgermeester der Stadt Campen, en Gecommitteerdens ter Generaliteijt en vrouw Elsabe
Blanckvoort hebben in eijgendom gehadt, en bij Alphert, meijer op t’ erve Luttike toe
Rechteren, lange jaren is in pacht geweest, sijnde vrij allodiael goet, en vrij van eenige
renthen, en dat voor een somma van vierhondert en vijff en veertich caroli guldens, bij den
aentast te betalen, dewelcke sal sijn soo drae Schepenen en Raden der Stadt Campen, als
overmombers van die onmondige kinderen, te weten Roeloff, en Boldewijn Gerrit van
Langen, dese coop sullen hebben geapprobeert, welcke approbatie de Heeren Hugo ter Burgh
en Adriaen Willem van der Merwede als momberen voorschreven express hebben
voorbeholden, en bij ontstentenisse van dese, sal de geheele coop sijn van nul en geender
weerde, en nae gedane betalinge sullen verkopeen aen coper doen behoorlijke cessie en
overdracht volgents Lantreghte dit alles onder verbant als nae rechten, en in oirconde der
waerheijt hebben wij dese met teijckeninge onser namen bevestight. Actum Campen den 11
Maij 1691.
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Onderstonden: S.A. Blanckvoort, M.E. van Langen genaemt Blanckvoort, H. ter Burgh, A.W.
van der Merwede, Andries van Eems, J. Blanckvoort, waer op in margine stonte, desen ten
vergaderinge van Schepenen en Raden gelesen en geexamineert sijnde, wordt pro ut jacet
geapprobeert.

411. Den 12 Junij Anno 1691, fol.173.
Op de requeste van Geertruijdt Bongaerts, versoeckende dat haer mombers Jan Pietersen
Oedekerck en Coenraet Coenraetsen mochten worden g’ ordonneert, om uijt haer moeders
goet aen haer, tot haer kappemaeckers winckel, hondert guldens te verstrecken.
Was geapost: D’eene momber Coenraet Coenraetsen hier op sijnde gehoort, soo wordt
geconsenteert, om aen suppliantinne, uijt haer moeders goet, tot voortsettinge van haer
winckel, hondert caroli guldens te betalen.

412. Den 19 Junij 1691, fol.173vo.
Op de requeste van Hermen Smit nomine uxoris en Hillebrant Willemsen erfgenamen ab
intestato van wijlen Henrickhien Hilberts weduwe wijlen Jan Egbertsen versoekende den
boedel van welgemelte Henrickien ten voerstaen van Berent Clasen van Bercum en Peter
Simonsen Polman onder beneficie van inventaris te adieren.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen den supplianten dit hun gedane versoek pro ut
jacet.

413. Den 22 Junij 1691, fol.174.
Op de requeste van Jan Michielsen, versoekende onder beneficie van inventaris te mogen
adieren de nalatenschap van sijn huijsvrouwe wijlen Henrickhien Herms, en sulx ten
overstaen van Herman Veutelink en Hermen Denecamp als twe der grootste crediteuren.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen den suppliant dat hij desen boedel in manieren
als alhier vermelt onder beneficie van inventaris aenvaerde.

414. Den 7 Julij 1691, fol.174.
Op de requeste van Dirk Boldewijnsen en Peter Elbertsen van Dijck als momberen over
Willem Ligger remonstrerende hoe dat sij tot amputatie van costen en vermijdinge van
procedure over seker legaet door Jacobus Ligger op den 15 Maij 1674 bij testamente hun
pupil gemaekt hadden gemaekt een accoort dat de weduwe Onkhuijs eens voor al in contante
penningen aen voorschreven momberen sal uijtkeren een somma van hondert caroli guldens
die geen retour subject sullen sijn, noch bij t’ afsterven van de legataris voor sijn 25 jaer
gerestitueert worden, maer hem van nu af eijgendomelik toebehoren, waer en boven gemelte
weduwe Onkhuijs t’ voormelte pupil sal voorsien met een bequaem kleet gestelt tot haer
selver discretie, sullende de selve noch daer en boven quiteren sodanigh verschot tot ruijm 60
guldens als tot nodige verpleginge van t’ pupil successivelik is gedaen, als ook de costen over
sekere procedure tot Camperveen gevallen, in de welke de momberen in hun qualiteijt waren
gecondemneert welke hier mede voor betaelt en afgedaen souden werden gehouden alles om
redenen verder bij het request vervat met approbatie daer over van Haer Edele Hoogh
Achtbare ten opsichte van de onmondigen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt desen hebbende geexamineert, approberen dit accoort,
ten opsighte van de onmondigen pro ut jacet.
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415. Den 29 Junij Anno 1691, fol.175.
Op de requeste van Jan van der Worp ondermajor en klockeluijder deser Stadt,
remonstrerende, hoe dat eenige jaren herwaerts t’ voorschreven ondermajorschap en
klockeluijderschap, hopende tot contantement hadde bedient. Dat hij suppliant veelmalen van
Godt de Heere wordende besoght met harthorigheijt, en andere qualen, waer door hij
dickwiels bijnae nicapabel was sijn voornoemte funcktien te konnen waernemen; Ende alsoo
hij suppliant om voornoemde redenen, seergaerne soude sien, dat sijn soon Matthijs van der
Worp daer mede wederom wierde gebeneficeert: Soo wilde den suppliant haer Wel Edele
Hoogh Achtbare ootmoedelijck versoekt en gebeden hebben, dat haer Wel Edele Hoogh
Achtbare sijns suppliants soon Matthijs van der Worp, geliefden te begunstigen met
d’ ondermajors plaetse en klockeluijders plaetse deser Stadt, soodanich en in alsulcker
voegen, als deselve bij den suppliant tegenswoordich worden bedient.
Was geapost: Dit versoeck wordt toegestaen, en suppliants soon Matthijs van der Worp
begunstight, om sijn leven lanck geduijrende, het ondermajorschap en klockeluijderschap
deser Stadt, op d’ emolumenten daertoe staende, te bedienen; Sullende bij absentie van
suppliants soon, off bij ander belet, den suppliant inmiddels de voorschreven bedieninge mede
mogen waernemen.

416. Den 15 Julij 1691, fol.176.
Op de nochmaels gedane klachten van de kinderen van Berent Steenbergen tegens Clamer ter
Heijde over die te doene reeckeninge van de goederen, soo van haer nichte als moejke
naegelaten, hebben Schepenen en Raden alnoch verstaen, dat Clamer ter Heijde, binnen de
tijdt van een maent, nae dato deses te reeckenen, de voorschreven reeckeningen soo van de
goederen van Femmechien als Beatrien Steenbergen naegelaten, ten overstaen van de Heeren
Hooftluijden finael sal hebben te doen, en sulx bij een boete van twintich goltguldens
dewelcke haer Achtbare gesint sijn, bij verder dilaeij, alsdan seeckerlijck te executeren.

417. Den 18 Julij 1691, fol.176.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt tot curateuren geauthoriseert over den boedel
van Teeuwis Jansen en Anneken Henriks, de personen van Caspar Lenderman, Assajeur en
Teunis Teeuwsen.

418. Den 3 Augusti Anno 1691, fol.176vo.
Op de requeste van Dirck Meijer, Andries van Thoor en Gerrit Meijer, pachters van S’ Landts
gemael en geslacht over dese Stadt, de Annis 1688 en 1689, waer aen een merckelijcke
somma sijnde te kort gekomen, waervoor van den Ontfanger van Vollenhoo mette executie
worden gedreight, en dan Jan Meeuwissen Schinckel sijnde geweest haer maetschap van
voorschreven pachten, soo versoechten dieselve, dat gemelte Jan Meeuwissen Schinckel
mochte worden geordonneert ende geconstringeert om het gerechte vierde part vant’ verlos
aen den Ontfanger te betalen, off anders arrest en beslach op desselfs goederen, soo roerende
als onroerende, interessen als anders, ter tijdt den Heer Ontfanger soude sijn betaelt, mette
costen g’ apostilleert.
Was geapost: Wordt supplianten g’ accordeert executie op de goederen van Jan Meeuwissen
Schinckel, idque ad opus jus habentium.
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419. Den 10 Augusti 1691, fol.177.
Op de requeste van Dries Hermsen versoekende dat sijn broeders Jacob Hermesens boedel
onder beneficie van inventaris moge adieren met adsumtie van Gerrit Clasen en Willem
Hermsen Westera, neftens Jan Heijmensen als momberen over de kinderen van Arent Jansen
als principaelste crediteuren.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen de supplianten desen boedel onder beneficie
an inventaris met adsumtie van welgemelte crediteuren te adieren.

420. Eodem die [10 Augusti 1691], fol.177.
Op het request van de kinderen van wijlen Gerrit Bollink ende kints kinderen van Margrieta
Steenbergen, versoekende derselver naegelatene boedel onder beneficie van inventaris ten
overstaen van Rutger Erkelens en Gerrit Vestrink wegens sijn moeje vrou Cuijkx, als
principaelste crediteuren te mogen adieren.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen den supplianten dit hun gedane versoek pro ut
jacet.

421. Den 20 Augusti 1691, fol.177vo.
Op de requeste van de samentelijcke erffgenamen van wijlen Martha van Breda, weduwe
wijlen Jacob Erckelens, versoeckende ten opsichte van eenige onmondigen approbatie van
seeckere magescheijt, over haer voorschreven salighe ouders goederen opgericht, daer van
sijnde, soo ter vergaderinge van Schepenen en Raden is gelesen.
Was geapost: Desen ter vergaderinge van Schepenen en Raden wesende geexamineert,
wordt pro ut jacet g’ approbeert, voor soo veele hetselve de onmondigen is raeckende.

422. Den 5 September 1691, fol.178.
Clamer ter Heijde bij resolutie van den 15 Julij laestleden aengeseght, dat hij binnen den tijdt
van een maent aen de kinderen Steenbergen soude hebben te doen reeckeninge soo wel van de
goederen van haer moejke als nichte naegeleden, en sulx bij een boete van 20 goltguldens. Is
nochmaels verstaen, tenwiele hij ter Heijde immiddels sieck is geweest, de voorschreven
resolutie te inhaereren, en daer toe hem noch te geven den tijdt van 14 dagen, om immiddels
de voorschreven reeckeningen te doen, bij de boete van 20 goltguldens daer toe gestelt.

423. Den 12 September 1691, fol.178.
Op de requeste van Vrouke Alberts weduwe en boedelhoudersche van Goort Martensen,
versoeckende ten opsichte van hare twee onmondige kinderen, bij haer voorschreven eheman
in echte verweckt, dat haer Wel Edele Hoogh Achtbare beliefden te consenteeren uijt de
verkopinge van seeckere rentebrieff ad 5 guldens 11 stuijvers jaerlijcks, liggende op het huijs
van Roeloff Korssien, op de Calverhecken wegh, naest Arent Henricks weerhe ter eene en
Michiel Middeldorp ten anderen sijden, en dewelcke sij hadde verkoft aen de weduwe van Jan
Ibinck.
Was geapost: Suppliantinne hier over wesende gehoort, en desvals genouchsame redenen
hebbende gegeven, soo wordt haer dit versoeck toegestaen.

424. Den 22 Sept(ember) 1691, fol.178vo.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt Thetardus Reijnink, in plaetse van wijlen
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Peter Michielsen begunstight met het sieken besoekerschap deser Stadt, op het tractament van
twehondert caroli guldens, ingaende op Michaeli aencomstigh.

425. Den 5 Octob(er) 1691, fol.178vo.
Hebben Schepenen en Raet den sieckentrooster Reijnink, op sijn versoeck toegestaen, om
geduijrende desen aenstaenden winter, desselfs plaetse door een ander bequaem persoon te
laten bedienen, sullende hij immiddels trachten van het Regiment, waer onder als
Mr. Chirurgijn dient af te raecken.

426. Den 21 September 1691, fol.179.
Op de requeste van Hermen Nuis Secretaris deser Stadt, Fredrick Ram, Burgermeester der
Stadt Steenwijck, ende Cornelis van Dijck, momberen over de kinderen van wijlen Herman
ten Holten, versoeckende consent om te mogen verkopen seeckere mathe alhier buijten de
Cellebroeder poorte gelegen, als mede een halff erffien int’ Oldebroeck liggende, om daer uijt
de lastige schulden des boedels, waer voor al van eenige, bereijts met recht worden
aengesproocken, te voldoen, sonder hetwelcke den boedel sich andersints selver soude
consumeren.
Was geapost: Dit versoeck wordt toegestaen.

427. Den 12 Octob(er) 1691, fol.179.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt Jan Jacob Drellingen begunstight met de
vacante Organiste plaetse in de Fransche kerke op het tractament van vijftigh guldens, half bij
de Stadt en half bij de Geestelikheijt te betalen.

428. Den 2 Novemb(er) 1691, fol.179vo.
Op de requeste van Peter Geubelsen, versoeckende eenige kinderen in sijn huijs te mogen
setten, ende aldaer leesen en schrijven te mogen leeren.
Was geapost: Dit versoeck wordt toegestaen.

