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Apostillen van Campen en haar Jurisdictie. 1624-1809. 

 

 
Deel 26 L.   12 Sept. 1712 – 20 Jan. 1724. Inv. nr. O.A. 202. 

 

 

 

 

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 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. 202. 1712 – 1724.  

 

 

1. Den 12 September 1712, fol.1. 

Op den requeste van die Ed: Andr. van Emst en die Ed: Albertus van de Weteringe in qualiteit 

als momboiren over Rutger Tussinck, versoekende haeres pupillen aenpart in vier morgen 

landt omtrent Oldeniel gelegen, hem met de erfgenaemen van wijlen de Heer Burgermeester 

ter Burgh toebehoirende te mogen vercopen en die penningen daer van sullende provenieren 

ten meesten profite van haere pupil, met approbatie van Schepenen en Raeden te mogen 

emploijeren. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accordeen des remonstranten versoeck, mits dat de 

penningen van dat landt sullende provenieren, met kennisse en op approbatie van Schepenen 

en Raeden sullen worden geemploieert ten meesten dienste van de remonstanten pupil. 

 

 

2. Den 17 September 1712, fol.1. 

Op den requeste van Jan Jansen Doele en Arent Gerritsen Kappers naaste vrinden en 

bloetverwanten van Hendrik Jansen van Dattelen en desselfs huisvrouwe versoekende 

desselfs naergelatene boedel ten overstaen van een bediende van den Armencamer en die Ed: 

Albert de Haene als de grootste uijthebbers te mogen aenverden sub beneficio inventarii. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen aen de supplianten den boedel in den 

requeste vermelt onder beneficie van inventaris te mogen aenveerden ten overstaen van een 

gecommitteerde uijt den Armen Camer deser Stadt, en die Ed: Albert de Haene, welcke daer 

over tot curateuren mits desen worden geauthoriseert. 

 

 

3. Den 27 September 1712, fol.1vo. 

Op de requeste van Abraham Gerritsen, versoekende dat hij suppliant het erve last gebruickt 

bij Claas Janssen ende nu bij hem gepacht, weder mooge overdoene, aen de weduwe van 

Dirck Janssen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen den suppliant sijn gedaan versoeck 

kunnende lijden dat de overschrijvinge mooge geschieden. 

 

 

4. Den 28 Septemb(er) 1712, fol.2. 

Op de requeste van Aaltijn Beerts getrouwt aen Hermen Gerrijtsen rademaker alhier 

versoeckende alhier het vroedvrouwenampt te mogen exerceeren. 

Was geapost:  Suppliantinne wort haar versoeck toegestaan op de attestatie en examen van  

d’ oudt Burgermeester Munt ordinarius Stadts Medicus, ende sal sij het vroedtvrouwen ampt 

en bedijninge bij provisie mogen exerceren. 

 

 

5. Den 3 October 1712, fol.2. 

Op den requeste van Pr. Jan Willem Winter in der tijt verwalter scholtis van IJsselmuijden, 

versoekende alhier tot het passeren van Gerigts acten, om niet genootsaeckt te zijn buiten de 

Stadt op zijn territoir te gaen, het reght van vergunder aerde in dese Stadt. 

Was geapost:  Suppliant word sijn versoeck in desen gemelt geaccordeert, soo en in dier 

voegen ’t selve bij zijn voorsaet is gebruickt ende dat geene acten door den suppliant alhier 

sullen mogen gepasseert en afgegeven worden, dan alleen sodane die het Schoutampt van 

IJsselmuijden concerneren, onder nulliteit, indien enige gerights acten, welcke alhier voor 
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desen gerighte deser Stadt gepasseert kunnen worden, afgegeven worden. 

 

 

6. Den 14 Octob(er) 1712, fol.2vo. 

Op de requeste van Gerrit van der Veghte versoeckende vrijgeleij voor Teunis Berentsen voor 

de tijt van 14 dagen om redenen dat een proces voor haar Ed mog: de ordinaris gedeputeerden 

deser provintie heeft hangende waar over mondeling gehoort moet worden en ontboden is. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort geaccordeert sullende de 14 dagen 

vrijgeleij gerekent moeten worden van heden. 

 

 

7. Den 15den October 1712, fol.3. 

Op de requeste van Henrick Gerritsen Uijtterwijck bij apostille van Schepenen ende Raaden 

van dato den 23sten januarii 1710 gecontinueerde taxateur van de vette beesten, versoeckende 

in sijne officii in de bedieninge te moogen gecontinueert werden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden hebben (naa deliberatie) goedtgevonden, den 

suppliant in sijne bedieninge van taxateur der eijgene geseijde vette beesten te continueeren; 

Gelastende de Stadts pachteren van het geslaght hem daarvoor t’ erkennen; Ende oock geene 

taxatie te doen, dan in sijne praesentie; sullende hijn taxateur van de beesten bij hem getaxeert 

werdende, een pertinente register hebben te houden ende aan den Collecteur overgeven. 

 

 

8. Den [leeg] Octob(er) 1712, fol.3. 

Op den requeste van Hendr. Tangenaer versoekende alhier als procurator te mogen worden 

geadmitteert. 

Was geapost:  Wanneer den suppliant de requisiten in het examen van het procuratorschap 

vereijst wordende, sal hebben voldaen in soo een vall word dieselve geadmitteert alhier 

procurando te mogen dienen. 

 

 

9. Op den 21sten October 1712, fol.3vo. 

Op de requeste van Henrick Willemsen, versoeckende dat hij het erve, bij Claas Arentsen 

althans bewoont, ende bij den suppliant van Claas Berentsen overgenoomen, aen Berentgien 

Harms, weduwe van Aart Stevensen Post mooge overdoen, ende dat het selve op haare naam 

mooge overgeschreeven werden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accordeeren dat het erve in desen vermeldt op de 

naame van Berentjen Herms, in plaats van den suppliant sal moogen overgeschreeven werden. 

 

 

10. Den 26sten October 1712, fol.4. 

Op de requeste van Severijn Stoop geweesene executeur van den Stadt, versoeckende 

gratieuselijck vergiffenisse van sijne begaane faute; Gelijck mede dat met het selve 

vaceerende ampt, door har Wel Edele Hoog Achtbaare, goedertijrentlijck weder mochte 

begunstight werden. 

Was geapost:  Suppliant wordt in verwachtinge van desselffs beter compertement, weder tot 

executeur aengestelt; Dog niet langer als voor den tijdt van een jaar; sullende naa expiratie 

van die tijdt, sig om sijne continuatie weder moeten addresseeren aan haar Wel Edele Hoog 

Achtbaare. 
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11. Den 28sten November 1712, fol.4. 

Op de requeste van Johanna Fortius weduwe wijlen den Eerwaarde Dominus Johannes 

Fellinger in leven Predicant op het Camper Eijlandt te kennen gevende dat haar Wel Edele 

Hoog Achtbaare gewoon sijn geweest alle beampten, off bediendens tot de kerken, schoolen, 

ende anders wordende beroepen met de groote Burgerschap deser Stadt te begunstigen; 

Hebbende des remonstrantes man saligher, in leven altijdt niet alleen het burgerrecht door het 

beweijden van der Stadts publike weijden genooten; maar sij remonstrante van tijdt tot tijdt 

daarin gecontinueert, ende dat recht geconserveert, sijnde haar kinderen op voorschrevene 

Eijlandt gebooren; met versoeck dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare een declaratoir 

gelieven aff te geven; Dat sij remonstrante met haar eheman ten tijde van het gedachte beroep, 

met de groote Burgerschap deser Stadt is begunstight geweest, ende haar kinderen 

naerderhandt aldaar gebooren voor geboorne Borgers off Borgeressen te houden sijn. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden verclaaren bij forma van declaratoir de remonstrante, 

ende haare beijde dochteren ende soon voor groote Borgeressen ende Borger deser Stadt; 

Houdende de tijdelijcke Predicanten van het Eijlandt, in gelijckheijt van die van dese Stadt 

voor groote Borgeren. 

 

 

12. Den 5 Decemb(er) 1712, fol.5. 

Op den requeste van Hermannus Scheper en Jan de Poole als mombairen over de onmondige 

kinderen van wijlen Berent de Pool bij Anna Schepers in echte verweckt, versoekende haerer 

pupillen portie in de erfenisse van Abigail Lindenhoff te mogen vercopen. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen het versoeck van de supplianten ten fine als 

in desen requeste is versoght, mits dat die te doene vercopinge ten regarde van de 

onmundigen ten overstaen van de Heeren Hooftluijden worde gedaen. 

 

 

13. Den 15 December 1712, fol.5. 

Op den requeste van die Ed: Nicolaes Sluijter en Dr. R. Erckelens als voogden over Margareta 

Sluijters, versoekende approbatie van de gedane vercopinge van een half erve in het 

Schoutampt Dorenspijck gelegen haere pupille toe behoirende en om die penningen daervan 

sullende provenieren ten besten voordele van haere pupil wederom te mogen beleggen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raeden accorderen de remonstranten versoeck ten fine als bij 

desen requeste versoght. 

 

 

14. Den 20 Decemb(er) 1712, fol.5vo. 

Op de requeste van jonker Oldeneel, nomine uxoris, ende met sijne nog onmondige suster 

juffer Gerherdina Levina Voorne hebbende gemaackt ende geslooten een finaal accoort met 

haar suster de vrouw weduwe van Leewerden over de nalatenschap van joncker Hermen 

Merten Voorne: versoukende wegens en voor de onmondige approbatie. 

Was geapost:  Het accoort in desen gemelt wort ten aensien van de nog onmondige 

Gerherdina Levina Voorne van Schepenen ende Raadt g’ approbeert ende geratificeert. 

 

 

15. Den 18den Janu(a)r(ii) 1713, fol.6. 

Op de requeste van de Heer Anth. Alphers Blanckvoort ende juffer Stevine Elisabeth 

Blanckvoort. Versoeckende voor haar parsoonen ende goederen vrijgeleijde voor haar ende 

haare voor de tijdt van ses maanden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accordeeren aen remonstranten, neffens haar  



Pagina 10 van 214 

bijhebbende goederen, nog vrijgeleijde in dese Stadt ende onderhoorige vrijheijdt voor de tijdt 

van ses weecken á dato deses; In verwachtinge echter dat dieselve immiddels aen haar 

crediteuren volcoemen genoegen sullen coomen te geven; sullende  bij ontstentenisse van sulx 

aen de remonstranten geen verder vrijgeleijde cunnen verleent werden. 

 

 

16. Den 20 Januarius 1713, fol.6. 

Op den requeste van Femmegien Everts, versoekende, alsoo zij van haer man Willem 

Hagenar in seven jaeren geene tijdinge hadde bekomen, en door getuigen gebleken is, dat hij, 

omtrent seven jaeren , dootkranck is geweest, met een ander te mogen trouwen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raden, naer ingenomen informatien, zijnde gebleken, dat de 

suppliante van haar man Willem Hagenar in seven jaeren geen tijdinge heeft bekomen, en dat 

het ingevolge bijgebragte attestatien, seker te dencken is, dat hij is overleden, accorderen aen 

de suppliante met een ander te mogen trouwen. 

 

 

17. Den 31sten Janu(a)r(ii) 1713, fol.6vo. 

Op de requeste van Arent Hermsen, meijer van de Stadt, versoekende seker erve in het Haet 

Landt geleegen last bij hem gepacht, ende tegenswoordigh gebruickt werdende door Willem 

Herberts Voogel, te moogen overdoen, aen Arent Loussen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accordeeren aen suppliant, het erve in desen gemeldt, 

aen Arent Louwsen, tot expiratie van de volle pacht jaaren te mogen overdoen. 

 

 

18. Den 2 Febr(uarii) 1713, fol.7. 

Op den requeste van Pr. Kemnerus in qualiteit als bediende Procurator van Catharina Reijers 

weduwe van Berent Spaar, versoekende brieven requisitoriadt ten einde dat Lucas Hermsen 

wonende op Wenneperveene bij sententie alhier van de weduwe Spaars verwonnen, alsoo 

alhier geen effecten van geseide Lucas Hermsen voorhanden zijn, tot Wennepervene voor dat 

verwin moghte werden geëxemitteert. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen des suppliants versoeck ten fine als in desen 

requeste versoght. 

 

 

19. Den 5den Februarii 1713, fol.7. 

Op de requeste van Egbert Roeloffsen Storm, versoekende begunstight te moogen werden met 

het Bolwerck door Mr. Jan Matthieu selfs in leven beseeten ende gebruickt geweest. 

Was geapost:  Suppliant wordt met het Bolwerck in desen gemeldt begunstight soodanigh 

hetselve bij wijlen Jan Matthieu gebruickt is geweest; Edog niet langer als tot revocatie. 

 

 

20. Den 5 Feb(ruarii) 1713, fol.7vo. 

Op de requeste van Jan van Hattem versoeckende dat de executeurs van het testament van sijn 

schoonvader Henrick Westerhuijs mogen geordonneert worden om met hem supliant te 

treeden tot scheidinge ende deilinge van den boedel van Henrick Westerhuijs. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen aen de suppliant de versoghte scheidinge en 

deilinge des gemelden boedels ende authoriseren ten dien einde de gemelde momberen ende 

executeurs. 