429. Den 2 Novemb(er) 1691, fol.179vo.
Op de requeste van Jan van der Linde, Chirurgijn, Jan Jacobsen en Jan Aertsen, momberen
over d’ onmondige kinderen van wijlen Berent Jacobsen, versoeckende consent om ten
profijte van hunne pupillen 300 guldens op renthe te mogen geen aen Claes van Vollenhoo
metselaer, die daer mede de resterende cooppenningen van sijn bewoont huijs in de
Nieuwestrate, soude betalen, alsdan overdracht ontfangen, en van gemelte capitael een
Gerichtelijcke bekentenisse op sijn voorschreven huijs, erve ende weerhe, en onder verbant
van sijn persoon en goederen, tegens vijff per cento, aen gemelte momberen soude passeren.
Was geapost: Dit versoeck wordt toegestaen.

430. Den 30 November Anno 1691, fol.180.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raden Thiman Coming begunstight met die door de
doodt van Matthijs Hertogh vacant geworden sijnde schoolmeesters plaetse int’ Buijten Espel,
op het tractement en emolumenten daer toe staende, in te gaen op Paesschen Anno 1692.
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431. Den 14 Decemb(er) 1691, fol.180.
Op het request van de vrou weduwe Padkuls, versoekende dat tot het openen van het
testament van Haer Wel Edele en haer salige eheman binnen Rotterdam gemaekt, in plaetse
van Haer Wel Edele soon jemandt uijt het midden van Haer Edele Hoogh Achtbare mochte
als momber worden geauthoriseert.
Was geapost: Hier toe wordt geauthoriseert de Heere Burgermeester Vollenhove.

432. Den 14 Decemb(er) 1691, fol.180vo.
Berent Clasen van Bercum nu overleden hebbende gehadt het beneficie der turfsacken, soo
hebben Haer Edele Hoogh Achtbare op het versoek van Adam Crouwel de Jonge den selven
daer mede weder begunstight, op het eijgenste profijt en genot als Berent Clasen van Bercum
daer van gehadt heeft, met dien overstaende nochtans dat nae dode van Gesien Vriese, welke
tegenswoordigh geniet jareliks vijftigh caroli guldens, gemelte vijftigh guldens sullen
vervallen ter dispositie van Schepenen en Raedt.

433. Den 28 Decemb(er) 1691, fol.180vo.
Op de requeste van Jonker Wolter van Rijswick en Gerrit Vestrink mombaren over de
kinderen van Jonker Henrik van Rijswick, remonstrerende hoe dat desselfs vader Jonker Jan
van Rijswijk bij testamente tot erfgenamen hadde gestelt geseijde Jonker Wolter van Rijswik
voor de eene helfte en de kinderen van voorschreven Jonker Henrik van Rijswik voor de
andere helfte, dat verders geseijde Jonker Jan van Rijswik sijn soo(n) Henrik van Rijswick
hadde geinstitueert in de blote legitime en trebellianique portien, dat sij dienthalven hadden
een magescheijt opgericht met Jonker Henrik van Rijswik, en daer in op approbatie van Haer
Edele Hoogh Achtbare loco legitime et trebellianick portionis aen Jonker Henrik van Rijswik
hadden geaccordeert, het geene in den clausule van het magescheijt is volgende.
Clausulae concernens.
Dogh terwijle Jonker Henrik van Rijswik alleen de legitime en trebellianique portie was
gereserveert en sijn edele kinderen tot de verdere erffenisse geïnstitueert, en Jonker Wolter
van Rijswik neftens de Edele Gerhardt Vestrink tot momberen over de voornoemte kinderen,
hier over bij testamente aengestelt, soo hebben de voorschreven momberen, alleen op
approbatie van Haer Edele Hoogh Achtbare, met Jonker Henrik van Rijswik geaccordeert, dat
Jonker Henrik van Rijswik sal genieten het voorschreven huijs (te weten staende op de
Oldestrate naest Burgermeester Sabe) met een versegelinge van hondert goltguldens ( te
weten op een huijs in de Aexter Stege Albert Henriksen toebehorende) en sigh daer mede met
sijn edele legitime en trebellianque portie geconcenteert houden, sonder eenige pretensie op
de verdere goederen van sijn kinderen te reserveren etc.
Waer op dan versochten approbatie.
Was geapost: Schepenen en Raedt desen hebbende geexamineert, approberen dit
magescheijt ten opsighte van de onmondigen pro ut jacet.

434. Den 2 Januarij 1692, fol.181vo.
Hebben Schepenen en Raedt op des selfs gedane versoek aen Berent Lambertsen geaccordeert
vrij geleijde voor den tijdt van ses weken.

435. Den 4 Jan(uarij) 1692, fol.182.
Opt’ versoeck van de opsienders van de Linnenwevers gesellen, remonstrerende hoe dat bij
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dese sieckelijcke tijdt, haer busse ten eenemael in confusie is geraeckt, hebben Schepenen en
Raden om de busse wederom in stant te brengen haer g’ accordeert naevolgende artikelen.
1. Soo wanneer een knecht binnen dese Stadt komt sieck te liggen, die sal voor eerst 14 dagen
sieck wesen, en dan uijtte busse, nae ouder gewoonte, des weecks genieten eene caroli gulden.
2. Jemandt van de knechten sieck wesende, en sich geduirende sijn sieckte latende vinden op
een onbehoorlijck plaetse, als in een herreberge, off diergelijcke, die en sal uijtte busse geen
gelt meer genieten.
3. Jemandt van de knechten siek wesende sal uijtte busse niet meer genieten als eene caroli
gulden sonder dat voor slaepgelt iets meer sal worden betaelt.
4. Soo wanneer jemandt van d’ opsienders sich hier in te buijten ginck, en iets meerder gaff
als eene caroli gulden, die sal het geene hij meerder gegeven heeft, uijt sijn eijgen beurs daer
wederom moeten bijleggen.

436. Den 15 Januarij 1692, fol.182vo.
Op het request van Adam Kempe versoekende dat aen hem met het overlijden van Jan
Herwajer moge werden geaccordeert voor de Stadt het glasemaken met Jan Molter alleen te
mogen doen voor de Geestelijkheijt alleen, en voor de Bovenkerke met Jan Molter en voor de
Buijtenkerke met Lambert Canneman.
Was geapost: Schepenen en Raedt begunstigen den suppliant met het glasemaken voor de
Stadt in compagnie met Jan Molter, en voor de Geestelikheijt alleen, dogh belangende de
Boven en Buijten kerken daer over wordt verstaen, dat den selven sigh sal hebben te
addresseren bij de respective Heeren Provisoren en Kerkmeesteren.

437. Den 15 Januarij 1692, fol.183.
Hebben Schepenen en Raedt de weduwe van Berent Berentsen begunstight met het
Opsienderschap van Sevelingen om het selve door hare kinderen in der overleden vaders
plaetse te laten bedienen.

438. Den 4 Febr(uarij) 1692, fol.183.
Op de requeste van Jan Carsten versoeckende vrijgeleijde voor den tijdt van ses weecken, om
sijne pachten en andere saecken te redden, en mette collectens te reeckenen.
Was geapost: Dit versoeck wordt toegestaen.

439. Den 4 Febr(uarij) 1692, fol.183.
Op de requeste van Jan Henricks, vulgo mette Wijven, remonstrerende hoe dat Andries van
Thoor hem, in den voorledenen iare, voor haer Edele Mogenden hadde getrocken, en dat als
off hij sijne peerden niet hadde aengegeven, daer nochtans die op de Melm waren opgeslagen,
waer van het Rigister aen hem van Thoor was vertoont, dat het echter ter dage dieneinde,
desen onaengesien, was gebeurt, dat supplianten in de plaidoie hem hadde laten ontvallen, dat
van Thoor onder eede niet soude derven verclaren, dat hem de peerden niet souden sijn
aengegeven, hetwelcke van Thoor datelijck hadde aengenomen, en daer op op den eedt
afgeleght. Dat het verder was gebeurt dat supplianten hem door onachsaemheijt hadde laten
ontvallen, dat van Thoor eenen quaden eedt hadde gedaen, alsoo sijn peerden wel duidelijck
hadde aengegeven, als met beedighde condtschappen konde bewijsen, waer over van Thoor
supplianten voor haer Edele Mogenden Hadde getrocken tegens de 4 de dach van

Pagina 107 van 159

d’ aenstaende vergaderinge; Versoeckende derhalven, alsoo sij beijde burgers waren, dat van
Thoor, bij een staudt grijpende poene mochte worden gelast, om d evoornoemte citatie voor
haer Edele Mogenden ilico af te doen en in te trecken, en sijne actie soo hij mochte sustiueren
te hebben, voor desen Achtbare Gerichte in te stellen.
Was geapost: Wordt verstaen dat Andries van Thoor sijne actie wegens scheltwoorden
tegens Jan mette Wijven, voor haer Edele Mogenden de Heeren Gedeputeerden geinstitueert,
aldaer van de Rolle sal hebben af te doen, bij een boete van hondert olde schilden, en dat hij
die actie van scheltwoorden voor desen Achtbaren Gerichte, en nergens anders, ten sijnen
goeden rade, sal hebben te institueren ende te vervolgen.

440. Den 15 Febr(uarij) 1692, fol.184.
Hebben Schepenen en Raedt aen Berent Lambertsen op sijn versoek geaccordeert vrij geleijde
den tijdt van ses weken.

441. Den 22 Febr(uarij) 1692, fol.184.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt verstaen, gelijck sulx gedaen wordt bij desen,
dat geduijrende het afwesen van N: Reijnink, Berent Wijnsank op het ordinaris tractament van
vijftigh guldens, alle quartalen te betalen, de bedieninge van siekenbesoekerschap deser Sadt
in alle getrouwigheijt sal hebben waer te nemen in dier voegen als eenige tijdt tot nu toe
gedaen heeft.

442. Den 29 Febr(uarij) 1692, fol.184vo.
Op de requeste van Stijne Herberts weduwe wijlen Claes Gerritsen op het Haetlandt
woonachtigh, versoeckende haer erve, waer ae sij wegens dese Stadt noch twee jaer pacht
heeft, voor die twee jaren aen haer soone Willem Claessen te mogen overdoen, mits voor de
pachtpenningen borge blijvende.
Was geapost: Dit versoeck wordt toegestaen.

443. Den 7 Martij 1692, fol.184vo.
Hebben Schepenen en Raedt de weduwe van wijlen de Rector Stuijlen begunstight met een
jareliks weduwen tractament tot hondert dalers, en desselfs soon ad studie vijftigh caroli
guldens sullende beijde ingaen op Paesschen aencomende uijt de Geestelikheijt te betalen.

444. Den 7 Martij 1692, fol.184vo.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raden Pieter Janssen begunstight mette barendragers
plaetse, door Steven van Lottenen dus verne waergenomen, en door desselfs quaet
comportement vacant verclaert, en sulx op de emolumenten daer toe staende.

445. Den 7 Martij 1692, fol.185.
Op de requeste van Jan Klaessen remonstrerende hoe dat hij van Jan Delmerhorst heeft gekoft
het halve veer op Swolle voor een somma van hondert Rijxdaelders en een ducaet voor de
vrouw, en insiende de sterffelickheijt des menschen, soo versochte dieselve, soo wanneer hij
mochte komen te overlijden, dat sijn vrouwe alsdan in het veer mochte continueren, en soo
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niet, dat sijn weduwe alsdan aen die uijtgeschotene penningen wederom mochte geraecken, en
dieselve aen haer wederom worden betaelt.
Was geapost: Burgermeesteren, Schepenen en Raden approberen het ingegane accoort
tusschen suppliant en Jan Delmerhorst, nopende het overdoen van de halve treckschuijte en
het halve veer op Swolle ter somma van hondert Rijcksdaelders en een ducaet voor de vrouw;
En verstaen soo wanneer nae doode van suppliant het halve veer wederom aen een ander
wordt vergeven, alsdan die uijtgeschotene hondert Rijcksdaelders en een ducaet, door die
geene, aen wien het wederom vergeven wordt, aen suppliants weduwe, soo die alsdan noch
leeft, wederom sullen worden geremboursseert en uijtgekeert.

446. Den 7 Martij 1692, fol.185vo.
Op de requeste van Helmich van Marle en Abraham Suijrman, momberen over de onmondige
kinderen van wijlen Aert Janssen Keppel, versoeckende, ten opsichte van de onmondigen,
consent en authorisatie, om twee distincte obligatien, d’ eene van 800 en d’ andere van 100
caroli guldens capitalen, opt’ Comptoir van Vollenhoo liggende te mogen verkopen.
Was geapost: Dewiele supplianten hier van nader openinge aen de Heeren Burgermeeesteren
in der tijdt hebben gedaen, en de nootsaeckelickheijt om te vercopen genoechsaem
aengehoort, soo wordt dit versoeck toegestaen.

447. Den 7 Martij 1692, fol.186.
Op de requeste van Warner van Tongeren en Laurens van der Maten, in qualite als momberen
over de kinderen van Jan Gijsbertsen Bruijnvisch en Jannechien Gerbrants, versoeckende
approbatie van seeckere coop van een halff huijssien, alhier in de Buijten Nieuwe strate,
gelegen tegenover het achterhuijs van d’ Heer Burgermeester Eeckholt, herkomende uijt den
boedel van Gerbrant Claessen, en welck halff huijssien voor een somma van 95 caroli guldens
aen de vrouw weduwe wijlen d’ Heer Burgermeester Reijnder Ganseneb genaemt Tengnegel
hadden verkoft.
Was geapost: Burgermeesteren, Schepenen en Raden hebben nae voorgaende rapport van de
Heeren Hooftluijden vant’ Buijten Espel, dewelcke van te vooren de momberen hier over
hadden gehoort, neffensgaende coop geapprobeert, gelijck dieselve geapprobeert wordt bij
desen.

448. Den 10 Martij 1692, fol.186vo.
Op de requeste van Clamer ter Heijde versoeckende den boedel van sijn salige dochter de
weduwe Vriese ten overstaen van twee der voornaemste interessenten als met namen de
Doctoren Rijck Ridder en W. Meijer, onder beneficie van de wet en inventaris te mogen
aenvaerden.
Was geapost: Schepenen en Raden consenteren supplianten om den boedel in desen vermelt,
ten overstaen van de Doctoren Rijck Ridder en W. Meijer onder beneficie van de wet en
inventaris te mogen aenvaerden.

449. Den 12 Martij 1692, fol.186vo.
Op de requeste van Gerrit Claessen woonachtigh tot Brunnepe, versoeckende ten opsichte van
sijne onmondige kinderen approbatie van seecker verkofte versegelinge aen d’ Heer Dom.
Franciscus Hanius, welcke versegelinge uijt den boedel van Willem Simonsen heerkomende,
en in capitael groot is geweest 1000 guldens doch nu noch 500 guldens alsoo 500 guldens
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daer van is afgelost, slaend eop seecker stucke landts, tot IJsselmuijden liggende, genaemt de
Meermate, ingevolge versegelde brieff van den 5de April 1652 daer van sijnde, sullende de
penningen ad 500 guldens soo daer voor gekoft hebben, strecken om daer mede de weduwe
van hem Willem Simonsen pro quota te betalen 1000 guldens soo haer volgents
huwelijcksche voorwaerden toequam, alsoo soo veele penningen in den boedel niet
voorhanden waren.
Was geapost: Burgermeesteren, Schepenen en Raden approberen deser coop, ten respecte
van de onmondigen, pro ut jacet.

450. Den 12 Martij 1692, fol.187.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raden Evert Evertsen Holtschemaecker begunstight
mette Kerpe poorte voor hem en sijne huijsvrouwe tot een wooninge, mits de reparatie tot
haren laste nemende.

451. Den 14 Martij 1692, fol.187vo.
Op de requeste van Herman van der Maten, remonstrerende hoe dat Schepenen en Raden hem
voor desen hadden geconsenteert, om op de halve goederen van sijn salige moejke Tijmentien
Eckelbooms, fideicommiss subject, 800 guldens te mogen negotieren, om daer mede een
nieuw veerschip uijt te halen, doch dat hij tegenswoordich door seecker tusschengekomen
accident nier wel bequaem is, versoeckende derhalven om in plaetse ven een veerschip een
gruttermoole te mogen oprichten, om sijne onereuse familie te onderhouden, en dat ten dien
fine de voorschreven 800 guldens op de voorschreven fideicommmiss subiect sijnde
goederen, mochte negotieren, mits dat die gruttermoole en sijne verdere goederen daer voor
souden sijn en blijven verbonden.
Was geapost: Burgermeesteren, Schepenen en Raden consenteren aen suppliant, om in
plaetse ven een nieuw schip, een gruttenmoole te mogen laten maecken, om daer toe
achthondert caroli guldens, op de halffscheijt van de goederen van sijn salige moeijke
Tijmentien Eckelbooms, fideicommiss subject, te mogen lichten, wordende die goederen in
soo verre van het fideicommiss ontlast, mits dat die gruttemoole en suppliants verdere
goederen daer voor sullen sijn en lijven verbonden, tot dat die 800 guldens wederom sullen
sijn voldaen en afgeleght.
NB: Dat suppliants swager van Loo, en de gebroederen Jan en Gerrit Scheppinck, hier over
van te vooren sijnde gehoort, hier in mede hebben geconsenteert.

452. Den 21 Martij 1692, fol.188.
Op de requeste van Teunis Janssen Visscher, versoeckende alhier een scheepstimmerweff te
mogen oprichten, waer toe die buijten de Cooren-merckts poorte hadde uijtgesien, mits dat
Schepenen en Raet hem daer toe wilden geven genoe(c)hsaem volck en praemschuijten, als
tot het maecken van den kistdam etc. worden gerequireert, en dat haer wierde toegestaen om
buijten de Koorenmerckts poorte, aen de Stadts muijre, een woonhuijs en schuijre te mogen
timmeren sonder daer van thins off uijtganck te betalen.
Was geapost: Om redenen in desen requeste vermelt wordt suppliant g’ accordeert, om tot
het opmaecken van de scheepstimmerwerff buijten de Kooren-merckts poorte te ogen
gebruijcken drie Stadts modder pramen, waer bij de Stadt sal voegen twaelff man, en dieselve
14 dagen betalen. Wordende vervolghlijck suppliant geaccordeert, om buijten de
Koorenmerckts poorte, aen de Stadts muijre, tot sijn contantement te mogen timmeren, sonder
daer van thins te betalen.
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453. Den 28 Martij 1692, fol.189.
Op het request van Geertien Bongaerts, versoekende te mogen hebben veniam aetatis sijnde
23 jaren out.
Was geapost: De momberen over dit des suppliantinnen versoek sijnde gehoort, worden de
selve het versochte veniam aetatis geaccordeert.

454. Den 25 April 1692, fol.189.
Op het request van Henrik Jansen Cock en Hermen Jansen Cock, momberen over de
onmondige kinderen van Wessel Jansen Cock en Albertien Wessels, versoekende approbatie
van een gedane vercopinge van een sesdepart soo d’ onmondigen hebben in een mate buijten
de Broederpoorte ter somma van driehondert caroli guldens aen Herman van Haerst gedaen.
Was geapost: Schepenen en Raedt approberen dese gedane vercopinge voor een sesdepart
ten opsighte van de onmondigen pro ut jacet.

455. Den 9 Maij 1692, fol.189vo.
Op de requeste van Do. Everhardus Worst en Lambert Matthijsen Hartoch, momberen over
Willem Henrick Ophuijsen, neffens de Edele Jacob Worst en Albert Hoff, momberen over
Jacomina Swanevliet, versoeckende den boedel van hun pupillen moeder Maria Worst, ten
overstaen van twee der voornaemste crediteuren, als de Muntmeester Jacob Ridder en
Lambertus Keppel, onder beneficie van de wet en inventaris te mogen adieren.
Was geapost: Dit versoeck wordt toegestaen.

456. Den 12 Maij 1692, fol.189vo.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt aen Peter Hermsen aen de Venerijte voor de
gepraetendeerde schade van het vergraven van sij landt aen den dijk geremitteert op sijn pacht
vijf en twintigh caroli guldens eens.

457. Den 20 Maij 1692, fol.190.
Op het request van Jacob Ridder J:U:Dr. en Muntmeester deser Stadt versoekende te mogen
munten dubbelde en enkelde daelders en florijnen op den voet van Selandt als ook schellingen
soo als de selve laestmael bij hem gemaekt sijn.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen den suppliant te mogen unten den dubbelden
en enkelden daelder en florijnen op den voet van Selandt tot revocatie, dogh konnen tot het
munten van den schellingh niet verstaen.

458. Den 4 Junij 1692, fol.190.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt Marten Hermsen van der Marrienbergh in
absentie van de soon van wijlen Christiaen Christiaensen begunstight met het eckmeterschap
deser Stadt.

459. Den 18 Junij 1692, fol.190.
Joncker Arent Willem van Ruijtenburgh toe de Broekhuijsen, Juffer Adriana Helena van
Ruijtenburgh en Joncker Warner toe Boecop als vertrout aen vrou Anna Maria van
Ruijtenburgh, repudierende de erffenisse van wijlen haer broeder saliger Steven Lambert van
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Ruijtenburgh onder versoek van twe der principaelste crediteuren, waer toe sij nomineerden
Joncker Rudolph Henrik Vaeght, en Johannes Leonarts Apotheker tot curateuren over desselfs
nalatenschap, die sij daer toe waren aenwijsende, soo hebben Haer Edele Hoogh Achtbare
sulx geaccordeet en gemelte personen tot dese curatele geauthoriseert.

460. Den 18 Junij 1692, fol.190vo.
Op het request van Do. Conradus Smaltius, versoekende als twede meester deser Latijnsche
Schole augmentatie van tractament vermits tot noch toe en bij het leven van Do. Langenburgh
maer twehondert guldens jareliks heeft genoten.
Was geapost: Schepenen en Raedt begunstigen den suppliant in plaetse van twehondert
guldens jareliks met driehondert caroli guldens bij quartalen te betalen, waer van het eerste
quartael sal verschenen sijn eerstcomende St. Jan.

461. Den 21 Junij 1692, fol.191.
Hebben burgermeesteren, Schepenen en Raedt den persoon van Henricus Ratrink als J:U:Dr.
geaccordeert advocando voor deser Stadts en Landtgerichte te mogen dienen.

462. Den 30 Julij 1692, fol.191.
Op het request van Gerrit Aenstoot en Peter Dirksen Swanenburgh, momberen over Claes
Craenhals kinderen, versoekende approbatie van sekere vercoop van een half huijs gelegen
Achter de Nieuwe Muijre, soo in het geheel vercoft is aen Peter Lucassen Lijndrajer voor een
somma van 600 caroli guldens, en jareliks beswaert is aen het Geesten Gasthuijs met 3
guldens 10 stuijvers aen de Geestelikheijt met 16 guldens 16 stuijvers en aen de Boven
Kercke met f.22 - 8 - 0.
Was geapost: Schepenen en Raedt hier over hebbende gehoort de redenen soo supplianten
hier over wisten te geven, approberen dese gedane coop pro ut jacet, ten opsighte deser
onmondige kinderen.

463. Den 22 Augusti 1692, fol.191vo.
Op het request van Helmich van Marle en Lambertus Keppel, momberen over de kinderen
van salige Jacob Rietbergh, versoekende authorisatie om tot afcominge van eenige schulden te
mogen vercopen sekere halve koje met het landt en huijs gelegen tot Wije.
Was geapost: Schepenen en Raedt authoriseren de supplianten in conformite hun versoek
dese halve koje met het landt en huijs ten meesten profite der onmondigen te mogen
vercopen.

464. Den 9 September 1692, fol.191vo.
Op de requeste van Lubbert Gerrits Cuiper, versoekende achter sijn huijs een afdack te mogen
timmeren, en daer toe een weijnich vant’ Buijten Kerckhoff af te nemen, hetwelcke aen het
Kerckhoff niet kan schaden.
Was geapost: Dit versoeck wordt toegestaen, edoch tot revocatie soo wanneer sulx den
dienst van de kercke mochte verijsschen.

Pagina 112 van 159

465. Den 9 September Anno 1692, fol.192.
Op de requeste van Engbert Gerritsen, remonstrerende hoe dat in den jare 1688 van Engbert
Velthuijs en de momberen van Ida Henricks kinderen hadde gekoft een huijs in de Keijsers
strate staende, voor 330 goltguldens, onder conditie dat aen geseijde cooppenningen soude
korten een obligatie van 200 guldens capitael de dato den 22 Julij 1691 tegens 5 per cento, als
hij tot laste van gemelte Engbert Velthuijs en Ida Henricks in leven gewesene eheluijden
liggende heeft, met versoeck datte momberen van Ida Henricks kinderen mochten worden
g’ ordonneert om aen hem suppliant cessie en overdracht te doen.
Was geapost: Dewiele de coop onder conditie in desen vermelt is aengegaen, soo worden de
momberen g’ ordonneert, om aen suppliant, onder kortinge van sijne obligatie van 200 caroli
guldens aen de cooppenningen en mits betalende het resterende cum interesse, cessie en
overdracht nae Stadtrecht te doen.

466. Den 3 Octob(er) 1692, fol.192vo.
Hebben Schepenen en Raedt op het versoek van de weduwe van Henrik Coppien geaccordeert
dat sij haer leven langh sal genieten en continueren in het tractament van twintigh caroli
guldens te trecken en te profiteren van dese Stadt, en sulx uijt cracht van Apostille in den jare
1681 bij het afsterven van haer eheman afgegeven.

467. Den 14 Octob(er) 1692, fol.192vo.
Op het request van Catarina en Anna Jans versoekende als erfgenamen ab intestato van
Wolter Cornelisen, desselfs boedel te mogen aenvaerden onder beneficie van inventaris ten
overstaen van Joncker Egbert ten Bussche wegens sijn moeje Juffer Glauwe met adsumtie van
d’ Assajeur Sluijter en Barent Assenborner.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen de supplianten dit versoek en authoriseren
gemelte personen tot boedelredders.

468. Den 24 Octob(er) 1692, fol.193.
Op het requeste van Claes en Battien Passer kinderen van wijlen Teunis Clasen Passer,
versoekende der selver moeders boedel, met namen Geertien Everts onder beneficie van
inventaris te mogen adieren ten overstaen van de principaelste crediteuren, als Pieter Olican,
Adam Crouwel en Gerrit Arentsen van Wije.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen den supplianten dat sij desen boedel onder
beneficie van inventaris adieren ten overstaen van Capitain Pieter Olican, Adam Crouwel en
Gerrit Arentsen van Wije.

469. Den 27 Octob(er) 1692, fol.193.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt Antonij Aertsen op sijn versoek tot mede
curator aengestelt over den boedel van Jan Henriksen Blickslagers weduwe wijlen Annetie
Jurriens.