 

 



Pagina 11 van 214 

21. Den 8den Febr(uarii) 1713, fol.7vo. 

Op de requeste van Jannichjen ter Horst, versoekende betaalinge te moogen erlangen van 

soodaane een honderdt caroli guldens mits d’ interesse van dien, als sij suppliante aen juffer 

Anna Maria Sporij verstreckt heeft , tot welcker securiteijt sij een obligatie van duisendt caroli 

guldens in handen hadde gehadt welcke sij op ordre van Schepenen ende Raaden aen de 

momberen hadde overgegeven. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden verstaan; dat de momberen van juffer Anna Maria 

Sporij aen suppliante uijt d’ interesse van het capitaal in desen gemeldt (voor desen bij haar in 

handen geweest sijnde) sullen hebben te betaalen, haar verstreckte capitaal ende interesse, tot 

d’ effective voldoeninge. 

 

 

22. Den 10 Feb(ruarii) 1713, fol.8. 

Op de requeste van Hermen Beerthuijs en Rebecca van der Meulen, versoeckende dat haar 

moeder Elsien Krols weduwe van der Meulen moge geholden worden om aen haar een 

ordentelijcken staat en inventaris te geven ten fine om een scheidinge en deilinge des 

gemenen boedels te kunnen doen. 

Was geapost:  De weduwe van der Meulen wordt g’ ordonneert ende gelast van aen haare 

kinderen een ordentelijcken staat en inventaris van haren boedel te geven, ende sodanig sij de 

selve des gerequireert naa rechten sal kunnen stercken in de tijt van 8 dagen sonder daer van 

te mogen blijven in gebreeke. 

 

 

23. Den 10 Febr(uarii) 1713, fol.8vo. 

Op den requeste van Merten Bijsterbosch in qualiteit als mombair over het onmondige kint 

van Jan Jansen Weert, versoekende in zijne qualiteit voor zijne pupil aen Willem Jochemsen 

Bos te mogen op renthe geven een somma van een hondert caroli guldens mits dat hij daer 

voor zijne Turfdragers plaetse verbind. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen des suppliants versoeck ten fine als bij desen 

requeste is versoght, mits dat Willem Jochems Bos voor die te beleggene penningen een reël 

onderpandt sal hebben te stellen. 

 

 

24. Den 18 Febr(uarii) 1713, fol.9. 

Op den requeste van Hendrick de Pool, Jan de Pool, Jan Aartsen getrout aen Catharina de 

Pool, Evert Twent getrout aen Aeltien de Pool, Getruijt de Pool, neffens Hermannus Scheper 

en Jan de Pool als mombairen van Dirck, Catharina en Laurens de Pool kinderen van Berent 

de Pool en Anna Schepers alle kinderen en kindtskinderen van Laurens de Pool 

remonstrerende, hoe dat zij ijder voor een seste pert tot erfgenaemen sijn gestelt van Abigail 

Lindenhoff haere moeije bij testamente alhier voor Schepenen gepasseert in dato den 24 meert 

1710 waer bij wel enighsins soude schijnen een fideicommis te resideren, dog dewijl haer 

moeije wijlen de testatrice bij geseide haere testamentaire dispositie gewilt heeft, dat haere  

vermaeckte goederen souden strecken tot ijders onderhoudt, nut, en beste, en de goederen 

meest in huijsen zijn bestaende, soo versoeken de supplianten, dat in margine deses sal mogen 

verclaart worden dat de verkofte goederen van de erfenisse van Abigail Lindenhof niet voor 

schulden van ijmand der erfgenaemen uijtgewonnen en geexecuteert zijnde of getransporteert 

sullende worden geen het minste fideicommis in het voorschreven testament gementioneert, 

subject zijn. 

Was geapost: Schepenen en Raeden, na examinatie van het testament van Abigail Lindenhoff 

in desen requeste vermelt, verstaen, dat het geseide testament ten respecte van de goederen  
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van Hendrik de Poole, en Aeltien de Poole in huwelijck hebbende Evert Twent aen haer bij 

desen testamente gemaeckt, uijt oirsake de testatrice bij haere geseide dispositie gewilt heeft, 

dat geene goederen van haer vermaeckt voor enige schulden van haere geinstitueerde 

erfgenaemen souden mogen worden geexecuteert, en zij beide alhier gerigtelijck in 

verscheiden saken zijn verwonnen en onder executie staen in soo verre fideicommis 

involveert, de vordere goederen aen haere andere geinstitueerde erfgenaemen vermaeckt en 

wel principael de verkofte huisen vrij en onbeswaert van enig fideicommis verclarende. 

 

 

25. Den 18 Febr(uarii) 1713, fol.10. 

Op den requeste van Hermannus Brouwer en Theunis Backer als mombairen over de 

onmondige kinderen van Gijsbert Sasse, versoekende dat haer pupil Jan Sasse out zijnde 24 

jaeren tot administratie zijner goederen, veniam aetatis moge werden vergunt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raeden accorderen aen Jan Sasse veniam aetatis, ten fine als 

bij desen requeste is versoght. 

 

 

26. Den 18 Feb(ruarii) 1713, fol.10. 

Op de requeste van Warner Driesman versoeckende met Stadstimmermans plaatse door de 

doot van Mr. Jan Matthieu vacant, en bij hem bedijnt geweest sijnde seerdert eenigen tijt, te 

mogen gebeneficeert worden , en dat des selfs arbeits loon eenig sins verbeetert off op d’ eene 

of andere wijse gebeneficeert worden. 

Was geapost:  Suppliant Warner Dreesman wort tot Stadts meester timmerman bij provisie 

aengestelt, op het ordinaris profijt en genot van t’ knegte loon der geene die in Stadts werck 

gebruijckt worden soo als de Baasen ordinari genijten kunnende op des selfs versoeck van 

eenig tractement om verhoginge van eenig dagloon voor als nog niet worde gedisponeert. 

 

 

27. Den 25 Febr(uarii) 1713, fol.10vo. 

Op den requeste van Willem Oorthuis en Rutger Steventsen Post als mombairen over een 

kindt van Lambert Rutgersen en Aeltien Herms, versoekende approbatie om een huis staende 

alhier op de Kalverhecken wegh haer pupillen toebehoirende te mogen vercopen en 

overdragen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raeden approberen de gedaene coop ten fine als in desen 

requeste is versoght mits dat de cooppenningen daer van sullende provenieren, ten overstaen 

van de Heeren Hooftluijden, aen de interessenten sullen worden overhandight. 

 

 

28. Den 28 Febr(uarii) 1713, fol.10vo. 

Op den requeste van Claes Jansen, Stadts meijer wonende op het Eijlandt, versoekende 

approbatie om een erve door hem bij de laaste verpagtinge gehuirt nu bewoont door Jan 

Luigies aen Hendrick Tunissen van Kampervene te mogen overdoen en op de naem van 

vorenstaende persoon moge overgeschreven werden. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen des suppliants versoeck ten fine als in desen 

requeste is vermelt. 

 

 

29. Den 3den Meert 1713, fol.11. 

Op de requeste van vrouw Aleida Gesina Tengnegel tot Olthuijs, Douariere, wijlen de 

Hoogwelgebooren Heer Reiner Lodewijck Ganseneb genaamt Tengnegel, versoekende om 
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voor haar selven, ende als wettige vooghdesse van haar drie onmondige soonen, dat 

Schepenen ende Raaden als overmomberen, de Heer Borgermester Tollius niet, alleen tot 

momber over voorschreven haar sonen moogen authoriseeren, maar oock dat haar Wel Edele 

Hoog Achtbaar, seker convenant compromis off acte van submissie, over de naagelaate 

goederen van wijlen de Heer Joan Schaffer ingegaan, moogen approbeeren ende goedtkeuren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen de vrouw remonstrante haar 

versoeck, ten fine als bij desen requeste is versoght. 

 

 

30. Den 4 Meert 1713, fol.11vo. 

Op de requeste van Adriaan de Steur als koper van t’ huijs van d’ erfgenamen van Abigail 

Lindenhoff versoeckende dat het fideicommis door Abigail Lindenhoff op hare goederen 

volgens testamentaire dispositie de dato den 24 Meert 1710 geleght van sijn gekoft huijs 

afgenomen, op de kooppenningen daer voor belooft, tot sijn gerusthiet mogen geleght, ende 

dus van t’ eene goedt op andere moge getransporteert en overgebraght worden. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raden hebben het huijs in desen gemelt, 

volgens voorige resolutie van dato den 18 februarii 1713 van alle verbandt en fideicommis 

ontheft, wordende het verbandt en fideicommis van de testatrice op hare goederen geleght, 

cracht desen al nog op de kooppenningen van dit gemelt huijs transporteert, voor soo veel de 

portien van Henrick de Pool en Evert Twent an N.(A) de Pool getrouwt in desen belopene. 

 

 

31. Eodem die [4 Meert 1713], fol.12. 

Op de requeste van Anna Backers, versoekende begunstight te moogen werden met sekere 

wooninge onder de Louwenpoorte. 

Was geapost:  Suppliante wordt begunstight met de versoghte wooninge, onder de Louwen 

poorte; Edog niet langer als tot revocatie van Schepenen ende Raaden. 

 

 

32. Den 8 Meert 1713, fol.12.  

Op de requeste van die Ed: Adriaan de Steur versoeckende dat sijn gekoft huijs van de 

erfgenamen van Abigail Lindenhof van den fedeicommisse ontheft ende de kooppenningen in 

plaatse van huijs moghte verbonden worden ende die het verbant van t’ huijs op de 

kooppenningen daar voor belooft en betaalt getransporteert worden. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort g’ accordeert ende het gekofte huijs van 

volkomentlijck van alle fideicommis ontheft ende de cooppenningen voor soo veel dispositie 

en het verbandt van Abigail Lindenhoff op hare goederen gelecht, aengaat, wederom 

verbonden, ende het verbandt dies van t’ huijs, op de cooppenningen getransporteert. 

 

 

33. Eodem [8 Meert 1713], fol.12vo. (data niet ingevuld). 

Op de requeste van de curateuren van de boedel van Albert Spoor versoeckende tot reddinge 

des boedels eenige vaste goederen te verkopen. 

Was geapost:  De versoghte verkopinge in desen gemelt wort g’ accordeert mits deselve ten 

overstaan van d’ Heeren Hooftluijden geschijde. 

 

 

34. Eodem [8 Meert 1713], fol.12vo. 

Op de requeste van de Buijten vaeder van ’t Arme Weeshuijs en de momberen over Peter 

Hermsen Kaij versoeckende approbatie van een verkoft huijs aen de Koggen Oort gelegen 
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gekomen uijt den boedel van Luijtien Willems beneffens nog een 1/10 part van een huijs en 

hoff. 

Was geapost:  De verkopinge in desen gemelt wort op t’ rapport van d’ Heeren Hooftluijden 

pro ut jacet g’ approbeert. 

 

 

35. Den 12 Meert 1713, fol.13. 

Op de requeste van Ariana Schippers en Wolter Engelblick versoeckende approbatie van de 

coop van t’ huijs het Scheepijn soo als door haar uijt de handt is gedaan. 

Was geapost:  De interressenten en verwin hebben op den boedel van Ariana Schippers 

gehoort sijnde, over de extrajuditiele verkopinge van t’ huijs in desen gemelt ende in deselve 

verkopinge geconsenteert hebbende soo wort deselve verkopinge op rapport van de Heeren 

Hooftluijden van t’ Broeder Espel door Schepenen en Raad pro ut jacet geratificeert ende  

g’ approbeert. 

 

 

36. Den 13 Meert 1713, fol.13. 

Op den requeste van Willem Petersen Bosch versoekende approbatie om zijn gepagt erve 

zijnde het eerste erve van Hendr. Snel te mogen overdoen Willem Rutgersen Vogel. 

Was geapost:  Schepenen ende Raeden accorderen des Suppliants versoeck, ten fine als bij 

desen requeste is versoght. 

 

 

37. Den 20 Meert 1713, fol.13vo. 

Op de requeste van de curateuren van den boedel van de weduwe van Burgermeester  

A. Veene versoeckende g’ authoriseert te sijn om de boedel penningen an de crediteuren te 

demanueren. 

Was geapost:  De curateuren van den boedel van de weduwe  van de Heer Burgermeester  

A. Veene den staat van den boedel voor de Heeren Hooftluijden van t’ Cellebroeders Espel 

open geleght hebbende ende de interessenten daar over gehoort sijnde soo wort de gemaacte 

verdeelinge, scikinge en rang der crediteuren op het rapport der voorschreven Heeren 

Hooftluijden door Schepenen en Raaden g’ approbeert ende de curateuren g’ authoriseert de 

penningen op die voed de penningen te demanueren. 

 

 

38. Den 22 Meert 1713, fol.14. 

Op den requeste van Jan Hendricksen Kock Stadts meijer op het erve den Bos op het 

Hatelandt, versoekende dat aen hem naer de grootheit van zijn vergraven lant remissie moge 

worden geaccordeert. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden remitteren den suppliant een somma van dertigh caroli 

guldens aen zijne verschulde lantpaght te korten; mits dat den suppliant sal gehouden wesen 

de Vluegel Dijck in dit jaar op zijne kosten schou vrij te maken en te houden, zijnde dese 

remissie van den jaere 1712. 

 

 

39. Den 22 Meert 1713, fol.14. 

Op den requeste van Peter Stubbe versoekende betalinge van 37 guldens arbeitsloon soo hij 

aen de Geestelijckheit deser Stadt in de jaeren 1705, 1706, 1707 en 1708 verdient heeft. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen aen den suppliant de betalinge van die in 

desen requeste gemelte 37 guldens, mits dat daer van de uijtgangen, soo hij alsnogh wegens 
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een huis in de Bovennieustraet aen de Geestelijckheit deser Stadt verschult is, sullen gekortet 

en ingehouden werden. 

 

 

40. Den 22 Meert 1713, fol.14vo. 

Op den requeste van Otto Ernst van Heuvel voor sig en als momber over jonker. Roeloff van 

Delwigh als oock Hendr. Otto van Delwigh, versoekende brieven requisitoriael aen het Ed: 

Gerigte van IJsselmuijden ten ende de sententie en het verwin door haer tegens Hendr. 

Tangenaer, alhier geobtineert ter executie aldaer gestelt sullen mogen worden. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen des supplianten versoeck, ten fine als bij 

desen requeste wordt versoght. 

 

 

41. Den 22 Meert 1713, fol.14vo. 

Op den requeste van Teunis Jansen de Sot, versoekende dat zijn suster Gerbrig Jansen de Sot 

gehouden moge verclaert worden om aen hem voor haer erfelijcke portie de schulden van 

haer geseide vader, door hem suppliant betaelt, te moeten voldoen. 

Was geapost:  De beclaegde en de vordere interessenten worden gelast met den suppliant te 

liquideren en aen hem zijne verschotenene penningen te restitueren. 

 

 

42. Den 28sten Meert 1713, fol.15. 

Op de requeste van de Serviesmeester Sluijter, versoeckende dat haar Wel Edele Hoog 

Achtbaare als overmombers mochten accordeeren dat sodaane somma van achtienhonderdt 

ende ses ende vijfftig caroli guldens als geprovenieert sijn, van het verkoffte halve erve in 

Gelderlandt, van sijn suster Margreta Sluijter, bij hem remonstrant op interesse mochte 

behouden tegens vijff ten honderdt jaarlix, aenneemende de gemelte interesse het costgeldt 

jaarlix te sullen valideeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accordeeren aen den remonstrant het versoeck bij 

deesen gedaan; mits genoeghsaame borge stellende voor de restitutie deser penningen tot 

genoegen van de medemomber Dr. Rogier Erkelens. 

 

 

43. Den 29sten Meert 1713, fol.15. 

Op de requeste van die Ed: Gerardt Imeker, versoekende begunstight te moogen werden, met 

seker stuckjen landts, geleegen op het eijnde van het Bolwerk aen de Veene poorte, sijnde een 

moeras om tot een hoffjen t’ approprieren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden begunstigen remonstrants ende sijne soone, met het 

stuckjen landts in desen gemeldt; Edog niet langer als tot revocatie van Schepenen ende 

Raaden; Blijvende echter, ingevolge de gedaane roijinge ses ende dertigh voeten van des 

Stadts muijre. 

 

 

44. Den 29 Maart 1713, fol.15vo. 

Op de requeste van Willem Albertsen, Jan Klasen Zwol, Jacob Everts en Albert Jansen alle 

van de Heerlickheid Cuijnre sustinerende dat sij ende hare voorsaten van ondenkelijcke jaren 

van de Heerlijckheit Cuijnre met kaas en anders op dese Stadt varende noijt eenige tol het sij 

van eenige waren het sij  van het roer het sij in het uijt of invaren met hare schuijten betaalt 

hebben versoeckende in de vreedige possessie van vrijheid van alle tollen niet te turberen. 

Was geapost:  Schepenen en Raden de Collecteur deses Stadts Toll Herman de Graaf over  
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den inhoud desen requeste gehoort hebbende, ende gebleken sijnde dat de Cuijnre Schipperen 

alhier met hare koopmanschap ter merckt komende dog de Stadt niet passerende de roer tol in 

lange jaren niet hebben betaalt, soo worden gemelde schipperen van de Cuijnre de Stadt niet 

passerende in hare possessie van de gemelde vrijheit van de roertol gemaintineert, tot er tijte 

en wijle nader sij gebleken, dat de roer tol subject van oudts moghten sijn geweest. 

 

 

45. Den 1 April 1713, fol.16. 

Op de requeste van Lubbert Rijxsen versoeckende dat wegens sijn praetensie over het maken 

van de Stadts kolck in de Noordtwendiger dijck in den jare 1705 ende naa sijne stellinge 

ongeveer 200 guldens bedragende, eens voor moghten genijten 40 guldens, om daer mede de 

Stadt verschulte een waar over met executie gedreight wordt te betalen. 

Was geapost:  Suppliant wort om redenen ende tot executie van sijne praetensie in desen 

gemelt  eens voor al g’ accordeert veertig guldens, ende waar door sijne gehele praetensie sal 

sijn en blijven gemortificeert; sullende d’ Heer ontfanger deser Stadts domeinen dese 40 

guldens uijt de restanten off brandschattinge vinden. 

 

 

46. Den 10 April 1713, fol.16vo. 

Op de requeste van die Ed: Klaas van Berkum versoeckende betalinge van sijne praetensie 

soo wegens materialen tot het schoonmaken van ’t Collegie geduijrende den tijt van 4 ½ het 

emolument van schoonmaken en wassen vant linnen vant laaste jaar ¼ boter, noch door hem 

is etc. 

Was geapost:  Schepenen en Raadt accorderen aen remonstrant voor sijne praetensien, eens 

de somma van vijff en twintig caroli guldens uijt de oude restanten door d’ Heer ontfanger der 

Stadt domeinen te betalen wanneer de remonstrant sijne nog verschulde en resterende land 

pact van eenige maten aen de Geestelijckheit deser Stadt sal hebben voldaan, dogh eerder nijt. 

 

 

47. Den 17 April 1713, fol.16vo. 

Op den requeste van Pijter Valkijser versoekende door dien Mercelis Nienhuis deser Stadts 

Sadel maker overleden is, met desen Stadts sadelmakers plaetse so mogen worden 

begunstight. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden begunstigen om redenen breder in den requeste vermelt 

Pijter Valkijser met de Sadelmakersplaetse deser Stadt, soo en in diervoegen ’t selve aen 

wijlen Marcelis van Nienhuis op den 3 Februarii 1707 was gegeven. 

 

 

48. Den 24 April 1713, fol.17. 

Op de requeste van Maria Eckelbooms, jongste dochter van die Ed: B. Eckelboom en Helena 

Stercke versoeckende veniam aetatis sijnde in haar 21 jaar, ende haar moeder bij haar 

testamente sulx versoght hebbende. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort g’ accordeert ende de suppliantinne 

ingevolge de testamentaire dispositie van Helena Stercke weduwe Eckelbooms, 

suppliantinnes moeder, meerderjarig verklaart. 

 

 

49. Eodem [24 April 1713], fol.17. 

Op de requeste van Johanna van der Grunde weduwe van de Vaendring Gerh. Eckelboom als 

Moeder en wettige voogdesse en die Ed: J. Schepperick als testamentaire vooght over  
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Margreta Elisabet Eckelboom versoeckende approbatie van het magescheit tussen haar 

voorschreven ter eenre ende tussen Helena, Quirinus, Johanna Rensia en Maria Eckelboom ter 

andere sijde, erfgenamen van wijlen d’ Ed: Bernh. Eckelboom en vrouw Helena Stercke in 

leven echteluijden opgericht ende ten weder sijden getekent. 

Was geapost:  Het maagescheid in desen gemelt wort g’ approbeert. 

 

 

50. Den 24sten April 1713, fol.17vo. 

Op de requeste van Joan ter Welbergh, Scholtes van Isselmuiden, versoekende met deses 

Stadts stemme tot het vice Bewaarderschap begunstight te moogen werden. 

Was geapost:  Remonstrant wordt met deses Stadts stemme, tot het vice Bewaarderschap van 

Mastebroeck, begunstight. 

 

 

51. Den 4 Meij 1713, fol.17vo. 

Op den requeste van die Ed: Joan Coops als mombair van het onmondige soontien van wijlen 

Dr. Hendr. Raterink, versoekende dat de Heer Burgermeester Daendels moge worden 

geaucthoriseert om met den remonstrant bij die te doene rekeninge van Dr. Petrus Homman 

wegens zijne ontfank en uijtgank van het erve op Kampervene te assisteren. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden aucthoriseren de Heer Burgermeester Daendels, ten fine 

als bij desen requeste is versoght. 

 

 

52. Den 8 Meij 1713, fol.18. 

Op de requeste van Peter van Amesfoort ende Wolter ten Cate momberen over Catrina 

Grotenhuijs insgelijx op de requeste van Lambert Berents ende Henrick Jansen Trots 

momberen over Maria Grotenhuijs versoeckende approbatie van haar accoort met Aaltijn Jans 

weduwe van Henrick Grotenhuijs ende des selfs ondertroude man Wolter Mensen ingegaan 

op den 6 Meij 1713; aengaande de spectance van de erfenisse van Henrick Grotenhuijs bij het 

overlijden van Aeltijn Jans op de voorgemelde haare pupillen te vervallen ende besproken. 

Was geapost:  Schepenen ende Raden approberen het gemelde accoort pro ut jacet. 

 

 

53. Den 9 Maij 1713, fol.18vo. 

Op de requeste van Henrick Grotenhuijs ende Henrick Berents als momberen over de twee 

onmondige kinderen van Roelof Henricksen Veenhorst versoekende dat sij het eene kint 

genaamt Gijsbert Roelofs, aen de bestevader Gerrit Engberts ende de oomen Jan Pallick, 

Berent Henricks en Henrick Vrijdag tot Deventer, ende aen de oom Hermen Lauman tot 

Hattem, met sijne bewesene capitaaltijn, t’welck de voorscrevene bloedverwanten 

praesenteeren te conserveren, ende het kindt op te brengen tot dat in staat sij sijn kost te 

kunnen winnen. 

Was geapost:  Op het raport van de Heer Hooftluijden wort het versoeck in desen gemelt 

toegestaan ende de momberen g’ authoriseert s’ kindts bewesene goederen te laten volgen. 

 

 

54. Den 12 Maij 1713, fol.19. 

Op de requeste van d’ Eerwaarde Do. Gerhard Hilarius, predikant tot Wanneperveene ende 

Jan Molter momberen over Helena Molters versoeckende authorisatie om door middelen 

rechtens te vorderen van de weduwe van Henrick Molter, soodane som als haar pupille door 

Henr. Molter op sijn doodbedde is besproken. 
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Was geapost:  Supplianten worden ten fine in desen gemelt g’ authoriseert. 

 

 

55. Den 16 Meij 1713, fol.19. 

Op de requeste van de Meijeren van t’ Camper Eijland en Haatland en Stadts vrijheit 

versoeckende een Armen jager tot haren kosten te mogen anstellen om haar van de overlast 

der landloperen en bedelaren te bevrijen. 

Was geapost:  Supplianten wort haar versoeck toegestaan, om met een bequaam persoon te 

mogen accorderen om dusdanige bedijningen ten laste van Stadts meijeren waar te neemen, 

welck persoon aen d’ Heeren van de Magistraat ten fine van approbatie en authorisatie nader 

sal moeten gepresenteert worden. 

 

 

56. Den 23 Maij 1713, fol.19vo. 

Op den requeste van Lieffert Hendricks en Wilhelmus van Leussen in qualiteit als mombairen 

over Evert en Jacobien Albers kinderen van wijlen Albert Evertsen van Horst, versoekende 

approbatie over de deilinge van haerer pupillen goederen. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden approberen het gemaeckte maaggescheit, ten fine als bij 

desen requeste is versogt. 

 

 

57. Den 29 Meij 1713, fol.19vo. 

Op den requeste van juffer Stevina Elisabeth Blanckvoort, versoekende om redenen in den 

requeste vermelt, vrijgeleide voor de tijt van twee maenden. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen aen de remonstrante vrijgeleide voor de tijt 

van acht weken á dato deses af te rekenen. 

 

 

58. Den 12den Junij 1713, fol.20. 

Op de requeste van de gesamentlijcke Tamboers deser Stadt versoekende wegens het 

schoonmaaken van de Borger wachte begunstight te moogen werden met een halve tonne 

dickebier. 

Was geapost:  Hierop kan niet werden gedisponeert. 

 

 

59. Den 17den Junij 1713, fol.20. 

Op de requeste van Aaltjen Egberts weduwe van Frans Abrahamsen, versoekende om haare 

bekende armoede remissie van wegens landtpacht van een Haatlander Campjen over den jaare 

1707, van tien, ende over den jaare 1708 van twintig caroli guldens aen de Stadt verschuldt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raeden, accordeeren aen suppliante de versoghte remissie. 

 

 

60. Den 19den Junij 1713, fol.20vo. 

Op de requeste van Jan Gerritsen Kloppert, versoekende vermits sijnen hoogen ouderdom, dat 

sijn schoon soon Gerrit Albertsen Stickert, met het veer van dese Stadt op Deventer mooge 

begunstight werden. 

Was geapost:  Gerrit Albertsen Stickert, wordt in plaats van Jan Gerritsen Kloppert, met het 

veer van Campen op Deventer begunstight. 
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61. Den 8 Julij 1713, fol.20vo. 

Op de requeste van Gerrid Wijchers versoeckende om redenen int brede in den requeste 

vervatt dat meerderjarig moghte verklaart ende hem venia aetatis verleent worden om reet(s) 

24 jaren oudt was. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort g’ accordeert ende het venia aetatis 

toegestaan. 