470. Den 4 Novemb(er) 1692, fol.193vo.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt (vermits het vertreck van Margriete Moer)
Hilletie Dirks huijsvrouwe van Gijsbert Valkenburgh begunstight met het ordinaris tractament
van vroemoer deser Stadt.
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471. Den 4 Novemb(er) 1692, fol.193vo.
Op het request van Henrik van Heerde, versoekende op sekere ledige plaetse bij de
Calverhekken brugge te mogen setten een lose, mits betalende aen het Geertruijden Gasthuijs
tot thins jareliks 3 guldens, 10 stuijvers.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen den suppliant dat hij voor den tijdt van
vijfthien jaren op dese plaetse een lose timmeren, mits betalende jareliks aen het Geertruijden
Gasthuijs drie guldens 10 stuijvers en dat hij nae supiratie van die tijdt de lose weder tot sijne
profite sal mogen wegbreken.

472. Den 12 Novemb(er) 1692, fol.194.
Op de requeste van Dirck Possien en Thijman Martensen als momberen over Henrick Janssen
voorts van Wolter Janssen ende Reijnder Janssen, momberen over Aeltien Wessels, dochter
van Wessel Dircks en Trijntien Henricks gewoont hebbende aen den Swartendijck,
remonstrerende, hoe dat sij momberen, voor haere pupillen met Grietien Jans meerdejarige
dochter van voorschreven Trijntien Henricks waeren g’ accordeert, dat geseijde Grietien Jans
soude behouden het olderlijcke huijssien aen de Swartendijck, met al den inboedel, huijsraet
en vehe, en daer en tegens alleen dragen alle des boedels schulden, en dan noch aen haer
voorschreven broedere Henrick Janssen voor de moederlijcke erffenisse betalen elff caroli
guldens en aen haer voorschreven halve suster Aeltien Wessels voor vaderlijck en
moederlijck goet ontrichten vijff en sestich caroli guldens met versoeck van approbatie.
Was geapost: Dese uijtcoop wordt g’ approbeert pro ut jacet.

473. Den 21 Novemb(er) 1692, fol.194vo.
Op de requeste van Jan Carel Metselaer, versoeckende seecker vervallen huijssien op het
Broeder Bolwerck staende in eijgendom te mogen hebben, mits betalende aen het
Geertruijden en Catharinen Gasthuijs den jaerlijcksen uijtganck ad 42 stuijvers, en sulx ten
oirsaecke geseijde huijssien van den eijgenaer wordt verlaten.
Was geapost: Dewiele den eijgenaer dit huijssien laet liggen wordt aen suppliant hetselve in
eijgendom g’ accordeert, mits betalende aen het Geertruijden en Catharinen Gasthuijs den
uijtganck ad 42 stuijvers jaerlijcks.

474. Den 23 Novemb(er) Anno 1692, fol.195.
Op het request van Albert Bolte, Muntergesel, versoeckende aen sijn huijs, hetwelcke hij bij
de Kruijttoorn aen de Stadts Muijre heeft staende, een kleijn afdackjen te mogen maecken van
6 voeten.
Was geapost: Dit versoeck wordt toegestaen, edoch tot revocatie.

475. Den 30 Novemb(er) Anno 1692, fol.195.
Op de requeste van Lucas Henricksen, versoeckende met het meesterschap van de swepe van
de Boven Kercke, door de doodt van Hugo Jans open gevallen, wederom te mogen werden
begunstight.
Was geapost: Suppliant wordt begunstight met het meesterschap van de sweepe van de
Boven Kercke deser Stadt, op het tractement daer toe staende, mits dat de helfte van de
verdere emolumenten wegens het setten van de stoelen, die de meester van de sweepe, nae
betalinge van de kosten daer van treckt, sullen worden genoten halff bij hem suppliant, en
halff bij de weduwe van Hugo Jans, soo lange sij weduwe blijft.
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476. Den 17 December Anno 1692, fol.195vo.
Op de requeste van Hermen Nuis secretaris, en Cornelis van Dijck, momberen over Hermen
ten Holtens kinderen, versoeckende approbatie van seeckeren hoff buijten de Claterpoorte
gelegen, soo vercoft hadden aen de binnenvader uijt’ Sieckenhuijs Jan Janssen van
Ootmarsum genaemt, voor een somma van f.260 - 0 - 0, en dat mochten worden
g’ authoriseert om daer van overdracht te doen.
Was geapost: Burgermeesteren, Schepenen en Raden approberen dese gedane vercopinge
pro ut jacet, en authoriseren de mombere, om nae ontfanckst van de cooppenningen,
overdracht te mogen doen.

477. Den 10 Januarij 1693, fol.196.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt Abram Cloribus begunstight met de grote
burgerschap deser Stadt, en neftens de Gesworen gemeente aen hem verleent een octrooij van
twintigh jaren to het maken van gasen en floersen waer toe hij ten dien fine alhier sal stellen
een bequaem persoon tot meester knecht.

478. Den 23 Januarij 1693, fol.196.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt Geert Jansen Cnol om redenen van sijne
geledene schade van sijne Ecclesiastique pacht geremitteert acht en dertigh caroli guldens.

479. Den 30 Januarij 1693, fol.196.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt over den boedel van Dr. Nijhof tot curateuren
geauthoriseert Herman de Graef en Henrik Backer met adsumtie van eene der principaelste
crediteuren.

480. Den 14 Februarij 1693, fol.196.
Hebben Schepenen en Raedt op het versoek van Jan Jochumsen van Epe tot curateuren over
desselfs boedel geauthoriseert Gerrit Jorisen Richters en Conraet Conraetsen Betsedigh om
die selven ten meesten dienste der interessenten te redden.

481. Den 19 Febr(uarij) 1693, fol.196vo.
Op de requeste van Wessel Claessen als getrouwt aen Jannechien Lamberts, Dirck
Lambertsen, en Jan Lambertsen, neffens Jan Jelissen en Peter Erckelens momberen over
Cornelissien Lamberts, kinderen van wijlen Lambert van Galen, versoeckende d’ erffenisse en
naelatenschap van haer voorschreven vader, onder beneficie van de wet en inventaris, ten
overstaen van twee der voornaemste creditores, als daer sijn d’ erffgenamen van wijlen
Joncker Gerrit Cracht Glauwe, en de weduwe van wijlen Jan Benier te mogen adieren.
Was geapost: Burgermeesteren, Schepenen en Raden accorderen supplianten, om ten
overstaen van twee der voornaemste crediteuren in desen vermelt, desen boedel onder
beneficie van de wet en inventaris te mogen adieren.

482. Den 18 Febr(uarij) Anno 1693, fol.197.
Op de requeste van Cornelis van Dijck, neffens Lambertus Kanneman en Herman Denecamp
momberen over de voorkinderen van sijne huijsvrouwe, remonstrerende dat eene van geseijde
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kinderen sijnde een dochter wel genegentheijt hadde om tot Amsterdam een stoffen winckel
op te setten, hetwelcke alsoo sonder gelt niet en konde geschieden, soo versochten supplianten
consent en authorisatie, om op voorschreven dochter bewesen vaderlijck goet, eenige
penningen te mogen negotieren.
Was geapost: Schepenen en Raden accorderen supplianten om tot het oprichten van een
winckel van dese dochter tot Amsterdam woonachtich, eenige penningen op haer bewesen
goet, op interesse te mogen lichten, mits dat supplianten goede sorge sullen hebben te dragen
dat door dese te doene negotiatie, d’ andere kinderen niet en worden gepraejudiceert.

483. Den 6 Martij 1693, fol.197vo.
Op het request van Helmich van Marle en Lambertus Keppel momberen over de kinderen van
Jacob Rietbergen, versoekende dat tot afdoeninge van de schulden eenige penningen mogen
negotieren, en daer voor ten onderpande stellen eenigh goet tot Harxen ofte hetselve mogen
vercopen, en dat ook moge werden geapprobeert seker accoort ingegaen met de weduwe van
Hermen Pietersen Schocker om aen den selven te betalen binnen drie maenden achthondert
guldens mits dat daer mede een praetensie van gegenhondert en vijf en twintigh guldens sal
wesen geperimeert.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen den supplianten dese hunne beijde gedane
versoeken en approberen dit gemaekte accoordt pro ut jacet.

484. Den 13 Martij 1693, fol.198.
Is Juffer Theodora Barbara van Hell geaccordeert om den boedel van Jonker Pieter van Hell
onden beneficie van inventaris te adieren, sijnde tot boedelredders aengestelt de Secretarissen
Hoff en Jonker ten Bussche.

485. Den 18 Martij 1693, fol.198.
De Ontfanger van de Weteringe en Jan van de Wende als principaelste crediteuren in den
boedel van wijlen Jan Ariaensen Broekman sijn door Schepenen en Raedt den kinderen van
Jan Ariaensen Broekman tot reddinge van desselfs boedel onder aditie van erffenisse sub
beneficio inventarij (hetwelke haer is geaccordeert) geadjungeert.

486. Den 3 April 1693, fol.198.
Op het request van Jan Petersen Kalkdrager, versoekende om dat uit het Stadtshuisien aen de
piquersplaets belast is te delegeren, dat met een ander woninge mogte worden begunstigt.
Was geapost: Wort in plaets van dit versoek bij provisie jaerlix uit de brantschattinge tot
huishuire begunstigt met thien goltguldens.

487. Den 18 April 1693, fol.198vo.
Op de requeste van Paul Burtel, Fransche Gereformeerde vluchtelinck, versoeckende veniam
aetatis, ten eijnde sig met sijn broeder en susters de effecten en goederen van sijn salighe
ouders heergekomen mochte helpen verdelen, en dieselve nae sijn welgevallen administreren,
waer toe hij selver genoechsame bequaemheijt hadde.
Was geapost: Burgermeesteren, Schepenen en Raden der Stadt Campen, hebben om redenen
in desen requeste vermelt, aen suppliant Paul Burtel veniam aetatis verleent, gelijck hem sulx
verleent wordt kracht desen, om met sijn broeder en susters d’ effecten en goederen van sijn
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salighe ouders heergekomen te mogen helpen verdeelen, en dieselvige nae sijn welgevallen te
administreren.

488. Den 20 April 1693, fol.199.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raden Christina de Sporenmaeckers weduwe
begunstight mette wooninge van den tooren, tegens de chirurgijn van der Linde over gelegen,
daer Engele Willems in gewoont heeft, welcke met een proeve int’ Gasthuijs is begunstight
geworden.

489. Den 24 April Anno 1693, fol.199.
Op de requeste van Berent Bollinck als momber over Henrick en Aeltien Willems,
minderjarige, mitsgaders Egbert en Jan Willemsen, meerderjarige kinderen van wijlen van
Willem Egbertsen Backer, versoeckende approbatie van seecker verkoft huijssien en hoffien
daer achter, alhier in de Buijten Hoffstrate staende ende gelegen, hetwelcke sij aen haer
medemomber Jan Jelissen hadden verkoft voor een somma van 112 caroli guldens.
Was geapost: Schepenen en Raden hebben, nae gedane rapport van de Heeren Hooftluijden
vant’ Buijten Espel dese coop, pro ut jacet, geapprobeert, gelijck dieselve geapprobeert wordt
bij desen.

490. Den 5 Maij 1693, fol.199vo.
Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt op het versoek van de kinderen van salige
Sweer Gijsbertsen geaccordeert desselfs boedel te aenvaerden onder beneficie van inventaris
met adsumtie van de Heere Burgermeester ter Barchorst als van Stadtswegen een der
principaelste crediteuren sijnde.

491. Den 13 Maij 1693, fol.199vo.
Op het request van Mr. Lambert de Cock versoekende dat hem op sijne praetensie uijt de
camer van 1674, 1687, 88 en 1690, monterende te samen volgens sijn overgeleverde
rekeninge met een restant van twehondert dertigh guldens 3 stuijvers, 8 penningen mochte
werden afgeschreven de brantschattinge gaende uijt sijn huijs.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen den suppliant het capitael en interesse in
gevolge de gemaeckte uijtrekeninge van de Heeren Gecomitteerden tot de brantschattinge van
suppliant van dese sijn praetensie sal werden afgeschreven.

492. Den 13 Maij 1693, fol.200.
Op het request van Jan Velthoen en Adam Crouwel als momberen over de kinderen van
wijlen Janus van Wijringen, versoekende dat van de haer getroude kinderen mochten
negotieren een capitael van negenhondert guldens, en daer tegens onderpande te setten een
vierdepart van een erve in Dronten, om daer uijt voorschreven capitael te verrenten tegens
vier ten hondert toebehorende het voorschreven erve den kinderen voorgemelt.
Was geapost: Supplianten wordt dit haer versoek geaccordeert pro ut jacet.

493. Den 9 Sept(ember) 1693, fol.200.
Op het request van eenige koekenbackers deser Stadt.
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Was geapost: Schepenen en Raedt verstaen dat de gesamentlike koekenbackers deser Stadt
over de beste plaetsen van het setten harer kramen op de jaermerkten sullen moeten loten, en
dat de selve sal vrij staen twe dagen langer als de vreemden hare kramen te laten staen, nae
welken tijdt de selve mede sullen gehouden sijn gemelte hare kramen af te breken.