 

 

62. Eodem [8 Julij 1713], fol.21. 

Op de requeste van Dr. Willem Foijert getrouwt aen vrouw Caecilia Catarina Junckers 

weduwe van der Beecke versoeckende dat haare plaatsen en gestoelten in de kerken niet 

vergeven mogen worden maar tot hare dispositie soo lange haar burger reght alhier exerceert 

mogen verblijven, ende die plaatsen door andere op haar name des versoght in eigendom en 

possessie tot daar aen toe gebruijckt en beseten mogen worden. 

Was geapost:  Over het gebruijck en possessie der gestoelten in de kerken alhier door vrouw 

Caecilia Catarina Junckers besten sal binnen jaar en dag door de respective Kerkmeesteren 

niet kunnen of mogen gedisponeert worden, ende sal t’ gebruijck van dien geduijrende jaar en 

dag ter dispositie van haar verblijven dog langer niet, soo haar Ed: onder tussen met haare 

vaste woonplaatse alhier ter Steede niet wederkeere. 

 

 

63. Den 10den Julij 1713, fol.21vo. 

Op de requeste van de Gildemeesters ende Ouderluiden van het Saint Wilbers gilde, 

versoekende dat Schepenen ende Raaden de resolutie bij de Gildebroeders genoomen 

gelieffden t’ approbeeren, daarin bestaande dat geen ander, als langh roggen brood bij haar 

gebacken soude moogen werden, bij een boete van vijff goudguldens voor den armen, ende 

drie goudguldens voor het gilde. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren der remonstranten gedaan versoeck, ende 

hierbij genoomen resolutie bij een boete van twe goltguldens, ten profijte van den armen, 

ende een goltgulden ten profijte van het gilde, die desen ten contrarie sal coomen te doen; Ten 

waare een borger offte ingeseeten, sulx anders mochte begeeren, ingevolge den ouden 

gebruicke. 

 

 

64. Den 17 Julij 1713, fol.21vo. 

Op de requeste van de vrouw weduwe Nuijs versoeckende tot afbetalinge van eenige schulden 

soo aen Stadt en Geestelijckhet verplicht te mogen negotieren ende daar voor verhijpotiseren 

een vast stuk goed ten requarde van t’ onmondige kind van Dr. Otto Nuijs. 

Was geapost:  Schepenen ende Raden der Stadt Campen accorderen het versoeck in desen 

gemelt een requarde van t’ onmondige kint van Dr. Otto Nuijs om soo veel penningen als tot 

betalinge van Stadt en Geestelijckheit van dese Stadt gerequireert word en onder verband en 

hijpotisatie van een stuck immeubel goed. 

 

 

65. Den 17 Julij 1713, fol.22. 

Op den requeste van Jacob Cominck als perticipant van de brandewijns accijs deser Stadt d’ 

anno 1713 versoekende de heggen tappers deser Stadt ingevolge resolutie, te mogen 

executeren, of met haer te mogen over den impost accorderen. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden inhaereren haere voorige orders, en ordonneren den 

pagter sigh stiptelijck daer naa te reguleren, en met de executie tegens de heggetappers voort 
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te vaeren, dogh Schepenen en Raeden verstaen geensins, dat den pagter over den impost met 

imandt sal mogen composeren. 

 

 

66. Den 17den Julij 1713, fol.22vo. 

Op de requeste, van Jan Pastoor ende Hermen Beerthuijs, als g’ authoriseerde van Jacob ende 

Jan Matthieu versoeckende dewijl remonstranten ingevolge resolutie van Haar Wel Edele 

Hoog Achtbaare het interesse van voorschreven Jan ende Jacob Matthieu naa haar beste 

kennisse in het redden, scheiden, ende deilen van de nalaatenschap van wijlen haar vaeder Jan 

Matthieu hadden waargenoomen, dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaar, het gemaackte 

maagescheijdt ten aansien van de absenten Jan ende Jacob Matthieu mochten approbeeren 

ende aggreëren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accordeeren ende aggreëren, ten aensien van de 

absente Jan ende Jacob Matthieu het gemaackte maagescheijdt den annex pro ut jacet. 

 

 

67. Den 31 Julij 1713, fol.23. 

Op den requeste van Gerrit Spaerleer, versoekende een vervallen toren staende tusschen de 

Botervats en Louwen Poorte om zijn hout te kunnen bergen te mogen repareren en gebruiken. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen aen den suppliant zijn versoeck ten fine als 

bij desen requeste is versogt, en sulcks tot wederseggens toe. 

 

 

68. Den 31 Julij 1713, fol.23. 

Op de requeste van d’ erfenamen Hoogstaten versoeckende haar verkregen verwin ende de 

executie van dien op en tegens de weduwe van Dubbelt Meijer te mogen dirigeren op eenige 

actie en praetensie als de gemelde weduwe op een krijgsgevangene officier met name Jan de 

Smit, lieutenant te mogen dirigeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raden verklaren de crediteur om in specie de praetensie van 

de weduwe van Dubbelt Meijer op en tegens een Spaens krijgs gevangen officier in desen 

gemelt excuitabel voor het verkregen verwin van de erfgenamen Hoogstraten op en tegens de 

weduwe van Dubbelt Meijer, voorbehouden ende onverkort een ijder sijn verkregen recht op 

de gemelte weduwe Meijer. 

 

 

69. Den 14 August(i) 1713, fol.23vo. 

Op de requeste van Monsieur La Croix franse schoolmeester, versoeckende om redenen dat 

alhier met het waarnemen van sijne schoole niet kan subsisterenende elders sijn cost voor 

vrouw en kinderen tracht te winnen, met eenige penningen om sijne crediteuren te betalen 

gebeneficeert ende van sijn schooldijnst ontslagen te mogen sijn. 

Was geapost:  Schepenen ende Raden accorderen aen suppliant de ontslaginge van sijn 

schooldijnst en dat aen den selven het lopende quartaal St. Jan tot aen St. Michili vervallende 

ende daar en boven nog twee honderdt guldens tot betalinge sijner schulden waar van een 

register sal moeten formeren, om door d’ heer ontfanger van de Geestelijckheit naa verloop 

van ses maanden betaalt te worden. 

 

 

70. Den 21sten Augusti 1713, fol.23vo. 

Op de requeste van die Ed: Jannis Coops, in qualiteijt als momber over het naagelaaten 

soontjen van wijlen Dr. Henr. Raterinck vervattende verscheijdene vragen ende positien, 
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waarop de resolutie van Schepenen ende Raaden wierde versoght. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen den remonstrant in sijne qualiteijt,  

d’ opsaage van de capitaalen in desen vermeldt te moogen doen; wordende dieselve des 

onaengesien gelast, Thijs Petersen Lijdrajer (ingevolge sijne aenneeminge ter vergaaderinge 

van Schepenen ende Raaden gedaan) binnen den tijdt van acht daagen á dato deses te 

voldoen; kunnende hij remonstrant in plaats van de Heeren Daendels ende Anth. Eeckhoudt, 

andere parsoonen aen haar Wel Edele Hoog Achtbaare voorstaan, om het interesse van sijn 

pupil in desen boedel waar te neemen. 

 

 

71. Den 22sten Augusti 1713, fol.24. 

Op de requeste van die Ed: Emanuel van de Grunde versoekende affdoeninge van de 

quesstieuse muijre, tusschen hem remonstrant, ende de staten. 

Was geapost:  Hierop kan niet werden gedisponeert, als sijnde dese saake door desselffs 

eijgene verclaaringe den 20sten september 1708, bij handttastinge gedaan, affgedaan. 

Luidende d’ aenneminge als volght. 

 

Den 20sten September 1708.  Die E: Emanuel de Grunde voor de Heeren Praesidenten 

verscheenen weesende; heefft met handttastinge aengenoomen; Dat wanneer tusschen hem 

comparant ende het huijs van de vrouw weduwe Blanckvoort de middel muijr van Stadts 

weegen werde opgemaackt, hij als dan in het voorjaar de middel muijre tusschen hem ende de 

Drie Sleutels op sijne eijgene costen sal optimmeren; sonder argelist. 

Coram: J. van Ingen en A. Herweijer, Advocaet. 

 

 

72. Den 27 August(i) 1713, fol.24vo. 

Op de requeste van Lambertus Aarsen ende Antoni van Werven als last hebbende gehad van 

Casper Eickholt alhier overleden sijnde om des selfs begraffenisse te besorgen etc. 

versoeckende het overschot van dien boedel offte de nalatenschap van voorscreven Casper 

Eickholt bdragende naa aftreck van de onkosten van begrafenisse etc. ongeveer seventig 

gulden en eenige klederen te mogen overhandigen aen Jacob Eickholt des overledene broeder 

soon: ingevolge vertoonde attestatie van t’ gerichte van t’ Ampt Jburgh in Stift Osnabrugge, 

den 1 Augusti 1713 afgegeven. 

Was geapost: Antoni van Werven ende Lambertus Aarsen sullen het overschot van den 

boedel van Casper Eickholt, aen Jacob Eickholt kunnen en mogen ontrichten mits deselve den 

boedel naa Stadt wet verborge voor jaar en dagh. 

 

Den 28 August(i) 1713. Jacob Eickholt verklaart hebbende alhier geene borgen te 

hebben kunnen vinden: ende belovende de mede erfgenamen haare juste aendeel in desen 

erffenisse te sullen ontrichten, is den selven de gemelde erffenisse te lichten toegestaan ende 

sijn de gemelde boelredders des wegen ontslagen. 

 

 

73. Den 31sten Augusti 1713, fol.25. 

Op de equeste van Jannes Greven versoekende dat aen sijn Ed: mooge betaalt werden een 

capitaal van twe honderdt caroli guldens en aen wijlen de secretaris Albert Hoff verstreckt 

cum intresse, ingevolge verkreegen verwin uijt de penningen voor gemelde erffenamen in de 

Kaamer 1709 nog voor handen ende te goede sijnde. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden authoriseeren mits desen de Heeren Caameners ende 

Rentmeesters van den jaar 1709, om aen den remonstrant ingevolge desselffs verkregen 
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verwin, het gementioneerde capitaal, met die daarvan ten achteren sijnde interessen, ten 

overstaan van de g’ interresseerdens uijt de penningen de vrouw weduwe ende erffgenaemen 

uijt voorscreven Caamer nog competerende te betaalen. 

 

 

74. Den 1sten September 1713, fol.25vo. 

Op de requeste van Dr. Rogier Erkelens, versoekende betaalinge wegens sijne overgegevene 

rekeninge van verdient salaris ten laste van de vrouw weduwe ende Erffgenaemen wijlen de 

secretaris Hoff uit de penningen gemelde weduwe ende erffgenaemen uijt de Caamer 1709 

nog competerende. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, authoriseeren mits desen, de Heeren Caameners en 

de Rentmeesters van den jaar 1709, om aen den remonstrant, sijn verdient salaris ende 

gedaene costen (naar voorgaande taxatie) ten overstaan van de g’ interesseerdens uijt de 

penningen (de vrouw weduwe ende Erffgenaemen) Hoff uijt voornoemde Caamer nog 

competerende, te betaalen. 

 

 

75. Den 27 September 1713, fol.26. 

Op de requeste van Lodewijck van de Weteringe versoeckende op sijn verkregen dieploma 

doctorale alhier voor de rechtbanken deser Stadt te mogen practiseren. 

Was geapost:  Het versoeck in desen requeste vermelt om parthien advocando te dijnen ende 

voor de rechtbanken deser Stadt sijn patrocinium te bijden wort g’ accordeert. 

 

 

76. Den 10 October 1713, fol.26. 

Op den requeste van Jan Pannebacker meester schoemaker en loijer, versoekende begunstigt 

te mogen werden met het reght van vellen van beesten van selfs gestorven te mogen kopen, 

soo en in dier voegen als wijlen Hendr. Crouwel en desselfs vader het selve heeft gehadt. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen aen den requestrant desselfs versoeck ten 

fine als bij desen requeste is versogt. 

 

 

77. Den 24 Oct(ober) 1713, fol.26vo. 

Op de requeste van Dus. Jo. Chr. Rombergh en Jan ter Meulen, als executeurs van den 

testamente van Titie Meulemans, versoekende authorisatie om de penningen van geseide 

boedel te mogen demanueren ende vervolgens ontslagen te mogen sijn van haare 

momberschap over de kinderen van Jannis Meuleman etc. 

Was geapost:  De momberen in desen gemelt worden g’ authoriseert om de halfscheit van de 

gementioneerde boedelpenningen van Titie in ’t geheel bedragende f.280 - 11 - 11 ende dus 

voor de halfscheit ad 100 goltguldens te emplojeren tot uijtrustinge van Jannis Meuleman 

wanneer naar judicie vereist dog de andere helfte der gemelde boedelpenningen mede ad 100 

goltguldens sullen aen de weduwe van Jannis Meuleman met name Helena van Gulick niet 

eerder kunnen ontrichten ende uijtgereickt worden, als naa dat gerichtelijcke ofte genoegsame 

blijck van haare verlegentheit en armoede aen Schepenen ende Raden en de momberen 

boovengestelt sal hebben komen over te geven. 

 

 

78. Den 30sten October 1713, fol.26vo. 

Op de requeste van de Ed: Roeloff Eeckhoudt, versoekende een kleijn plaatsjen voor de Halve 

Maane buijten de Haagen poorte om de mest te moogen leggen, gelijck mede om hetselvige te 
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moogen affvreedigen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen den remonstrant om sijne mest op de 

plaats in desen vermeldt te mogen leggen; Edog kan in het verdere versoeck bij denselven 

gedaan, om de consequentie niet werden gedisponeert. 