494. Den 18 Septemb(er) 1693, fol.200vo.
Op de requeste van Jan Eggerink versoekende vermits vele overgekomene ongelucken in sijn
staet sodanig is tenagteren gekomen, dat tot het redden van deselve, hij in sijn hogen
ouderdom, geen raet en weet, dat tot curatoren over derselfs desolaten boedel mogten worden
aengestelt Willem Bolte, Henrik van der Maten en Pieter Hesselink, om dieselve ad opus jus
habentium te redden.
Was geapost: Worden tot curatoren over die in desen desolaten boedel van Jan Eggerink
geconstitueert en aengestelt Willem Bolte, Henrik van der Maten en Pieter Hesselink, om
desen boedel in gemelte qualiteit ad opus jus habentium ten meesten voordele der respective
creditoren te redden.
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Index van Campen en haar Jurisdictie.
Deel 26 I.

Index op persoonsnamen.

Abrams, Simon
Adriaensen, Dirck
Aenstoot, Gerrit Jansen
Aenstoot, Gerrit
Aertsen, Antonij
Aertsen, Jacobus van
Aertsen, Jan
Alberts, Vrouke
Albertsen, Hendrik
Albertsen, Joost
Alphert, Andries, Trientien
Angel d’ Olde, Mr. Willem
Angel, Philippina
Anne, Swarte
Anthonij, Arent
Anthonij, Dirck
Arens, Jan
Arents, Geertien
Arents, Geessien
Arents, Lammechien
Arents, Lummechien
Arentsen, Frerik
Arentsen, Henrik
Arentsen, Rentmr. Adam
Assenborner, Barent
Backer, Egbert Simonsen
Backer, Frerik Jansen
Backer, Hendrick
Backer, Jacob Jacobsen
Backer, Jochem
Backer, Kijr
Backer, Roeloff Henricks
Backer, Willem Egbertsen
Backers, Ariaentien
Baeck, Burgermr.
Baecke, Heer
Baecke, Herman de
Baers, Frans
Banck, Herman
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Banck, Herman
Bandt, Peter
Baniers, Roedendr.
Baniers, Weduwe
Bant, Peter
Banties, Trijne
Barchorst, Burgermr. ter
Barchorst, Heer ter
Bassen, Evert Fredrick Janssen van
Bassen, Evert Jansen van
Bassen, Jan Arent van
Beeck, Hendrick
Beeck, Judith van der
Beecke, Juffer ter
Beeltsnijder, Anna
Benier, Jan
Bentheim, Anthonij van
Bentheims, Weduwe
Benthem, Do.
Benthem, Henrik van
Benthem, Ltn. Arnoldt van
Berckum, Berent Claessen van
Bercum, Berent Clasen van
Bercum, Berent van
Berents, Geertien
Berents, Gesien
Berents, Hansien
Berents, Marchien
Berentsen, Berent
Berentsen, Dirck
Berentsen, Jan
Bergh, Jacobus van den
Bergh, Mr. Jacob van den
Bergh, Willem Janssen van den
Berkum, Andries van
Bertrix, Elisabeth
Betsedigh, Conraet Conraetsen
Betzenen, Conraet Conraetsen
Bijsterbosch, Marten Martensen
Bijsterboss, Jan Martensen
Bilevelt, Jan
Bisschop, Dirck
Bitter, Claes Janssen
Bitter, Claes Kijrsen
Bitter, Roelof
Blanckevoort, Elsabee
Blanckevoort, Johan van
Blanckevoort, Ontfanger
Blanckevoort, S.
Blanckevoort, Weduwe
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251.
176.
136.
136.
380.
48.
304, 490.
218, 339.
158
283.
158.
3.
410.
131.
302.
280, 481.
395.
93.
321.
321.
81.
342.
412, 432.
299.
206.
21.
13.
16.
437.
142.
239.
361.
339.
395.
137.
199.
480.
295.
28, 112.
121.
199.
397.
351, 391, 393.
169.
399.
13.
13.
261, 271, 286, 312.
13.
312.

Blanckvoort, Elsabe
Blanckvoort, Johan
Blanckvoort, Steven Arent
Blankevoort, Gerhardt
Blankevoort, Jan
Blankevoort, Ontfanger
Blankvoort, Burgermr. Johan
Blankvoort, Elsebe
Blankvoort, Ontf. Joan
Blankvoort, Steven Arent
Bleecker, Jan Petersen
Bleecker, Wijnant
Blickslager, Jan Henriksen
Blieker, Wijnant
Boecop, Jhr. Jan Theodoor te
Boecop, Jhr. Warner toe
Bois, Jan du
Bolderwijnsen, Dirck
Boldewijnsen, Dirik
Bollinck, Berent
Bollinck, Gerrit
Bollinck, Jan
Bollink, Berent
Bollink, Gerrit
Bolte, Albert
Bolte, Willem
Bolter, Lambert Berentsen
Boltert, Jan Berentsen
Boltert, Lambert
Bon, Wolter
Bondam. Peter
Boneker, Berent
Bongaerts, Geertien
Bongaerts, Geertruijdt
Borcler, Praedecesseur
Borculo, Hermen Jans van
Borculo, Jan van
Borculo, Jennechien Jans van
Borculo, Joan van
Borculoe, Dr. van
Borg, Burgermr. Hugo ter
Borgerink, Weduwe
Borkelo, Jan van
Borne, Jan van
Borneman, Dr.
Borneman, Reinier
Borrus, Thomas
Boss, Claes Janssen
Bot, Christiaen
Bourgois, Cornelia
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410.
410.
410.
58.
17, 58.
114, 196, 211.
381.
381.
238.
381.
117.
146, 147.
469.
151.
76.
459.
234.
20, 414.
78.
489.
4.
4.
252.
277, 420.
474.
494.
114.
342.
106.
109.
391, 393.
13.
453.
411.
400.
182, 197.
197.
182, 197.
182.
273.
381.
293, 311.
232.
64, 71.
121.
331.
110, 111.
378.
290.
32.

Bouwes, Trijntien
Bovenhof, Jan Kijrsen
Boverhof, Jan Kijrsen
Brakel, Anthonij van
Brakel, Willem van
Brandenburgh, Engbert
Brandenburgh, Hester
Brandenburgh, Janneken
Breda, Geessien van
Breda, Griffier
Breda, Martha van
Breda, Rutger van
Brele, Ds. Joannes
Brevoort, Hugo
Broeck, Henrick Miechielsen van den
Broeke, Burgermr. Herman ten
Broekman, Jan Ariaensen
Bronckhorst, Jacobus
Bronkhorst, Jacob
Bruggeman, Frederick
Bruijn, Henrik
Bruijnsteijn, Secret.
Bruijnvis, Jan Gerritsen
Bruijnvis, Jan Gijsberts
Bruijnvisch, Jan Gijsbertsen
Brunier, Willem
Bultens, Dirck Jansen van
Bulter, Berent
Burgh, Burgermr. Hugo ter
Burgh, Hugo ter
Burgh, J.L. ter
Burgh, ter
Burtel, Paul
Bussche, Jhr. Egbert ten
Bussche, Secret. Jonker ten
Buterdijck, Jan
Caertemaecker, Hendrick Ernst
Caertemaker, Joest Jansen
Calot, Frans
Camerlinck, Campen, Jan Heeres
Campen, Jans
Canneman, Lambert
Canneman, Wolter
Cappert, Hendrick Hendricksen
Cappert, Hendrik
Captain,Willem Lamberts
Carel, Jan
Carolinus, Elisabeth
Carsten, Dievertien
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323.
127.
323.
306.
63.
37.
268.
37.
366.
308, 318.
421.
119, 366.
2.
283.
148, 214, 317.
321.
407, 485.
79.
213.
23.
385.
65.
68.
409.
447.
229.
87.
152.
377, 410.
133, 184, 236, 265, 286, 288.
381.
401.
487.
467.
484.
108.
79.
192.
171.
312.
336.
336.
436.
313.
41.
128.
77.
473.
172.
4.

Carsten, Jan
Carsten, Michel
Caspersen, Hendrick
Caten, Gosen ten
Caten, Hermen Gerrit ten
Christiaensen, Christiaen
Christiaensen, Jan
Christiaensen, Mr. Carst
Claes, Berentien
Claes, Geertien
Claes, Grietien
Claes, Heerke
Claessen, Arent
Claessen, Claes
Claessen, Gerbrant
Claessen, Gerrit
Claessen, Jan
Claessen, Wessel
Claessen, Willem
Clasen, Gerrit
Clasen, Heerke
Cloeke, Jan
Cloribus, Abram
Cnol, Geert Jansen
Cock, Claes
Cock, Henrik Jansen
Cock, Hermen Jansen
Cock, Mr. Lambert de
Cock, Wessel Jansen
Cock, Wessel
Coen, Simon
Coenraetsen, Coenraet
Cojer, Geertruijdt
Cojer, Jan Gerritsen
Coming, Herman Thimansen
Coming, Thiman
Comink, Thimen Hermsen
Coninck, Jan de
Coninkshoven , Christiaen
Cool, Do. Johannes
Coops, Marten
Coppert, Hendrick
Coppien, Hendrick
Cornelis, Maaike
Cornelis, Machtelt
Cornelissen, Gerrit
Cornelissen, Wolter
Cotius, Dom.
Cotius, Weduwe
Craenhals, Claes
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438.
280.
89.
377.
177.
34, 458.
34.
297.
317.
216.
114, 409.
252.
342.
216.
447.
449.
445.
481.
442.
419.
332.
398.
477.
478.
155.
454.
454.
491.
454.
255.
348.
411.
257.
69.
185.
430.
186.
160, 198, 217.
377.
200.
404.
11.
35, 466.
335.
129.
129.
467.
355.
357.
462.

Cramer, Douwe Tiarks
Cramer, Hans
Cramer, Jan
Cramer, Tiark
Cramer, Wijbe
Cramerus, Do.
Crans, Bernhardt
Cremer, Dirck de
Crijns, Gerritien
Crop, Jacob Danielsen
Crouwel de Jonge, Adam
Crouwel, Adam
Crouwels, Elsien
Cruel, Adam
Cruwel, Joost
Cuijkx, Vrou
Cuijper, Jan Hansen
Cuijpers, Rutger Rutgersen
Cuingnet, Lucretia
Cuiper, Lubbert Gerrits
Curtenius, Arnoldus
Curtenius, Dom.
Custos, Hendrick Lucassen
Danielsen, Jacob
Deehn, Capt. Georgh Hilman van
Delmerhorst, Jan
Denecamp, Herman
Denecamp, Hermen
Dienaer, Engbert de
Diepen, Gerrit Warnersen van
Dijck, Cornelis van
Dijck, Cunera van
Dijck, Jan van
Dijck, Peter Elbertsen van
Dimmer de Maine, Jacob
Dimmer de Maine, Jannneke
Dinksens, Jan
Dinxterveen, Henrick Lucassen
Dircks, Jan
Dircks, Wessel
Dircksen, Henrick Peter
Dircksen, Jacob
Dircksen, Jan
Dircksen, Melis
Dirks, Hilletie
Dirks, Lammechien
Doijs, Majoor
Doncker, J.
Doodt, Jacob Janssen de
Doppe, Joost
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332.
332.
366.
332.
332.
62.
25.
223.
61.
333.
432.
61, 177, 255, 3339, 360, 468, 492.
61.
330.
120.
420.
329.
344.
309, 316.
464.
357.
357.
33.
280.
231.
445.
149, 164, 482.
64, 71, 208, 413.
298.
320.
64, 69, 71, 81, 88, 93, 149, 220, 426, 476, 482.
81, 88, 93.
93.
78, 182, 232, 266, 414.
199.
199.
119.
119, 192, 389.
174.
472.
136.
317.
15.
317.
470.
386.
36.
13.
194.
366.

Dorsten Hendrickien van
Dorsten, Claes van
Dorsten, Daniel van
Dorsten, Engbert van
Dorsten, Geertien van
Dorsten, Jan Dircksen van
Dorsten, Jan van
Dorsten, Pieter van
Dorsten, Willem van
Drellingen, Jan Jacob
Dries, Beerte
Driven, Jan
Duijts, Roelof
Duinkercker, Geert Jacobsen
Dukinck, Gerrit
Dukingh, Gerrit
Dursten, Geertien van
Eckelboom, Bernard
Eckelboom, Bernhard
Eckelboom, Engbert
Eckelboom, Hendrick
Eckelboom, Jacob
Eckelboom, Tijmentien
Eeckholt, Eeckholt, Burgermr.
Eeckholt, Henrick
Eeckholt, Henricus
Eeckholt, Roelof
Eeckhout, Roelof Lambertsen
Eekholt, Anthonij
Eekholt, Hendrik
Eekholt, Roelof
Eelkink, Gerrit
Eese, Heer van
Egberts, Aeltien
Egberts, Anna
Egbertsen, Henrick
Egbertsen, Jan
Egberts, Eefse
Eggerink, Jan
Eijgers, Johanna
Elckink, Jan Gerritsen
Elseneur, Jan Jaspersen
Ems, Andries van
Engberts, Albert
Engberts, Geertien
Engelen, Johannis van
Engels, Lieutenant Joan
Ens, de Prins op
Ens, Jan van
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133.
133.
133.
133.
133, 340.
290.
133, 348.
290.
133, 184, 340.
427.
176.
288.
248.
13.
170.
163.
184.
299.
349.
48.
48.
192, 389.
451.
401.
447.
231, 331.
144.
53.
120.
302.
76, 181.
181, 263, 284, 302.
23.
13.
232.
305.
254, 360, 370.
412.
369.
494.
237.
320.
333.
393, 410.
77, 362.
133.
144.
231.
214.
220.