 

 

79. Den 7 den November 1713, fol.27. 

Op de requeste van Teunis Backer ende Rutger van Wijringen, momberen van Johanna ende 

Jacomina van Wieringen kinderen van wijlen Jannes van Wieringen, versoeckende (dewijl 

haare pupillen soo veel goederen niet en hebben waaruijt verpleeght, ende grootgemaackt 

kunnen werden) dat haar Wel Edele Hoog Achtbaare mochten accordeeren, dat soodaane twe 

obligatien leggende op het comptoir van Vollenhoo van twe honderdt caroli guldens jeder 

mochten vercoopen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren (naa deliberatie) der supliantens 

versoeck soo als het leght; De momberen tot verkoopinge van de obligatien in desen vermeldt 

authoriserende. 

 

 

80. Den 14 November 1713, fol.27vo. 

Op den rqueste van Claas Jansen en Jan Luijgies, versoekende om ijder sijn gepagt erve aen 

de andere over en weder te laeten. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen het versoeck van de supplianten bij desen 

requeste gedaen. 

 

 

81. Den 18 November 1713, fol.27vo. 

Op de requeste van Jan van Hattem ende de momberen Gerrit Scheperink en J. Henrick 

Ridder sijne kinderen bij Hillegien Westerhuijs versoeckende Johanna Pruijs om fijftig 

guldens kindergoed op een huijs in de Bottervats Steege op t’ hoeck van de Hofftrate te 

mogen beleggen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hooftluijden van t’ Buijten Quartier wort het 

versoeck in desen vermelt g’ accordeert. 

 

 

82. Den 27sten November 1713, fol.28. 

Op de requeste van Jan Maurits Blanckvoort, versoekende dat sijn broeder Daniel Alard 

Blanckvoort veniam aetatis, nu omtrent 23 jaaren oudt sijnde, mooge vergunt werden, ten fine 

om sijne ouderlijcke naalaatenschap te moogen scheijden ende deelen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accordeeren aen Daniel Alardt Blanckvoort, het 

versoghte veniam aetatis, ten fine om de naalaatenschap van sijne ouderen te moogen 

scheijden ende deelen; soo nochtans dat dieselve geduirende sijne minderjaarigheijt sijne 

goederen niet sal vermoogen alieneeren nog beswaaren. 

 

 

83. Den 7 December 1713, fol.28. 

Op den requeste van Willem van der Weert, versoekende dat zijn huis de Colschen Dom, om 

redenen breder in den requeste vermelt moghte verstaen worden ontheven te zijn van sodanige 

veertien caroli guldens brantschattinge als daer van wegens Bethlehems Vergaderinge door 

middelen regtens wordt gevordert. 

Was geapost:  Schepenen ende Raeden, op het rapport van de Heeren Hooftluijden  
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geinformeert zijnde, dat de weduwe van Bernardus Wilhelmus van der Ketten, op goetvinden 

van Schepenen en Raeden soude accorderen, dat aen Willem van der Weert, wegens de 

uijtgangh van zijn huis den Colschen Dom aen haar Ed: als voorstanderse van Bethlehems 

Vergaderinge verschult, souden geremitteert worden seven jaeren verschenen interessen, en 

dat hij van nu af aen soude mogen en kunnen volstaen, mits betalende jaerlijcks in plaets van 

veertien, thijn caroli guldens, dogh dat hij van der Weert sal gehouden zijn aen de bediende 

advocaedt van de weduwe van der Ketten zijne rekeninge van verdient salaris te moeten 

betalen; soo ist, dat Schepenen en Raeden het selve bij desen om redenen in den requeste 

vermeldt approberen en accorderen; En sal hier om aen de weduwe van der Ketten extract 

gesonden worden, om haer hier na te roijeren. 

 

 

84. Den 16den December 1713, fol.28vo. 

Op de requeste van juffer Johanna Judith Blanckvoort versoeckende veniam aetatis, off soo 

haar Wel Edele Hoog Achtbaare daaromtrent swaarigheijt mochten maaken, dat sij 

remonstrante geduirende de scheijdinge ende deijlinge van haar olderlijcke naalaatenschap 

mooge g’ adsisteert werden, met de Heer Johan Frederick van Rheede, off met de Heer 

Roebert Frederick van der Merwede. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen de remonstrante, de versoghte 

veniam aetatis ten fine alleen om de scheijdinge ende deijlinge van haare olderlijcke goederen 

te moogen doen, soo nochtans dat geduirende dieselve sal werden g’ adsisteert met de Heer 

Roebert Henrick van der Merwede. 

 

 

85. Den 16 December 1713, fol.29. 

Op den requeste van Helena van Gulick weduwe Johannes Muelemans, remonstrerende haere 

armoede, versoekende dierhalven dat Schepenen en Raeden aen haer gelieven te accorderen, 

dat zij een somma van een hondert en veertigh caroli guldens aen haer doghter Anna 

Meulemans bij testamente van Tijtien Meulemans gemaeckt, onder de Eerwaerde Do. 

Johannis Christofferus Rombergh en Johannes ter Muelen berustende, om met haer doghter 

een winkelneringe tot haer onderhout te doen, te mogen ontfangen. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden (ingevolge voorige apostille op den requeste van Do. 

Johannis Christofferus Rombergh en Johannes ter Muelen verleent) uijt de beëdigde 

attestatien voor Burgermeesteren en Regeerders der Stadt Amsterdam op den 12 december 

1713 belegt alhier onder de handt van Secretaris Hecs overgegeven, de armoede van Helena 

van Gulick weduwe van Johannes Muelemans gebleken zijnde, soo is ’t dat Haer Weledele 

Hoogh Achtbaare de mombairen Do. Johannis Christofferus Rombergh en Johannes ter 

Muelen bij desen authoriseren, om een somma van een hondert en veertigh caroli guldens aen 

Anna Meulemans doghter van Helena van Gulick bij testamente van Tijtien Meulemans 

gemaeckt, aen haer Helena van Gulick, naer defalcatie van sodanige onkosten als anders door 

de mombairen verschoten, te mogen uijttellen en overgeven. 

 

 

86. Den 21 December 1713, fol.29vo. 

Op den requeste van Steven Dircks, schermmeester, versoekende alhier te mogen houden 

schermschoole. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen aen den suppliant zijn versoeck ten fine als 

bij desen requeste is versogt, en sulx tot wederseggens toe. 
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87. Den 6den Janu(a)r(ii) 1714, fol.30. 

Op de requeste van die Ed: Johannes Kamenerus te kennen gevende hoe dat remonstrant voor 

Susanna van Hooghstraaten remonstrants vrouwen voordochter, om vier vervallene huijsen op 

de been te houden sedert den jaare 1700, tot dato deses, wegens noodige reparatien volgens 

quitancie heefft verschooten, neffens de oncosten van de proceduure van een legaat ende 

erffenisse van wijlen Christoffer Eeckhoudt tegens Lummina ende Roedolph van 

Hooghstraaten; Ende cricum circa nog in verschotten is twe honderdt vijff ende sestigh caroli 

guldens, met versoeck dat de Heer Borgermeester van de Weteringe als momber van 

voorscreven Susanna van Hooghstraaten mooge werden g’ authoriseert, om uijt Susanna van 

Hooghstraatens penningen onder sijn Ed: nog berustende, aen den ontfanger Lemker te 

betaelen een somma van een honderdt een ende vijfftig caroli guldens ende vier stuivers 

wegens verschulde thins van het huijs staande aen de Vrouwenpoorte, tot sestien caroli 

guldens ende sestien stuivers sederdt den jaare 1705, tot 1713 incluijs. 

Was geapost:  De Heer Borgermeester van de Weeringe wordt mits desen versoght ende  

g’ ordonneert, om uijt de penningen van Susanna van Hooghstraaten onder sijn Ed: in 

qualiteijt als momber berustende, aen den ontfanger Lemker tot voldoeninge van de thins van 

het huijs in desen vermeldt, onder genoeghsaame quitancie te betaalen, de gementioneerde 

een honderdt een ende vijfftigh caroli guldens ende vier stuivers; Welcke betaalinge alsoo 

gedaan, sijnde sijn Ed: in uijtgaave van voorscreevene penningen sal werden gevalideert. 

 

 

88. Den 9 Jannuarij 1714, fol.31. 

Op den requeste van de Heer J.M. Blanckvoort, versoekende, dat Haer Weledele Hoogh 

Achtbaare hem van den eedt als Gemeensman en van den dienst als bedienaer der Armen 

gelieven te ontslaen. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen aen de Heer J.M. Blanckvoort zijn versoeck, 

ten fine als bij desen requeste is versoght. 

 
[In marge]: Eodem die (9 Jan. 1714). Hebben de Heeren van de Gesworen gemeente sigh geconfirmeert met de 

Heeren van de Magistraat. 

 

 

89. Den 9 Jannuarij 1714, fol.31. 

Op den requeste van die Ed: Helmigh van Marle, versoekende, dat Haer Weledele Hoogh 

Achtbare, om sijnen hoogen ouderdom, van het geswooren gemeensmans ampt ontslagen te 

zijn. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen aen die Ed: Helmigh van Merle zijn 

versoeck, bij desen requeste versogt. 

 
[In marge]: Eodem die (9 Jan. 1714). Hebben de Heeren van de Gesworen gemeente sigh geconfirmeert met de 

Heeren van de Magistraat. 

 

 

90. Den 9den Januarij 1714, fol.31vo. 

Op de requeste van Gerridt Thichler, ende Henricus Steenhouwer, versoeckende den boedel 

van Elsjen . . . . weduwe van Marten Prins, onder beneficie van inventaris te moogen 

aenvaerden, gelijck mede dat sij als de bij de grootste creditoirs over voorschreven boedel 

mochten g’ aucthoriseert werden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden authoriseeren supplianten in desen, om voorschreven 

boedel onder beneficie van inventaris te moogen aenveerden; Gelijck mede tot curateuren 

over gemelde boedel. 
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91. Eodem die [9den Januarij 1714], fol.31vo. 

Op de requeste van Jannetjen ende Susanna Jans Dion, naaste erffgenaamen van wijlen 

Grietjen Jans weduwe van Henr. Altena haar moeije in het Geertuiden ende Catharina 

Gasthuijs overleeden, versoekende Susanna Jans Dion, voorschreeven boedel onder beneficie 

van inventaris te moogen aenveerden, Jannetjen Jans Dion dieselve gerepudieert hebbende, 

gelijck mede dat Evert Nijenburgh, ende Hermen van Coeverden tot curatoirs over 

voorschreeven boedel moogen werden g’ authoriseert. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accordeeren aen de twede suppliante Susanna Jans 

Dion, desen boedel onder beneficie van inventaris te moogen aenvaerden; Authoriserende 

daarover tot curatoirs, Evert Nijenburgh ende Henr. van Coeverden. 

 

 

92. Den 12 Jannuarij 1714, fol.32. 

Op den requeste van de weduwe Foller en juffer E.S. Morrhe; versoekende de eerste alsoo 

voor de dootschulden van haar man tot Maestricht was gearresteert, en zij geen raet wist om 

die te kunnen betaelen, en de twede tot hare subsistentie, dat door Schepenen en Raeden 

moghte worden geaccordeert, dat sodanigh capitael ad een hondert en vijftigh caroli guldens 

gevestigt op een huis staende alhier op de Oldestrate op de hoeck van de Breesteghe, bij 

testamente van wijlen de jufferen Geertruijt Judith en Johanna van Twickelo met fideicommis 

beswaert, van het geseide fideicommis moghte werden ontslagen; En ten regarde  van de 

onmondige approbatie om het geseide capitael voor een hondert en dertigh caroli guldens aen 

de eigenaer van ’t huis Hermen van Zuijtlo te mogen vercopen. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden ontlasten, om redenen in den requeste vermelt, het 

geseide capitael van het fideicommis, approberen ten regarde van de onmondige de gedaene 

coop, en verstaen dat die penningen daer van sullende provenieren alleen ten fine als bij desen 

requeste is versogt, sullen worden  geëmploieert. 

 

 

93. Den 17den Januarij 1714, fol.32vo. 

Op de requeste van Jacobus van Rijsewijck ende Henrick Wijchersen, als momberen over 

Arentjen Janssen, versoekende dat haar pupillen stieffvaeder Wijghman Henricksen ende 

moeder Elisabeth Henricksen, versekeringe sullen hebben te geven van hare pupils 

vaederlijcke naalaatenschap ter somma van twintigh caroli guldens, off hetselve vaederlijck 

goedt, op het beste bedde met sijn toebehooren, ende daarvoor sufficiant g’ oordeelt moogen 

verhaalen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, hierover gehoort hebbende het rapport van de Heeren 

Hoofftluiden, verstaan; Dat de momberen het beste bedde met sijn toebehooren, tot securiteijt 

van het kiderbewijs, naa sig sullen hebben te neemen; soo nochtans dat de moeder, het selve 

met twintig guldens sal moogen redimeeren ende lossen. 

 

 

94. Den 22 Januarius 1714, fol.33. 

Op de requeste van die Ed: Joan Stercke versoeckende om redenen met meerderen in den 

requeste vermelt remissie van de resteerende pacht van een mate van de Geestelijckheit annis 

1703, 1704 en 1705 ter summa van f.164 - 18 - . 

Was geapost:  Remonstrant wort om redenen in desen requeste vermelt geremitteert een 

jaarpacht van de mate van de Geestelijckheit aen de Steendijck gelegen in den requeste 

gemelt. 
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95. Den 30 Jannuarij 1714, fol.33vo. 

Op de requeste van Jan Joncker wonende op het Eilant, versoekende zijn gepacht erve door 

Hendrick Willems op het Eilant bewoont te mogen over doenn aan Jochem Boom. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen aen den suppliant zijn versoeck ten fine als 

bij desen requeste is versogt. 

 

 

96. Den 30 Jannuarij 1714, fol.33vo. 

Op den requeste van Hendrick Teunissen, versoekende, om redenen in den requeste 

geallegeert, zijn gepagt erve de Kleine Pijper gelegen op het Eilant gelegen te mogen 

overdoen aen Bartolt Reinders van der Scheer, Jan Kock, en Zweer Jansen. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen aen den suppliant zijn versoeck ten fine als 

bij desen requeste is versogt, mits dat het huis van het gemelte erve naer behoiren worde 

bewoont en onderhouden, en een ijder van de huirders in solidum en voor de gehele 

pagtpenningen sal  zijn en blijven verbonden. 

 

 

97. Den 3 Feb(ruarij) 1714, fol.34. 

Op den requeste van Aeltien Eckelboom weduwe van Egbert van Haarst, versoekende over de 

beurtdagen tussen dese Stadt en Deventer met Jan Gerritsen Kloppert te mogen loten. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen aen de remonstrante haer versoeck ten fine 

als bij desen requeste is versogt, en verstaen dat de suppliante met Jan Gerritsen Kloppert ses 

weken om ses weken op dingsdagh van hier sullen afvaeren, dogh dat Jan Gerritsen Kloppert 

de eerste ses weken op dingsdagh sal mogen afvaeren, en dat de weduwe van Egbert van 

Haarst daer naer ses weken op dingsdagh sal mogen van hier vaeren; en dat zij soo vervolgens 

malkanderen sullen  succederen; en sulcks tot wederseggens toe. 

 

 

98. Den 19 Feb(ruarij) 1714, fol.34vo. 

Op de requeste van Henrick Bavinck ende David Betzeene geswagers versoeckende om in 

haare hoven ijder een hoffhuijsjen te mogen maken waar van de muijre op de vaste grond van 

haer hoven ende het achterste in ende over het water in de Treckvaart soude komen te 

strecken, dat de huijsiens tien voet int geheel diep souden sijn. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort g’ accordeert mits niet verder als in desen 

wort belooft in de Treckvaart en ’t water met het getimmer achter uijtspringende. 

 

 

99. Den 24 Feb(ruarij) 1714, fol.34vo. 

Op de requeste van de kinderen van Jan van der Linde versoeckende te mogen lichten uijt 

handen van Klaas Visscher eenige boedelpenningen van de verkofte goederen van Evert 

Barchorst op rekeninge van haar verkegen  verwin: in dato den 14 november 1711. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen het versoeck mits die penningen onder cautie 

de restituendo wanneer ijmand nader recht moghte aentonen deselve te sullen restitueren, 

gelicht sullen worden. 

 

 

100. Den 27sten Februarii 1714, fol.35. 

Op de requeste van Willem Rutgerssen, versoekende dat Scheepenen ende Raaden, mochten 

acordeeren; dat hij sijn gepachte erve van Henrick Snell, het Doevegatt genaamt, mochte 

overdoen aan sijn moeder, d’ weduwe van Rutger Willemssen Voogel. 
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Was geapost:  Schepenen ende Raaden accoredren dat suppliant sijn gepachte erve van 

Henrick Snell genaamt het Doevegatt aen sijn moeder de weduwe van Rutger Willemssen 

Voogel sal moogen overdoen, tot expiratie van de volle pacht jaaren. 

 

 

101. Eodem die [27sten Februarii 1714], fol.35. (ongedateerd). 

Op de requeste van de naaste bloedverwanten van wijlen Jan Kock versoekende om redenen 

bij den requeste vermeldt, dat Schepenen ende Raaden mochten accordeeren, dat sij 

supplianten qqa. het gepachte erve den Hoogen (Esch) bij Jan Kock saligher voornoemt 

mochten overdoen aen Willem Rutgerssen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen de supplianten in haare qualiteijt; 

Dat sij het erve den Hoogen Esch, bij wijlen Jan Kock gepacht, aen Willem Rutgerssen, tot 

expiratie van de pacht jaaren, sullen moogen overdoen. 

 

 

102. Den 2 Maart 1714, fol.35vo. 

Op de requeste van vrouw weduwe Follers en juffer Elisabet Salome Morrhe versoeckende 

om haar huijs in de Venestrate staande vrij van fideicommisse te mogen verkopen om 

verscheidene redenen bij den requeste vermelt. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort g’ accordeert. 

 

 

103. Den 2 Meert 1714, fol.36. 

Op den requeste van Jacob van Dijck en Arent van Oosterwolde in qualiteit als mombairen 

over Hester Woltinck, onmondigh kint van Jan Woltinck en Lubbegien Wessels, versoekende 

een somma van 214 caroli guldens haer pupil wegens haer vaders en moeders competerende 

aen die Hendrick Bruin te mogen laeten verrenthen tegens vijve van het hondert, mits dat hij 

Hendrick Bruin daer voor tot een peciael onderpant stelle zijn bewoonde huis alhier op de 

Oldestraete staende. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen des remonstranten versoeck ten fine als bij 

desen requeste is versogt. 

 

 

104. Den 2 Meert 1714, fol.36vo. 

Op den requeste van Hermen Jansen Boss, versoekende, dat zijn huisvrouwe Hermina Herms 

om dat zij met een Dheens soldaet is weg getrocken en andere redenen breder in den requeste 

geallegeert, per edicta ad valvas tegens sekeren tijt moge werden geciteert om haer als dan te 

moeten verantwoorden. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden verstaen, dat de beclaegde per edicta ad valvas tegens 

aenstaende dingsdagh over ses weken sal worden geciteert om op den eisch en conclusie van 

den suppliant als dan te moeten antwoorden. 

 

 

105. Den 22sten Meert 1714, fol.36vo. 

Op de requeste van d’ erfgenamen van François Lavia, vesoekende, dat Schepenen ende 

Raeden gelieven t’ accordeeren dat drie ringetjes ter secretarije alhier berustende ten 

gemeenen profijte publicq moogen werden verkofft, waarvan de helffte aen het Geertruiden 

ende Catharinen Gasthuijs is competerende. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren, der suppliant bij desen gedaan versoeck. 
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106. Den 26 Meert 1714, fol.37. 

Op den requeste van Janneken van Heerde, versoekende een capitael van drie hondert caroli 

guldens ten profite van haer suster Aeltien van Heerde op het comptoir van Mastebroeck 

gevestight te mogen vercopen, en in securiteit van geseide capitael en die de verlopenen 

interessen aen de mombairen van haer suster daer voor te verhijpotheseren een huis in de 

Boven Nieustraet door de suppliante bewoont, een huis in de Aextersteghe als mede een huis 

op de Vloetdijck staende door Willem Hartslager bewoont, haer suppliante toebehoirende. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen aen den suppliante haer versoeck, ten fine 

als bij desen requeste is versogt. 

 

 

107. Eodem die [26 Meert 1714], fol.37vo. 

Op den requeste van Willem Truis, coopman tot Amsterdam versoekende brieven 

requisitoriael aen de Scholtis van IJsselmuijden, ten einde hij sodanig verwin als hij alhier ter 

Laeger gerichte tegens de weduwe van Hermen Denecamp bekomen heeft, alsoo hier geene 

goederen van haer voorhanden zijn, op de goederen in het Schoutampt van IJsselmuijden 

gelegen, haer weduwe toebehorends, soude mogen ter executie leggen. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen des remonstranten versoeck, ten fine als bij 

desen requeste is versogt. 

 

 

108. Den 26sten Meert 1714, fol.38. 

Op de requeste van Margreta Berens, weduwe van Jacobus Hanssen, versoeckende door het 

overlijden van wijlen haar man voornoemt weder met de wittmaakers plaatse begunstight te 

moogen werden. 

Was geapost:  Suppliante wordt met de versoghte Wittmaakers plaatse begunstight. 

 

 

109. Den 1 April 1714, fol.38. 

Op de requeste van Peter van der Werff versoeckende een huis op de Vloeddijck voor de 

uijtganck te mogen redimeren door sijne moeder zaligher, wegens een uijtganck aen de 

Geestelijckheit overgelaten, waar van nog requestig wegens s á 4 jaren restante uijtganck 

gedebiteert wort. 

Was geapost:  Om redenen kan de versoghte inlosse niet worden g’ accordeert, dog wort d’ 

suppliant van den achterstand gelibereert. 

 

 

110. Den 7 April 1714, fol.38vo. 

Op den requeste van Merten Jansen van Gelder en Gerrit Smit in qualiteit als mombairen over 

de onmondige kinderen van Frerick Robbe bij wijlen zijne huisvrouwe Elisabeth Roos in egte 

verweckt, versoekende om sodane achthondert en vijff en twintigh caroli guldens als de vader 

aen zijne kinderen onder anderen voor haer  moeders goederen heeft bewesen, aen de vader 

van haer pupillen te mogen op interessen te geven, mits dat hij daer voor gerightelijck 

verbinde zijn persoon en goederen en in specie zijn huis in de Boven Nieustraete op de hoeck 

van de Geerstraete door hem wordende bewoont. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen des supplianten versoeck, ten fine als bij 

desen requeste is versogt. 
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111. Den 23sten April 1714, fol.39. 

Op de requeste van Dirks Storm versoeckende sijn gepachte erve op het Eijlandt bij de 

Kleijne Modderkuile geleegen, te moogen over doen, aen Jan Backer ende Evert Janssen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen de genoemde parsoonen  

d’ overneeminge van het erve in desen gemeldt; soo nochtans dat jeder van dieselve, voor de 

volle pacht penningen ende ter eerste instantie, aenspraakelijck ende executabel sal sijn. 

 
[In marge]: Den 27sten Meij 1714. Evert Jansen van het halve erve in desen vermeldt vrijwilligh affstandt gedaan 

hebbende, de hetselve bij Jan Tijmensen weder overgenoomen op dieselve conditie. 

 

 

112. Eodem die [23 April 1714], fol.39. 

Op de requeste van de momberen over d’ onmondige kinderen van wijlen Jan Kock, 

versoeckende  haar derde part in het erve de Pijper bij wijlen Jan Kock voornoemt gehuijrt, te 

moogen over doen aen Jan Luichjes. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen de supplianten d’ overdoeninge van 

het derde part erve in desen gemeldt, soo nochtans dat d’ overneemer voor de volle 

pachtpenningen, ende ter eerster instantie aenspraakelijck ende executabel sall sijn. 

 

 

113. Den 3den Maij 1714, fol.39vo. 

Op de requeste van Jan Pastoor en Willem Rutgersen Kuijper, momberen over Gerrit Pastoor 

versoeckende authorisatie voor haar pupillen praetensie met en neffens die van sijn broeder 

Frans Willem Pastoor, kinderen van Jan Fransen Pastoor te samen renderende en int geheel 

groot 800 guldens ende de interesse van dijn, te mogen overneemen een half erve aen de 

Zeedijck in het Scholtampt van Zwolle bij N: Smit gebruijckt met de verschenene pachten 

toebehorende Dirck Grim ende Maria van Gog. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wordt ten requarde van d’ onmondige  

g’ accordeert ende de momberen ten gemelden sijne g’ authoriseert. 

 

 

114. Eodem [3 Maij 1714], fol.39vo. 

Op de requeste van de weduwe van Henrick Strange versoeckende in de woninge van de 

Broederpoorte te mogen gecontinueert worden. 

Was geapost:  Suppliantinne wordt in dese woninge tot wederseggens van Schepenen ende 

Raden gecontinueert, mits insgelijx sal moeten continueren in den dijnst aen t’ Collegium 

Chirurgicum als voor desen. 

 

 

115. Den 6 Junij 1714, fol.40. 

Op de requeste van de Eerwaerde Dus. Gabriel Daroja versoeckende om redenen met 

meerdere in den requeste gemelt een fortabele recognietie wegens het waarneemen van den 

praedickt dijnst in de Walsche gemeente over de 15 maanden lang. 

Was geapost: Remonstranten wort om redenen in desen gemelt voor het waarneemen van de 

praedickt dijnst in de Walsche gemeente voor en geduijrende den jare 1713 gerenuncieert met 

hondert en fijftig caroli guldens te betalen door de Heer Burgermeester en Ontfanger van de 

Weteringe, welcke 150 guldens in uijtgave van de Camer 1713 van de Geestelijckheit 

Camener Veene en Rentmeester IJmeker sullen gevalideert worden. 
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116. Den 7den Junij 1714, fol.40vo. 

Op de requeste van Warnerus Welvelt, versoekende voor eenige daagen, vrijgeleijde, dewijl 

dan sijne particuliere saaken sal moeten compareren voor de Heeren Sloot tot Lindenhorst, 

ende Henr. Eeckhoudt ordinaris gedeputeerdens deser Provincie binnen desen Stadt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen den suppliant vrijgeleijde voor de 

tijdt van drie daagen, te beginen met saterdag aenstaande. 