Epe, Jan Jochumsen van
480.
Erckelens, Gosen
18, 203.
Erckelens, Jacob
421.
Erckelens, Johannes
182.
Erckelens, Peter
240, 481.
Erckelens, Rutger
366.
Erkelens, Gosen
6, 73, 118, 188.
Erkelens, Heer
374.
Erkelens, Jacob
319.
Erkelens, Rutger
5, 420.
Ernst, Albert
79.
Ernst, Hendrick
79.
Everts, Geertien
468.
Felkinck, Jan Gerritsen
87.
Flitser, Lucas
71.
Flitser, Marmedoeck
224.
Franken, Jacob
77.
Franken, Jan
183.
Franken, Trijntien
77.
Frericx, Gerrichien
57.
Freriks, Albert
363.
Freriksen, Lubbert
358.
Freriksen, Peter
358.
Galen, Jan Arentsen van
207, 298.
Galen, Lambert van
481.
Ganseneb gnt. Tengnegel, Brmr. Reijnder 447.
Gansneb gen.Tengnegel, Elisabet Geertruid 382.
Gansneb gnt. Tengnegel, Jan
133.
Geerlofs, Geertien
404.
Geerts, Pouweltien
133.
Gelre, Grietien
372.
Gerbersen, Lubbert
150.
Gerbertsen, Jan
240.
Gerbrants, Jannechien
409, 447.
Gerbrants, Jennechien
68.
Gerrits, Geertien
342.
Gerrits, Gerrighien
315.
Gerrits, Hendrik
106.
Gerrits, Hendrikien
106.
Gerrits, Hermen
406.
Gerrits, Jacob
106.
Gerrits, Machtelt
254.
Gerrits, Petertien
106.
Gerrits, Wendele
233.
Gerrits, Wicher
404.
Gerritsen, Claes
442.
Gerritsen, Engbert
177, 465.
Gerritsen, Hendrik
114.
Gerritsen, Jan
189.
Gerritsen, Lambert
330.
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Gerritsen, Richard
Geubelsen, Peter
Geurtsen, Jan
Gieter, Pieter de
Gijsbers, Hendrick
Gijsbertsen, Sweer
Gijter, Peter de
Glaskremer, Jan
Glauwe, Jonker Gerrit Cracht
Glauwe, Juffer
Golstein, Juffer van
Gooij, Bartolt Henricksen
Gortemaker, Hermen
Gosensen, Hendrik
Gous, Mr. le
Goutum, Heerke Claes van
Govertsen, Cornelis
Graef, Herman de
Graef, Tollenaer van de
Grafhors, Arnoldus van
Grafhorst, Jannechien Gerbrants van
Greve, Jurrien
Groenvis, Herman Lucassen
Gronde, Dr. Abraham van de
Gronde, Manuel van de
Gronde, Saris Janssen van de
Groningen, Jan Lucassen van
Grote Floris
Grunde, Abram de
Grunde, Catharina van de
Grunde, Johanna van de
Grunde, Johannes van de
Grunde, Weduwe van de
Gruttemulder, Willem Hermsen
Guidelot, Minsieur
Haen, Abram de
Haen, Battien de
Haen, Henrick Petersen
Haen, Jacob Henricksen
Haen, Jan Berentsen de
Haen, Jannegien de
Haen, Jannegien Henricksen
Haen, Jannes de
Haen, Johannes de
Haen, Laurens de
Haen, Peter de
Haen, Peter Henricksen
Haere, Cornelis Gerritsen op de
Haersholte, Juffer Geerlina van
Haersolte, A.L. van
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370.
428.
174.
250, 343.
245.
490.
343.
367.
481.
467.
131.
267.
244.
175.
366.
337.
344.
479.
100.
128.
409.
295.
33, 324.
308.
308.
162.
8.
94.
325.
308.
308.
308.
93.
26.
400.
299.
351.
61.
61.
351.
71.
61.
299.
3, 324.
79.
299.
61.
129.
97, 110, 111, 131.
131.

Haersolte, J.E. van
Haersolte, M. van
Haersolte, Maria van
Haerst, Abraham Claessen
Haerst, Herman van
Haerst, Hermen Clasen van
Hagius, Benno
Hagius, Procurator
Hane, Abram de
Hane, Jan Berentsen
Hane, Jan Hermsen de
Hane, Johannes de
Hane, Laurens de
Hane, Lauwerens de
Hane, Peter de
Hanius, Dus. Franciscus
Hanius, Franciscus
Hanmsen, Dirck
Hansen, Hidje
Hansen, Laurens
Hansinck, Reijnder
Hardenbergh, Burgermr. van den
Hardenbergh, Weduwe
Harms, Bruijn
Harms, Hendrick
Harmsen, Carst
Harmsen, Gerrit
Harmsen, Johannes
Harn, Burgermr. en Muntmr.
Harn, Weduwe
Harpstede, Dirck Lucassen
Harpstede, Jan Lucassen
Hartgersen, Jan
Hartgersen, Theunis
Hartman, Ibe
Hartoch, Lambert Matthijsen
Hartogh, L. Matthijsen
Hartogh, Mattheus
Heerde, Hendrick Claessen van
Heerde, Henrik van
Heerde, Hermen Arentsen van
Heerde, Jacob van
Heijdanus, Conrector
Heijde, Clamer ter
Heijde, Dirkie van der
Heijde, Seijno van der
Heijmensen, Jan
Hell, Jonker Pieter van
Hell, Juffer Theodora Barbara van
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131.
131.
131.
227.
454.
333.
139, 195, 337, 373, 389.
332.
347.
169.
115, 169.
347.
344, 391, 393.
273.
378.
119, 449.
129, 133, 175, 231.
370.
332.
288.
96.
91, 311.
293.
342.
130.
38.
226.
129.
118.
118.
276.
276.
324.
134.
335.
455.
265.
185.
132.
471.
98.
344.
301, 394.
132, 177, 188, 235, 237, 340, 344, 371, 397, 416,
422, 448.
392.
33.
419.
484.
484.

Hendricks, Berent
Hendricks, Caspar
Hendricks, Claessien
Hendricks, Gijsbert
Hendricks, Hermtien
Hendricks, Ida
Hendricks, Lammegien
Hendricks, Mettien
Hendricks, Roelof
Hendricks, Trijntien
Hendricks, Willem
Hendriks, Jacobjen
Hendriksen, Egbert
Hendriksen, Geert
Hendriksen, Hermen
Hendriksen, Kijr
Hengel, Jan ten
Henricks vulgo met de Wijven, Jan
Henricks, Arent
Henricks, Geessien
Henricks, Henrickien
Henricks, Ida
Henricks, Trijntien
Henricksen, Jan
Henricksen, Lucas
Henriks, Anneken
Henriksen, Albert
Henriksen, Jan
Hensbergen, Theodorus
Hensbergen, Weduwe
Herberts, Stijne
Hermesens, Jacob
Herms, Geurt
Herms, Henrickhien
Hermsen, Cars
Hermsen, Dries
Hermsen, Jan
Hermsen, Lucia
Hermsen, Peter
Hermsen, Timen
Hermsen, Willem
Herrewejer, Heer
Hertogh, Andries Jansen
Hertogh, Jan Jansen
Hertogh, Lambert
Hertogh, Matthijs
Herwajer, Jan
Herweijer, Ytien
Hesselink, Pieter
Heuvel, Henrick Herman van
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21, 299.
89.
89.
245.
89.
64, 71, 149.
21.
21.
32.
21.
21, 89.
77.
133.
254.
214.
254.
3.
439.
423.
226.
344.
465.
472.
143, 187, 191, 308.
475.
417.
433.
469.
307.
307.
442.
419.
174.
413.
100.
419.
383.
129.
456.
77.
26.
366.
324.
324.
179.
430.
436.
27.
494.
184.

Hiddink, Jan
Hilberts, Henrickien
Hoendercremer, Berent Willemsen
Hoff, Albert
Hoff, Jan
Hoff, Johan Maximiliaen
Hoff, Secret.
Hofnaers, Eva
Hofstede, Gerrit Jansen
Hofstede, Gerrit
Hofstede, Johannes
Hogercamp, Menso Rutgers
Hoijman, Evert Jansen
Hoijman, Rutger
Hojer, Hendrik Hermsen
Holte, Herman ten
Holten, Hermen ten
Holterman, Arent Germersen
Holterman, Arent Germsen
Holts, Weduwe
Holtschemaecker, Philip Simons
Holtschenmaecker, Evert Evertsen
Hooghstraten, Roelof van
Hooijer, Henrick Harmsen
Horst, Jan van der
Hourick van der Keurbeeck, Heer
Hugo, Stoffer
Huigo, Stoffer
Hulsebos, Hendrick
Ibinck, Herman
Ibinck, Jan
Imeker, Gerrit
Imeker, Hendrick Gerritsen
Ingen, Burgermr. François van
Ingen, Burgermr. Frans van
Ingen, Burgermr. Hendrick van
Ingen, Frans van
Ingen, Hendrick van
Ingen, Joncker Jurrien van
Isacks, Roeper
Isacksen, Frans
Jacobs, Annechien
Jacobs, Berent
Jacobs, Geert
Jacobs, Hette
Jacobs, Holte
Jacobs, Jan
Jacobsen, Albert
Jacobsen, Berent
Jacobsen, Jan
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382.
412.
44.
455.
133.
352.
484.
38.
17, 173, 202, 373.
173.
173.
129.
20.
20.
127.
81, 88, 93.
426, 476.
8.
94.
72.
365.
450.
128.
239.
338.
231,
360.
267.
6.
140, 314.
140, 423.
333.
6.
382.
274, 318.
78.
366.
84.
316.
323.
280.
171.
404.
13.
404.
317.
404.
13.
429.
429.

Jacobsen, Lucas
Jacobsen, Machtelt
Jacobsen, Rutger
Jager, Gerrit
Jager, Jan
Jager, Peter
Jans, Aeltien
Jans, Anna
Jans, Annechien
Jans, Beeltien
Jans, Bettien
Jans, Catharina
Jans, Eeffien
Jans, Geertien
Jans, Geesien
Jans, Grietien
Jans, Heere
Jans, Hugo
Jans, Jennechien
Jans, Sibrigh
Jans, Stijntien
Jans, Swaentien
Jans, Trijntie
Jansen, Abram
Jansen, Anna
Jansen, Arent
Jansen, Berent
Jansen, Cornelis
Jansen, Hermen
Jansen, Jacob
Jansen, Jurrien
Jansen, Reijnt
Jansen, Roelof
Jansen, Teeuwis
Jansen, Willem
Janssen, Berent
Janssen, Burgermr. Louwe
Janssen, Claes
Janssen, Dirck
Janssen, Drees
Janssen, Geert
Janssen, Gerrit
Janssen, Henrick
Janssen, Herman
Janssen, Joost
Janssen, Jurrien
Janssen, Lambert
Janssen, Louwijs
Janssen, Peter
Janssen, Pieter
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171.
280.
129.
168.
114.
168.
50.
205, 294, 467.
175.
245.
174.
294, 467.
247.
287.
287.
472.
66.
180, 475.
183.
322.
280, 389.
280.
70, 74.
34.
216.
171, 419.
16.
362.
215.
215.
188.
174, 183.
103.
417.
183, 216.
370.
261.
342.
267.
206, 322.
342.
314.
472.
61.
389.
21.
342.
401.
226.
444.

Janssen, Reijnder
Janssen, Roelof
Janssen, Wolter
Jaspersen, Hendrick
Jelissen, Jan
Jellemans, Geertruijdt
Jellen, Clara
Jonge, Mr. Jan de
Joosten, Agnitie
Joosten, Andries
Joosten, Gerrit
Joosten, Jan
Joosten, Pelleke
Jordens, Burgermr. Johan
Jordens, Henrick
Jorissen, Henrick
Jurriens, Annetie
Kaertemaecker, Joost Janssen
Kalkdrager, Jan Petersen
Kanneman, Lambertus
Keijser, Cornelis de
Keiser, Henrick
Kempe, Adam
Kempe, Petrus
Keppel, Aert Janssen
Keppel, Aert
Keppel, Lambertus
Kerkhof, Hendrik Warnersen
Ketten de Jonge, Dirck van der
Ketten de Olde, Dirck van der
Ketten van Cöllen, Dr. Ernestus van der
Ketten, Dirck van der
Ketten, Lucas van der
Ketten, Theodorus Joannis van der
Koijer, Egbert
Koijer, Jan Simonsen
Korssien, Roeloff
Koster, Jan Petersen
Krouwel, Adam
Kuijper, Rutger Rutgersen
Laer, J. van
Lakenmaker, Henrik Arentsen
Lamberts, Berent
Lamberts, Claes
Lamberts, Cornelissien
Lamberts, Jannechien
Lamberts, Lutte
Lambertsen, Berent
Lambertsen, Dirck
Lambertsen, Jan
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472.
119.
472.
32.
481, 489.
355, 357.
118.
359.
389.
389.
409.
389.
389.
61.
395.
335.
469.
389.
486.
482.
20, 25.
182.
436.
304.
446.
36, 121, 265.
455, 463, 483.
323.
231.
231.
231.
22.
144, 231.
241.
305.
305.
423.
378.
206.
371.
129.
277.
250, 343.
330.
481.
481.
330.
434, 440.
481.
481