 

 

117. Den 9den Junij 1714, fol.40vo. 

Op de requeste van Wolter Pannebacker versoekende bij het Kleijne Poortjen aen den Issel 

ende Haaven van de Haagenpoorte, sekere leedige plaatse tot een timmerwerff, te moogen 

becoomen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raade accordeeren aen den suppliant sijn gedaan versoeck, 

tot wederseggens van Schepenen ende Raaden; Ende onder conditie dat hij suppliant de 

versoghte leedige plaatse, ten sijnen costen sal moeten maaken, ende onderhouden. 

 

 

118. Den 25 Junij 1714, fol.41. 

Op den requeste van Jan Hendricksen Kock, Stadtsmeijer op het erve den Bosch, 

versoekende, dat Schepenen en Raeden gelieven te verclaren, dat hij niet gehouden is den 

sloot langes den dijck door hem gebruickt op zijnen kosten te moeten maken ende te houden, 

maar dat hij sal blijven in de possessie van vrijheit van dien last, waer in hij en andere 

meijeren van ondenckelijcke jaeren zijn geweest. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen des suppliants versoeck ten fine als bij desen 

requeste is versogt. 

 

 

119. Den (25) Junij 1714, fol.41vo. 

Op de requeste van Geesijn Abrahams, weduwe van Dirck Arents versoeckende om redenen 

bij haar requeste vervat van de resterende paght jaren te mogen werden ontslagen van het 

erfijn 4 ackeren groot op de Heuveltijs op Camperveene gelegen van Petri 1700 en vijftijn. 

Was geapost:  Schepenen en Raden ontslaan de suppliantinne van de overige en resterende 

pacht jaren van t’ erfijn 4 ackeren groot op Petri 1715. 

 

 

120. Den 25 Junij 1714, fol.41vo. 

Op den requeste van Jacob Jan van Wijnbergen, versoekende een achste pert van een stuck 

lant gelegen in de Oostermate te mogen vercopen, om daermede te mogen aflossen sodane 

penningen als zijn Ed: heeft genegosieert tot de betaling van de kosten van de rouw en 

begraffenisse van zijn voorscreven huisvrouwe. 

Was geapost:  Schepenen ende Raeden accorderen aen den suppliant zijn versoeck. 

 

 

121. Den 25 Junij 1714, fol.42. 

Op den requeste van Thijs Petersen Lijndraier, versoekende brieven requisitoriael om, voor 

zijn becomen verwin op Dr. Petrus Homma, op desselfs erve op Kampervene, alsoo alhier soo 

veele effecten niet voorhanden zijn, te mogen procederen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raeden accorderen des suppliantes versoeck; Indien Dr. 

Petrus Homma binnen de tijt van veerthijn dagen aen den suppliants geen genoegen sal 

komen te geven. 
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122. Den 24 Julij 1714, fol.42vo. 

Op de requeste, van Jannes Bruijnse en Hartgert van den Brinck halve gebroeders, 

versoeckende de koffer met de ingeslotene goederen in ’t Kinderhuijs sijn van de voor 

ongeveer 3 jaren overleden Joost Berckhuijs, als naaste erfgenamen pro portione te mogen 

erlangen off dat deselve als bederfelijck sijnde mogen verkoft worden ad opus jus habentium. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen dat de goederen in desen gemelt publijck 

sullen werden verkoft, ende de gelderen aen die daar toe sullen bevonden worden berechtigt te 

sijn, uijtgekeert worden. 

 

 

123. Den 3 Augusti 1714, fol.42vo. 

Op den requeste van Gerrit Smit en N. Marinus als mombairen over de twe kinderen van 

Frerick Robbe, versoekende approbatie om een somma van vijff hondert caroli guldens haer 

pupillen toebehoirende aen Jan Fransen Weertmeester tot Zallick te mogen geven op interesse 

mits, dat hij Jan Fransen daer voor gerightelijck sal verhijoptheseren een boukamp genaemt 

de Peerdekamp en een stuck weide landt genaemt het Leege Lant gelegen in de jurisdictie van 

Zallick. 

Was geapost:  Schepenen ende Raeden, uijt de bijgebragte attestatien, onder de hant van de 

Scholtis tot Zallick zijnde gebleken, dat het lant in desen requeste vermelt voor het genoemde 

capitael sufficiant is, soo ist dat des suppliantens versoeck wordt geapprobeert. 

 

 

124. Den 24 Julij 1714, fol.43. 

Op de requeste van die Ed: N:, vertrout aen Catarina Brandenburgh versoeckende dat de 

curateuren van den boedel van sijn swager N: Brandenbugh openinge en rekeninge van dese 

desolaten boedel mogen geven. 

Was geapost:  Dit request sij gestelt in handen van de Heren Hooftluijden van  

t’ Cellebroeders Espel om partien hier over te horen en so mogelijck te vergelijcken. 

 

 

125. Den 10den Augusti 1714, fol.43vo. 

Op de requeste van de momberen van de kinderen van wijlen Jacob Veene, versoeckende om 

redenen den boedel voornoemt onder beneficie van inventaris te moogen aenveerden; voorts 

dit tot curateuren over gemelde boedel moogen g’ authoriseert worden, die Ed: Wilhelmus 

Smitt ende Albert de Haan als de grootste crediteuren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen supplianten qqâ. den boedel in desen 

vermeldt onder beneficie van inventaris te moogen aenveerden; Ende worden de parsoonen in 

desen vermeldt tot curateuren van voorscreven boedel g’ authoriseert. 

 

 

126. Den 15 Augusti 1714, fol.44. 

Op de requeste van Abram Veene aengestelde ijsersnijder van de provintiale Munte 

versoeckende om redenen breeder in t’ requeste vervat de instrumenten tot het 

ijsersnijderschap inspecterende uijt den boedel van sijn vader Jacob Veene onder curateuren 

sijndt, te mogen lichten. 

Was geapost:  De gemelde gereetschappen sullen aen de requestrant door de curateuren van 

den boedel mogen ter hand gestelt worden mits voor de waardije van dien borge stellende, om 

in allen gevalle aen die daar toe rechthebbende te kunnen verantwoort worden. 
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127. Den 15 Augusti 1714, fol.44. 

Op den requeste van Jan Dirksen, boumeester in het Buijten Gasthuis in qualiteit als mombair 

over Dirck Hendricksen naergelaetene soon van Hendrick Dircksen, versoekende approbatie 

van sodanigh accoort als hij wegens zijne pupill met Hendrick Alberts zijnes pupils stiefvader 

heeft gemaeckt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raeden approberen het accoort ten fine als bij desen requeste 

is versogt. 

 

 

128. Den 20sten Augusti 1714, fol.44vo. 

Op de requeste van Jan van Rheenen, meester van de sweepe van de Buijten ende Broeder 

Kercken, versoekende dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaare gelieven goedt te vinden, ende te 

verstaan, dat hij suppliant het setten der stoelen in beijde kercken, asl sijne functie raakende 

selfte sal moogen waarneemen, sonder gehouden te sijn, de veertig guldens te vooren, daar 

voor betaald wordende aen de respective kosters uijtte keeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, over den inhoudt deses de custos Rietbergh, ende Jan 

van Rheenen, meester van de sweepe, hinc inde hebbende gehoort; Verstaan dat de custos 

Riedbergh sall blijven in possessie van het trecken der emolumenten van het setten van de 

stoelen in de Broeder ende Buijten Kercken, soo tot dato deses bij hem getrocken sijn. 

 

 

129. Den 27sten Augusti 1714, fol.45. 

Op de requeste van Jacob van der Haar, pachter van deses Stadts Turff Accijs van den jaare 

1713, versoekende dat met betaalinge van een derde part van f.317 - : - caroli guldens, soo 

aen voorscreven pacht nog ten achteren is mooge volstaan, ende met de vercoopinge van sijne 

g’ inventariseerde gesupersedeert. 

Was geapost:  Wanneer de suppliant binnen den tijdt van vier ende twintigh uijren, een 

gerecht derde part van sijne achterstandt aen den ontfanger Lemker compt te betaalen, sal met 

d’ executie van sijne goederen bij provisie worden gesupersedeert. 

 

 

130. Den 27sten Augusti 1714, fol.45. 

Op de requeste van Jacob Cominck, castelein van het Stadts Collegij, versoekende met het 

College in plaatse van die Ed: Teunis Visscher die sijne demissie versoght ende oock  

g’ optineert heeft wederom te mogen begunstight worden en sulx op de profiten en 

emolumenten daar toe te staande etc. 

Was geapost:  Jacob Cominck wordt voor de tijt van een jaar gebeneficeert met het 

casteleinschap van het Collegij, beginnende met Aller heiligen de ordinaris vervarenstijt anno 

1714 ende sulx op dese profiten, dat sal genijten een vrije woninge, vuijr ende licht, nog een 

vierendeel booter voor het wassen van Stadts linnen, vijr silvere ducatons voor het 

schoonmaken van t’ Collegij nog drij ducatons tot een kermis vereeringe ende een halve 

ducaton tot een vereeringe voor de meidt: Sullende geene verdere declaratien uijt eenigerleij 

hoofde, (selfs oock nijt wegens het logeren van de Heeren van de Raadt) tot laste van de Stad 

mogen maken of inbrengen, nog eenige gelagen setten buijten Raadt off Gesworene 

gemeente. 

 

 

131. Den 3 September 1714, fol.46. 

Op den requeste van die Ed: Gerrit Backer en Peter Dircksen Swanenburgh in qualiteit als 

mombairen over het onmondige soontien van wijlen Ariane Schippers, versoekende 
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prolongatie van temijn voor de tijt van drie weken aut interim, om op de overgegevene 

deductie van die Ed: Peter Velthuis te moeten antwoorden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raeden accorderen het versoeck van de remonstranten bij 

desen requeste gedaen. 

 

 

132. Eodem die [3 September 1714], fol.46. 

Op den requeste van Jurrien Jacobsen Broesitter, versoekende, alsoo zijn vrouwe Maria Peters 

van Saarbeeck sigh in zijn afwesen met een Dheens soldaet niet alleen heeft geëngaseert, 

maer selfs twe huwelijcks proclamatien alhier heeft gehadt, eghtscheidinge, en dat aen hem 

moge gepermitteert worden om medt een ander te mogen trouwen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raeden verstaen, dat des remonstrants vrouwe, per edicta ad 

valvas, tegens sekeren termijn sal worden geciteert, om op den eisch en aensprake van haer 

man voor Schepenen ende Raeden, als dan te moeten antwoorden. 

 

 

133. Den 5den September 1714, fol.46vo. 

Op de requeste van Jannichjen Craanhals, weduwe van Jan Koijman, versoeckende met eenen 

Jannes Isenbaardt van de Roomse Religie sijnde, te moogen trouwen. 

Was geapost:  Wanneer Jannes Isenbaardt, met handtastinge in eedes plaatse, sall hebben 

beloofft; Dat hij de suppliante, ende haar kinderen, reets gebooren, offte nog te procreëren, in 

het exerceeren van de gereformeerde Religie niet te steuren, offte moeijlijck vallen, wordt het 

versoghte huwelijck toegestaan. 

 

 

134. Den 18 September 1714, fol.47. 

Op de requeste van Warner Driesman, Stats timmermans baas versoekende met het onderste 

gedeelte van de poorte achter de Nieuwe Muijre tegens over de Breede Steege, aan het 

bolwerck van wijlen Burgermeester van Jngen, om daar sijne  materialen te borgen, ende tot 

sijn verder gebruijk te mogen emploieren, sulende deselve met een voordeure afsluijten, ende 

aen Dus. van der Meer als het bolwerck in possessie hebbende een sluitele en vrije passagie 

door de poorte doen hebben, etc. 

Was geapost:  Suppliant word met het gebruijck van dese poorte gebeneficeert tot 

wederopsage toe, mits dat de poorte op sijne eigene kosten reparere ende oock onderhoude, 

ende verdere conditien in desen requeste vermelt. 

 

 

135. Den 19den September 1714, fol.47vo. 

Op de requeste van Jacob van Slooten, versoekende met de twede keurmeesters plaatse van 

geslaghte deser Stadt begunstight te moogen werden. 

Was geapost:  Suppliant wordt met de twede keurmeesters plaatse van het geslaghte deser 

Stadt begunstight, mits doende den eedt op d’ instructie daarvan sijnde. 

 

 

136. Den 29den September 1714, fol.47vo. 

Op de requeste van Henrick de Munnick, ende Henr. van den Bergh als mombere over Claas 

Henricksen van Heerde, neffens Anthoni van Dorsten ende Aart Stevensen als momberen 

over de twe onmondige kinderen van Willem Tromp bij wijlen Geertjen van Heerde saligher 

in echte verweckt, versoekende dewijl de boedel van wijlen Henr. van Heerde in het generaal, 

als sijn huijs de Kouden Oven genaamt in het particulier, met verscheijdene schulden is 
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beswaart; Dat haar Wel Edele Hoog Achtbaare de verkoopinge van het huijs den Kouden 

Oven voornoemt bij Willem Tromp, voor een somma van dertien honderdt caroli guldens 

aengekofft, gelieffden t’ accordeeren, ten aensien van de minderjaarigen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accordeeren ten aensien van d’ onmondigen, de 

verkoopinge van het huijs den Kouden Oven; mits dat de cooppenningen sullen moeten 

worden g’emploijeert, tot betaalinge der boedels schulden. 