Langen, Anna Sibilla van
Langen, Boldewijn Gerrit van
Langen, Boldewijn van
Langen, Burgermr. Rudolph van
Langen, Geertruijdt Goedela van
Langen, Jan Arent van
Langen, Johan Arent van
Langen, Maria Elisabeth van
Langen, Roeloff van
Langen, Weduwe
Langenburg, Johannes
Langenburgh, Do.
Lannoij, Colonel
Leertouwer, Isack Fransen
Lenderman, Caspar
Leonarts, Johannes
Leussen, Gerrit Willemsen
Lieuendal, Henrik van
Lieuendal, Jonker Dirk van
Lieuendal, Reijnier van
Ligger, Claes
Ligger, Jacobus
Ligger, Lambert Willemsen
Ligger, Reijner
Ligger, Timen Hermsen
Ligger, Willem
Lijndrajer, Peter Lucassen
Linde, Chirurgijn van der
Linde, Jan van der
Linge, Dirck Gerritsen
Lingen, Frans Janssen van
Lodewicks, Evert
Loo, van
Lottenen, Steven
Lotteren, Steven van
Lubberink, Lucas Jacobsen
Lubberts, Albert
Lubberts, Gerrit
Lubbertsen, Arent
Lubbertsen, Gerbert
Lucas, Hillegien
Lucassen, Henrick
Lucassen, Jan
Lucassen, Peter
Luijcksens, Hendrick
Luijcksens, Jan
Lulofs, Doctor
Lunse, Claes Wijcchersen van der
Lunse, Jan Claessen van der
Lunse, Wijccher Claessen van der
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312.
410.
381.
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Speldemaeckers steege
Spijck, den
Stadts muijre, de
Steenwijck
Swanen brugge
Swarte Sluijs, de
Swartendijck
Swele Meppen
Swele
Swolle
Teckelenburgh, Graeffschap
Timmertoren, de
Tweebrugge, Furstendom
Ulsen
Urck
Utrecht
Veenepoorte
Veenestrate
Veerssen
Venerijte, de
Vereenighde Nederlanden
Vismarckt, de
Vleeshuijs, het
Vloetdijck
Vollenhoo
Vranckrijck
Wage, de
Wapenvelt
Welink, erve
Wesep
Wijhe
Wilmes, erve
Wilsum
Wilsummer Weert
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88.
131.
312, 410.
342.
165.
431.
381.
183.
270.
30.
117.
457.
146.
153, 157, 253, 282, 334, 437.
66, 328, 336, 337.
351.
366.
191.
96, 122, 155, 176, 278, 361, 452, 474.
13, 99, 218, 321.
84, 389.
80.
472.
125.
363.
65, 91, 124, 146, 160, 215, 322, 330, 381, 396, 445.
75.
155.
212.
102.
29, 31, 197.
131, 297.
16, 67, 327, 362.
323.
30.
238, 456.
219.
100, 224, 229.
152.
59, 351, 389.
82, 131, 210, 250, 382, 418, 446.
234.
200, 201, 208.
316.
381.
318.
129, 463.
381.
153, 191, 302.
302.

Witten Arent, huijs de
Yrst
Zuijthem
Zutphen

12.
330.
63.
182.

Index op instellingen.

Abdisse van Erven
Armehuijs
Armen van Campen
Armen weesen
Armen, Bedienaers der
Bander en Peijlmeesters plaetse
Banke van Leeninge
Barendragers plaetse
Bijschooltien
Bode-ampt
Botschuijvers plaetse
Bovenkercke
Brantschattinge
Brantspuijten
Briefbestellers plaetse
Broederkercke
Brouwerie de Halve Mane met de Sterre
Brouwerie van de Vijge
Brouwerie
Bruggegelt
Buijten Kerckhoff, het
Buijtenkerke
Caeghschip
Caerschuijten
Calckdragers plaetse
Calckovens
Camper ketelgelt
Cipiersplaetse
College, het
Colschen Dom, den
Compagnie, Burger
Comptoir van Vollenhoo
Deventer Kermiss
Deventer
Doodtgravers plaetse
Druckerie van Stadts saecken
Eckmeterschap
Eijlander Kercke, de
Ensergelt

Pagina 148 van 159

381.
380.
82, 161, 288, 299, 366.
71.
16, 224, 255.
319.
92, 199.
444.
186.
283.
124.
103, 180, 244, 389, 436, 462, 475.
366, 369, 389, 486, 491.
339.
109, 139.
345.
71.
214.
84, 96, 349.
29, 31.
464.
214, 345, 370, 436.
332, 337.
29.
112.
67.
72.
298.
35.
52.
385.
210, 446.
61.
118.
142.
392.
458.
161.
29, 31.

Fortificatien
Fransche Gereformeerde vluchtelinck
Gasthuijs, Geertruijden en Catharinen

161.
487.
18, 21, 144, 166, 203, 222, 236, 238, 265, 267,
404, 471, 473.
Gasthuijs, Geesten
42, 120, 312, 370, 462.
Gasthuijs, het
141, 189, 225, 349, 380, 488.
Gemael, Stadts of s’ Landts
327, 418.
Gemeensmans plaetse
398.
Geslachte, Stadts
390.
Gilde, Backers
45.
Gilde, Cuijpers
24.
Gilde, Drapeniers
402.
Gilde, Kleermaeckers en Laeckenbereijders 228, 292.
Gilde, Mandemaeckers
245.
Gilde, Reijders of Linnewevers
143, 146.
Gilde, Schippers
135, 143.
Gilde, Smits
388.
Gilde, St. Crispijn
387.
Gilde, Timmermans
24.
Gilde, Wijtschippers
269.
Grittemolen
130.
Groot Burgerschap
306.
Ham, Pastorie van den
381.
Harinckpackerij-huijs
155.
Hoefsmitsplaetse
291.
Hooftmansplaetse van Seveningen
334.
Inmanerschap
140, 314.
Jaermerckten
493.
Kappemaeckers winckel
411.
Kercke toe Nieuwenhuijs
60.
Kercke tot Diepenheim
9.
Kercke tot Goor
242.
Kercke tot Minden
204.
Kercke tot Schonebeeck
30.
Kercke tot Veerssen
75.
Kercke van Blankenham
42.
Kercke, Fransche
307, 427.
Kercke, Gereformeerde
264.
Kercken in Gulikkerlandt
62.
Klockgieterie
278.
Koorn mole
138.
Landtschaps accijsen
250.
Latijnsche Schole
400, 460.
Leercuijpen, de
79.
Lojerie
387.
Modderpraem
452.
Mole, coren
16.
Mole, de
362.
Mole, Eckelbooms eeck
151.
Molen, vulle
146, 151.
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Molen, wint vol
Moole Grutter
Munte tot Deventer
Munte, Stadts
Pannebackerije
Piloots plaetse
Piquerplaets
Postcomtoir
Posterie
Praemschuijte
Provincialen tol
Raemen
Regiment van Colonel Lannoij
Ridderschap en Steden
Saincte foix in Vranckrijck
Sallant, Rentampt van
Scheepstimmerwerff
Schole, Stadts
Scholten Gerigte
Schoolmeesters plaetse
Schoorsteengelt
Schuijfschuijte
Sieckenhuijs, het
Siekenbesoekerschap
Slepersplaetse
Stadts lantaerns
Steencoperie
Steenhouwerie
Stilvegerschap
Stoffenwinckel
Treckschuijte
Turfaccijs, Stadts
Turfsacken
Veer van hier op Haerlem
Veer van hier op Sneeck
Veer van hier op Swolle
Veerschip
Vergaderinge, Bethlem
Vergaderinge, Brandts
Vuijrgelt
Wage, de
Weesen deser Stadt
Weeshuijs, Armen
Weeshuijs, het
Weeshuijs, Stadts
Zeeuwschen daelder
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147.
451.
118.
73, 374.
272.
108, 367.
486.
338.
338.
452.
91.
154.
230.
63, 91, 211, 312.
234.
381.
452.
301.
381.
185, 430.
90, 366, 407.
215.
476.
441.
98.
28.
229.
229.
380.
482.
341.
179, 227, 272.
432.
135, 143.
66, 328, 336.
215, 322, 396, 445.
341, 451.
366.
312.
29.
200, 201, 208, 327.
5, 79, 200, 208.
329.
349, 380.
11, 34, 141.
219.

In dit deel voorkomende beroepen en functiën.

Abdisse
Advocaat
Aenspreker
Apotheker
Assajeur
Backer
Bander
Barendrager
Bedienaer
Binnenvader
Blickslager
Bode
Boedelhoudster
Briefbesteller
Brouwer
Burgermeester

Calckdrager
Camenaer
Capitain
Chirurgijn
Cijpier
Clockluijder
Cock
Collecteur
Colonel
Commissaris
Conrector
Cooperslager
Coopman
Corporael
Coster
Cuijper
Dachholder
Decker
Dedinghsluijden
Dickebiervaerder
Doctor
Dominé
Doodtgraver
Douariere
Drapenier
Drucker
Eckmeter

Pagina 151 van 159

381.
119, 141.
260.
397, 459.
417, 467.
138, 227.
319.
444.
224, 255.
476.
469.
283.
114, 133, 184.
109, 139.
71, 299, 349.
2, 5, 13, 61, 68, 77, 83, 87, 91, 118, 159, 201, 218, 261, 274,
286, 304, 311, 318, 321, 377, 379, 381, 382, 410, 426, 431, 433,
447, 490.
112, 281, 486.
51, e.v.
63, 231, 468.
77, 93, 234, 425, 429, 488.
207, 298.
35.
227.
179.
230.
5, 246, 410.
301, 394.
156.
25, 267, 290, 366.
281.
239.
329.
21, 129, 133.
147.
21, 61.
168.
41, 71, 145, 218, 331, 354, 381, 448.
2, 62, 119, 196, 200, 211, 235, 268, 272, 301, 321, 355, 357,
364, 449, 455, 460.
142.
381.
402.
392.
458.

Eijcker
Executeur
Gemeensman
Gerichtsdienaer
Gesel
Gildebroeder
Gildemeester
Glasemaker
Gravemaecker
Griffier
Grofsmit
Gruttemulder
Grutter
Havemeester
Hoefsmit
Hooftman
Hopman
Houtcoopman
Impostmeester
Inmaner
Joncker
Jonkheer
Juridisch Doctor
Kappemaecker
Kerckenvooghd
Kerckmeester
Ketelbeuter
Kleermaecker
Klockeluijder
Knecht
Koeckenbacker
Koehouder
Korvemaecker
Koster
Kraenvercoper
Laeckenbereijder
Lakenmaker
Lieutenant
Linnewever
Magistraat
Majoor
Mandemaecker
Meester van de sweep
Meesterknecht
Meijd
Meijer
Meijersche
Metselaer
Monster Commissaris
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24.
406.
398.
395.
384, 435.
146.
24, 45, 135, 146, 228, 269, 292, 387.
436.
303.
119, 308, 318, 366.
1.
26.
130.
34.
291.
44, 334.
6, 73, 118, 188, 318.
51.
167.
140, 314.
182, 184, 316, 356, 433, 459, 467, 481, 484.
76.
25, 114, 129, 144, 175, 182, 197, 231, 262, 289, 299, 325, 352,
395, 410, 457, 461.
411.
403.
18, 144, 166, 236, 238, 265, 312, 404, 436.
156.
228, 292.
415.
236, 292, 349, 384, 435.
493.
350.
376.
345.
156.
228, 292.
277.
81, 231, 366.
143, 384, 435.
61, 65, 71, 77, 79, 118, 131, 231, 307, 342, 366.
36, 81.
245.
180, 345, 475.
138, 477.
236.
80, 125, 358, 410.
363.
147, 288, 429, 473.
5, 381.

Mosselhaler
Mulder
Muntergesel
Muntmeester, Stadts
Ondermajeur
Ontfanger
Opsiender
Organist
Ouderluijden
Pachter
Pasteijbacker
Peijlmeester
Pepertueel Waerdein
Piloot
Piquer
Poortsluijter
Postmeester
Praeceptor
Praedecesseur
Predicant
Procurator
Provisoren
Rector
Reijder, Opreijder
Rentmeester
Richter
Roedendrager
Roeper
Saetdrager
Saetstorter
Schellevisjager
Scherprechter
Schipper
Scholle en botjager
Scholtinne
Scholtis
Schoolmeester
Secretaris
Siekenbesoeker
Siekentrooster
Sleper
Smeden
Stadtsmeijer
Stilveger
Sweertveger
Tapper
Timmerlieden
Touwslager
Turfdrager
Turfmeter

Pagina 153 van 159

31.
327.
474.
40, 118, 219, 353, 374, 455, 457.
28, 35, 415.
114, 131, 196, 211, 238, 250, 312, 418, 485.
225, 384, 402, 435.
427.
146.
250, 327, 343, 418.
227.
319.
73.
19, 108, 367.
486.
43, 46.
338.
364.
400.
196, 211, 234, 307, 321.
195, 332.
144, 436.
301, 443.
7, 143.
61, 80, 193, 207, 225.
129.
104, 136, 173, 296, 298, 308.
101.
113.
113.
31.
176, 297.
336.
31.
72.
381.
185, 400, 405, 430.
65, 81, 88, 133, 218, 320, 366, 395, 426, 476, 484.
424, 441.
425.
98.
147, 388.
196, 253.
380.
385.
213.
147.
48.
383.
383.

Turfvoerder
Veerluiden
Veerman
Veerschipper
Vendrigh
Vroedmoeder
Waerdein
Wagemeijster
Weesmeester
Wesevader

15.
157.
336.
66, 215.
230.
247, 470.
118, 374.
327.
5, 11.
378.

Verklarende woorden en termenlijst.

Ab intestato
Abandonneren
Ad hunc actum
Ad opus jus habentium
Ad vitam
Adieren
Adjungeren
Advocando
Aggreatie
Allodiael
Amende
Apparentie
Appendentien
Appliceren
Approbatie
Approprieren
Assajeur

-

Assumptie
Attestatie
Augmentatie
Avanceren
Beneficie van inventaris
Bladinge
Cage
Camenaer
Caterstede
Cautie
Caveren
Cederen
Cessie
Cessionis bonorum
Chargen

-
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Zonder testament.
Prijs geven, afstand doen van - .
Voor deze acte.
Ten behoeve van de rechthebbende.
Voor het leven, levenslang.
Aanvaarden (een erfenis).
Bijgevoegde personen.
Het verlenen van rechtskundige bijstand.
Goedkeuring, toestemming.
Erfvrij; niet leenroerig; vrij van leencijns.
Boete, straffe.
Waarschijnlijkheid.
Al het aan-en bijbehorende.
Toediening van uitwendige geneesmiddelen.
Vergunning.
Geschikt maken.
Keurmeester, rijkscontroleur van het gehalte van goud
en zilver.
Aan zich toevoegen, aannemen, laten gelden.
Bewijs van lidmaatschap en goed gedrag.
Vergroten, vermeerderen.
Voorschieten (van gelden).
Onder voorrecht van boedelbeschrijving.
Opbrengst.
Soort schip.
Beheerder van de geldmiddelen van een stad.
Keuterboerderij.
Zekerheid.
Borg blijven, aansprakelijk blijvende.
Afstaan, overdragen.
Zekerheid.
Afstand van goederen.
Ambten.

Circum circa
Clausulae concernens
Comformité
Complorteert
Comptoir
Computatie
Concererende
Condividenten
Confereren
Confirmatie
Conformite
Consenteren
Considerabele
Consideratie
Contentement
Contingent
Contradictie
Contrahenten
Contranierende
Contrarie
Coram
Cum interesse
Cum suis
Cum uxore
Declineren
Dedinghsluijden
Dependentien
Desolaet
Devolveren

-

Dilaeij
Distincte
Distractie
Ecclesiastique
Ed.
Emolumenten
Engelsen
Essaijeur

-

Evictie
Exceptie noninspectis verbis
testamenti
Exedere
Exemt
Expiratie
Favoriseren
Fiat ut petitur

-

Fidei commissaire

-
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Rondom.
Aan het einde betreffende.
Gelijkvormigheid, overeenkomstigheid.
Gedraagt.
Kantoor.
Berekening.
Betreffende.
Mededelen, mededelers.
Een bespreking houden, overleggen, beraadslagen.
Bevestigen.
Gelijkvormigheid, overeenkomstigheid.
Toestaan.
Toegeeflijkheid, inschikkelijkheid.
Toegeeflijkheid, inschikkelijkheid.
Tot tevredenheid.
Verschuldigt aandeel.
Tegenspraak, tegenstrijdigheid.
Samentrekkenden.
Tegenwerken; tegenlist gebruiken.
Tegenovergesteld, strijdig.
In aanwezigheid van, ten overstaan van.
Met rente.
Met de zijnen.
Met zijn echtgenote.
Afwijzen.
Scheidsrechters, middelaars, arbiters.
Afhankelijkheden.
Insolvente boedel, failliete nalatenschap.
Afwentelen, aan een ander bij erfrecht komende te
vervallen.
Uitstellen, sleepende houden.
Onderscheiden, onderkenbaar.
Verstrooiing, vervreemding.
Geestelijke.
Erendsame
Bijverdiensten.
Gewicht, gebruikt in de munterij.
Keurmeester, rijkscontroleur v. h. gehalte van
goud en zilver.
Gerechtelijke uitwinning, borgtocht, terugverkrijging.
Zonder het testament te hebben aanschouwd.
Overschrijden, (de perken) te buiten gaan.
Uitgenomen, onttrokken.
Aflopen, beëindigen.
Begunstgen, bevoordelen.
Het geschiede zoals wordt verzocht, het verzoek
wordt ingewilligd.
Testamentaire beschikking waarbij men een vertrouwd
persoon, die voor de wet als erfgenaam optreedt,

Floersen
Gauderen
Geadjungeert
Geaestimeert
Geaffecteert
Geallegueerde
Geamplieert
Geassigneert
Gebeneficeert
Gecasseert
Gechangeert
Gecomputeert
Gecondemneert
Geconsenteert
Geconsidereert
Geconvenieert
Gedebaucheert
Geëxhibeert
Geëximeert
Geinjungeert
Geïnsereert
Gementioneert
Gemortificeert
Genotificeert
Geobtineert
Geoccasioneert
Geperimeert
Geplacideert
Gepossideert
Gepraefereert
Gepraefigeert
Gepraejudiceert

-

Gepraetendeert
Geprocreërt
Gerequireert

-

Geresolveert
Gesarrogeert
Gesequestreert
Gestipuleert

-

Gesubstitueerde
Gesubvirguleert
Gesuppleert

-

Getenteert

-
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opdraagt een zeker legaat uit te keren aan iemand, die
wettelijk niet als erfgenaam kan worden aangewezen.
Velours, fluweelachtige stof.
Verblijden.
Als adjunct of helper toevoegen.
Gewaardeerd.
Aanwijzen ter dekking van bepaalde uitgaven.
Aangevoerde.
Aangevuld of verduidelijkt.
Schriftelijke aanwijzing ter betaling.
Begunstigd.
Vernietigen.
Verruilen, verwisselen.
Berekend.
Veroordeeld.
Toestemming, vergunning.
In overweging genomen.
Passen, gelegenheid komen.
Losbandig leven.
Overleggen, vertonen.
Af-, uitzonderen, onttrekken aan.
Uitdrukkelijk, gerechtelijk bevel.
Inlassen; laten opnemen.
Vermelden.
Tenietdoen.
Ter kennis brengen.
Verkregen.
Plaatshebbende.
Teniet gedaan.
Mogt behagen, mogt bevallen, believen.
Bezeten. In bezit hebben.
Recht van voorrang, voorkeur.
Tevoren vastgesteld.
Op een oordeel vooruitlopen dat later kan
schaden.
Staande houden.
Verwekken.
Degeen tegen wie een vordering wordt gedaan,
gedaagde.
Ontbinden.
In de plaats gesteld.
Zich ter plaatse laten vinden.
Als voorwaarde, voorbehoud, beperking of
uitbreiding in een contract vastleggen, bepalen,
bedingen.
In de plaats stellen of in de plaats treden.
Onderstreept.
Aangevult, toevoegen om voltallig te maken, bijbetalen,
bijpassen.
Zich eraan ergeren.

Getermineert
Gratificeren
Greijn
Gresen landt

-

Hoc actu
Iam nato habetur
Idque
Ilico
In solutum
In tempre
Indispositie
Indisputabel
Induceren
Infra
Inspectis verbis testamenti
Iouisseren
Iterative
J:U:Dr.

-

Jacobi, St.
Judiciele
Libro causarum
Loco legitime et trebellianick
portionis
Lopies
Magescheijt
Maintien
Maleus
Mandeeligh
Margen landt

-

Martini
Mesuage
Michaelis
Missive
Momberen
Monster Commissaris
Monterende
Morgen Landt

-

Mudde gesaeij
Necessieteit
Negotieren
Nicapabel
Nomine ejus
Nomine uxoris
Notoir
Obtineren

-
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Begrenzen, eindigen, afdoen, afmaken.
Bekrachtigen.
Graankorrel. ¼ karaat of mg.
Oude oppervlakte maat naar het aantal koeien er
op een bepaals stuk land geweid kunnen worden.
In deze acte.
Voor een deel van de erfenis.
Idem.
Op staande voet.
Voor het geheel (b.v. borg blijven).
Op het juiste moment.
Ontstemdheid.
Onbetwistbaar.
Overreden, bepraten.
Onder, beneden.
Controle van het testament.
Genieten.
Herhaalde.
Juris utriusque doctor, doctor in de beide rechten,
het burgelijke en het kerkelijke.
Verpagting van bouwland, 25 juli
Gerechtelijk, rechtsprekelijk.
Boek van zaken.
In plaats van de legitieme en trebellianick (vierde deel)
van de portie
Visbanken op de vismarkt.
Boedelscheiding.
Houding.
Kwaadwillig, boosaardig.
Gemeenschappelijk.
Oppervlakte maat (Rijnlandse 8515, 70 m2.
Pruisische 3180 m2 ofwel 0,318 ha.
Verpagting van grasland, St. Maarten, 11 Nov.
Opbrengst.
St. Michiel, 20 September.
Brief, officieel schrijven.
Voogden.
Functie voor militaire zaken, monsteren
Bedragende.
Oppervlakte maat (Rijnlandse 8515, 70 m2.
Pruisische 3180 m2 ofwel 0,318 ha.
Oppervlakte maat, ter grootte van een mud zaaigoed.
Noodwendigheid, noodzakelijkheid.
Handelen, koopwaar waarmee men langs de deuren vent.
Onbekwaam, niet in staat.
In haar naam.
In naam van zijn vrouw.
Algemeen bekend, openbaar.
Verkrijgen; de overhand behouden, winnen.

Occasien
Occupatien
Officie
Onereuse
Ongedecideert
Ordinaris jura
Pajementen
Parole
Patrimonie
Per interim
Peremtorelik
Permutatie
Perpetueel Waerdein

-

Persisteren
Piquer
Posthumus pro iam nato
habitur

-

Praeceptor quinta Classis
Praejudicie

-

Praetensie
Praevenieren
Principael
Pro parte haerdituria
Pro quota
Pro renata
Pro ut jacet
Prolongatie
Protegeren
qqt. (qualitate qua)
Quasi
Quod attestor
Quota quotis
Rato caverende
Recompens
Redevabel
Regarde
Reijderie

-

Reitereren
Reliqua
Remitteren
Rencontrere
Renuncieren
Repudieren
Resigneren
Revenues
Revocatie

-
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Gelegenheid, geschikte tijd, koopje.
Als procureur voor iemand optreden.
Ambt
Lastig, drukkend, bezwarend, zwaar.
Onzeker.
Gewone rechten.
Betalingen, termijnen.
Woord van eer.
Tot het vaderlijk erfdeel behorend.
Ondertussen.
Uiterste niet-verlengbare termijn.
Verwisseling, verplaatsing.
Onafgebroken voortdurend, levenslang keurmeester van
de munt.
Handhaven bij de genomen conclusie.
Africhter van paarden.
Een kind dat posthum geboren zal worden na het
overlijden van de vader.
Leermeester van de vijfde klas van de Latijnsche school.
Op een oordeel vooruitlopen dat later kan
schaden.
Vordering.
Voorkomen.
Lastgever, volmachtgever.
Voor een deel van de erfenis.
Voor zoveel mogelijk.
Voor de geboorte.
Wanneer het gebeurt.
De duur van iets verlengen.
Door voorspraak en gunst vooruithelpen.
In de hoedanigheid waarin, ambtshalve.
Zogenaamd.
Hetgeen ik getuig.
Ieder voor zijn deel.
Toegewezen borgen.
Vergoeding.
Schuldig, verschuldigd.
Ten verzoeke.
Geheel gereed maken of voltooien, de laatste hand aan
iets leggen, b.v. in de lakenbereiding.
Herhalen.
Overschot van onvereffende schuld.
Verminderen, ontheffen.
Tegemoet zie.
Ontzeggen.
De schulden veiligstellen, vanwege de erfenis minder is.
Afstand doen van; zich schikken, berusten.
Inkomsten van goederen.
Herroeping; intrekking v.e. volmacht, v.e. bevel enz.

Schepel

-

Sententie
Sint Marten
Solidum
Spaelandt
Specterende
St. Jacob
St. Jan
Stakettinge
Sub beneficio legis et
inventarii
Subsistentie
Sufficiente
Suo loco
Surplus
Sustenatie
Tantum
Thins
Traebellianique

-

Transigenten
Valideren
Veniam aetatis
Veralieneren
Vermangelt
Videntur
Vulgo
Waerdein

-
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Aanvankelijk ¼ mud, in het metriekstelsel
10 ltr. Of zoveel land als men met een schepel
b.v. weite c.q. rogge kan bezaaien. Geldersche
schepel 1450 m2. Drentse schepel 833 m2.
Rechterlijke uitspraak, vonnis, met kracht van arrest.
Verpagting van grasland, St. Maarten, 11 Nov.
Duurzaam, degelijk.
Bouwland.
Aanschouwende, bezinnende.
Verpagting van bouwland, 25 juli
24 Juni.
Hekwerk.
Onder voorrecht der wet van boedelbeschrijving.
Onderhoud, levensonderhoud.
Voldoende, toereikende
Te zijner plaatse.
Overblijvende hoeveelheid, rest, restant.
Ondersteunen.
Evenredig aandeel in de winst of overwinst.
Pacht, verplichting, schuld.
Het vierde part van eene overhands gemaakte erfenisse
in den boedel.
Een vergelijk treffen, tot een schikking komen.
Als betaling toegekend worden.
Verontschuldiging, meerderjarigheidsverklaring.
Vervreemden.
Verruilt.
Zie.
Naar gewoon spraakgebruik, gemeenlijk.
Keurmeester op de Munt.