 

 

137. Den 27sten September 1714, fol.48. 

Op de requeste van Evert Jansen bij het Toll Hecke, versoekende dewijl wegens de inbreuke 

der dijcken, de passagie uijt Gelderlandt een lange tijdt is afgebrooken geweest, dat aen hem 

remonstrant mooge geremitteert werden, een jaar pacht van het Toll Hecke ter somma van een 

honderdt ende twintigh carol guldens. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden remitteeren aan den suppliant, dertigh caroli guldens; 

Wanneer dieselve sijne verdere pachtpenningen over den jaare 1714 bevooren sall hebben 

betaalt. 

 

 

138. Den 15 October 1714, fol.48vo. 

Op de requeste van Albert Jansen versoekende met de pilote plaetse deser Stadt, voor soverre 

die door de doot van Gerrit Gerbrants is vacant geworden te mogen worden begunstigt. 

Was geapost:  Den suppliant wordt begunstigt met de vacante pilootsplaetse, mits dat hij aen 

zijn oom Gerbrant de pilote en zijne huis vrouwe, soo lange zij beijde, of een van beijde 

leven, jaarlijcks sal uijtkeren een somma van veertigh caroli guldens in vier termijnen te 

betalen. 

 

 

139. Den 18 October 1714, fol.49. 

Op den requeste van Gerrit Smit en Martinus Jansen van Gelder in qualiteit als mombairs over 

de twe kindere van Frerick Robbe, versoekende een capitael van drie hondert en twintigh 

caroli guldens haere pupillen toebehoirende, te mogen geven op interesse tegens vijff van  

’t hondert aen Frans Willem Pastoor, mits dat hij voor geseide capitael sal vorhijpotheseren 

een half erve gelegen aen de Zeedijck, vrij van alle beswaernissen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raeden accorderen het versoeck van de supplianten. 

 

 

140. Den 27sten October 1714, fol.49. 

Op de requeste van Gabriel Darroija SS: M: Candidatus, versoekende dat d’ ontfanger van 

deses Stadts Domeijnen mochte werden g’ ordonneert, dat voortvaare aen hem remonstreert te 

betaalen sijns vaeder salligher tractement van de Stadt genooten. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen den remonstrant desselfs vaeder 

salligher tractement tot een honderdt ende vijfftigh caroli guldens jaarlix van de Stadt 

genooten, ordonneerende deses Stadts ontfanger in de betaalinge van hetselve, aan den 

suppliant voortevaaren, sedert de laaste; Ende sulx tot revocatie van haar Wel Edele Hoog 

Achtbaare. 

 

 

141. Den 2 November 1714, fol.49vo. 

Op den requeste van Jan Hendricksen Kock, versoekende, dat hij ingevolge de andere jaeren 

aen zijn beloofde pagtpenningen van zijn gehuijrede erve sal mogen korten vijff en twintigh 
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caroli guldens. 

Was geapost:  Schepenen ende Raeden accorderen aen den suppliant, dat hij, gelijck in het 

vorige jaer, vijff en twintigh caroli guldens, sal mogen korten. 

 

 

142. Den 2den October 1714, fol.50. 

Op de requeste van de Heer Advocaat Gerhard Herweijer, als executeur van het testament van 

wijlen de vrouw weduwe Herweijer remonstrerende dat in de sententie den 3den Meij 1714 

tussen de crediteuren van den boedel van Menso Hogencamp is cas van praeferentie en 

concurrentie gepronuntieert, geen mentie is gemaackt van de praetensie ad 225 guldens de 

resterende halfscheit van een obligatie ad 450 guldens ten laste van gemelde boedel, en hij 

executeur in onsekerheit is en nog blijft of gemelde praetensie is gepraefereert of 

gepostponeert, en der wegen in onsekerheit blijft, versoekende te mogen weeten of met sijne 

praetensie is gerepeteert of g’admitteert of sijne name de novo op de rolle sal brengen en sijn 

recht bij deductie en peremptoir allegeren etc. 

Was geapost:  Schepenen en Raden gebleken sijnde dat de vrouw weduwe Burgermeester 

Herweijer haare name op de rolle van onse hooge bancke heeft doen tekenen en vorder bij 

deductie haar rechte van praeferenie en concurrentie in den desolaten boedel van Menso 

Hogencamp mits ende neffens de andere crediteuren heeft ingedijnt; Edog dat door omissie 

int uijtscrijven der sententie, haare name specialijck onder de laaste rang en concurrentie der 

personele crediteuren, waar onder deselve na de natuijre der schult is moeten worden 

geplaast: So ist dat Schepenen en Raden kunnen goedvinden, dat gemelde weduwe 

Burgermeester Herweijer met haare praetensie ad f.225 - : - of de helfschult van 450 guldens 

en alle resterende interessen van dijn volgens obligatie in dato den 10 Meij 1677 onder de 

rang der personele crediteuren nominatum worde gestelt ende met de personele crediteuren 

quota quotis volgens uijtgelesene sententie de dato den 3den Maij 1714 concurreren. 

 

 

143. Den 6 November 1714, fol.50vo. 

Op den requeste van Claas Claasen Krisman, versoekende zijn overleden neeve Hendrick 

Gerritsen ten minsten kosten te mogen doen begraven. 

Was geapost:  De suppliant wordt neffens . . . . . Stroombergh geaucthoriseert, om het 

overleden lighaem van Hendr. Gerritsen ten minsten kosten te doen begraven. 

 

 

144. Den 12 November 1714, fol.50vo. 

Op den requeste van Hendrick Willemsen, meijer op het erve de Stuirhoop, versoekende, 

alsoo door het doorspoelen van den dijck tegens over zijne koije gelegen, dese zijne koije 

geheel met aerde sodanigh is ingespoelt dat dieselve buijten staet is gebragt, om daer van jets, 

buijten excessive kosten daer aen te doen, te kunnen profiteren; dat zijne beloofde 

pagtpeningen mogen worden vermindert en afgeschreven. 

Was geapost:  Schepenen ende Raeden accorderen aen den suppliant: wanneer hij sal hebben 

aengetoont, dat hij de koije in vorige staet heeft gebragt, en de dijck naar behoiren hermaeckt, 

dat hij als dan jaerlijcks aen zijn beloofde pagtpenningen sal mogen korten een somma van 

vijff en dertigh caroli guldens tot expiratie van zijn pagtjaeren, sullende buijten dese geene 

vordere remissie aen hem in zijne pagtjaeren worden geaccordeert. 

 

 

145. Den 12 November 1714, fol.51vo. 

Op den requeste van Joncker Hendrick Arent van Boecop versoekende, dat sodane ses en  
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dertigh guldens geprovenieert van de vercofte goederen van Frerick Bennecamp op desselfs 

onderpant vercoft, aen Dr. R. Erckelens tot betalinge van het schoorsteengelt van zijn huis 

door geseide Bennecamp bewoont door Claes Visser mogen worden betaelt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raeden accorderen het versoeck van den remonstrant, bij 

desen requeste versogt. 

 

 

146. Den 19 November 1714, fol.51vo. 

Op den requeste van de mondige kinderen van wijlen Hermen Dingsterveen, versoekende den 

boedel van wijlen haer vader onder beneficie van inventaris ten overstaen van de Buijten 

Vader van het Arme Weeshuis en Joncker François van Oldeneel als de grootste 

geinteresseerde te mogen aenveerden. 

Was geapost:  De genomineerde personen worden geaucthoriseert, om den boedel in desen 

requeste vermelt, onder beneficie van inventaris, ten overstaen, van de versogte curatoren te 

mogen aenveerden en redden. 

 

 

147. Den 27 Novemb(er) 1714, fol.52. 

Op de requeste van Andries Bos versoeckende om redenen dat sijn vee hem is afgestorven te 

mogen ontslagen wesen van de overige pachtjaren van een camp buijtendijcks gelegen 

genaamt de Delle als mede van een mate van de Geestelijckheit á 53 guldens jaarlijx te pacht 

doende. 

Was geapost:  De suppliant wort sijn versoeck in desen gemelt g’ accordeert ende van de 

overige pachtjaren om redenen ontslagen mits de pacht of huijre der gemelde perceelen tot 

desen jare 1714 incluijs betalende. 

 

 

148. Den 29 November 1714, fol.52vo. 

Op den requeste van Merten Bijsterbosch als mombair over Jan Jansen, versoekende twe 

hondert caroli guldens uijt de coopspenningen van Jan Jonckers goet geprovenieert te mogen 

ontfangen, om dieselve met approbatie van Schepenen en Raeden wederom te beleggen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raeden accorderen het vesoeck van den suppliant bij desen 

requeste versogt, mits dat geseide penningen  niet anders dan met kennisse van Schepenen en 

Raeden sullen mogen worden belegt. 

 

 

149. Den 1 Decemb(er) 1714, fol.52vo. 

Op den requeste van Hendrick Steenhouwer en Lucas Dingsterveen, versoekende dat de 

ontfanger deser Stadts Domeinen moge worden gelast, de pagtpenningen van het ingehuirde 

lant dese Stadt toebehoirende uijt de vendupenningen geprovenieert van de verkofte goederen 

van Hermen Dingsterveen, voor welcke pagtpenningen zij borgen zijn, sal mogen ontfangen, 

en dat aen haer remonstranten moge worden geaccordeert het lant door wijlen Hermen 

Dingsterveen ingehuijrt ten hoogsten prijse te mogen verhuiren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raeden verstaen, dat de Heer ontfanger deser Stadts 

Domeinen sal vigileren om zijne betalinge, soo veel doendelijck uijt de penningen van de 

vercogte goederen geprovenieert te bekomen, en accorderen aen de supplianten ten haren 

pericul, de ingehuirde landen te mogen verhuiren en overdoen. 
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150. Den 6 Decemb(er) 1714, fol.53vo. 

Op de requeste van Willem Knock remonstrerende dat door de boeckholder van t’ Bestiaal  

H. van Nes worden ingehouden op een ongefundeerde praetensie suppliant kooppenningen 

van eenig verkofte vette beesten van den jare 1713, ter summa van f.103 - 10 - 8 volgens 

affrekeninge van den 4 junij 1714: versoekende dat de boeckholder van Nes moge worden  

g’ ordonneert gemelde penningen aen de suppliant te ontrichten. 

Was geapost:  Die Ed: Henrick van Nes, boeckholder, wort g’ ordonneert gemelde penningen 

in de tijt van 8 dagen na insinuatie deses ten ware de boeckholder van Nes aen Schepenen en 

Raden redenen ter contrarie sal kunnen weten, te geven. 

 

 

151. Den 10 Decemb(er) 1714, fol.54. 

Op den requeste van Erasmus van Romond, remonstrerende, dat genootsaeckt is omtrent den 

boedel van zijn moeder salligher enige handelingen, tot het vereffenen van dien boedel, in te 

gaen en dewijl den remonstrant omtrent 25 jaeren out is, versoeckt dieselve, tot zijn eigen 

narigt en tot securiteit der gene die met hem komen te handelen, een declaratoir. 

Was geapost: Schepenen ende Raeden accoderen het versoeck van den remonstrant, en 

verclaren den selven, in omni casu et amplissima forma, voor mondigh. 

 

 

152. Den 17den December 1714, fol.54. 

Op de requeste van Jacob van der Haar, pachter van den Turff accijs van die jaare 1713 over 

dese Stadt, versoekende, dewijl sedert sijne pacht aenmerckelijcke veranderinge in de turff 

sacken tot sijne praejudicie waare gemaackt, ende verdere reedenen daarbij g’ allegeert, dat 

wegens het restant niet verder mochte werden gemoeijt, off aengesprooken. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden verclaaren om redenen dat d’origineele pachter van 

den Turff accijs van den jaare 1713 Jacob van der Haar, uijt hoofde van die bij hem gepachte 

Turff accijs, voor het restant niet verder sal werden gemoeijt off aengesproocken; mits 

nochtans dat hiermede sall weesen geperimeert desselffs praetensie als naam pachter van het 

geslaght over den selven jaare; voorbehoudens dan nog de Stadt haare actie tegens desselfs 

borgen. 

 

 

153.  Den 18den December 1714, fol.54vo. 

Op de requeste van Dries Luloffs, versoekende het erve bij hem van de Stadt gepacht ende 

althans gebruickt werdende den Engbert genaamt, aen sijn soon Hermannus Dreesen te 

moogen overdoen, mits voor de pachtpenningen stellende, twe sufficante borgen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accorderen naa rijpe deliberatie des suppliants 

versoeck; mits dat hij Hermannus Dreessen, bevoorens ingevolge gedaane praesentatie, twe 

sufficante borgen sall hebben te stellen. 

 
[In marge]: Den 28sten December 1714. Is goedgevonden dese gesubvirguleerde woorden uijt de Apostille uijt te 

laaten. 

 

 

154. Den 22 Januarius 1715, fol.55. 

Op de requeste van Mr. Philip Baudae versoeckende alhijr de jonge jeught in de Franse taal te 

mogen institueren, en publijcke school te mogen houden ten dijn de tafels en bancken van de 

gewese Franse schoolmeester la Croix te mogen gebruijcken. 

Was geapost:  Suppliant word g’ accordeert het publijck school houden om de jonge jeught 

en andere in de Franse taal, rekenen, schrijven en was meer van sijne kunst en wetenschap sij 
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te institueren dog alles bij provisie ende tot weder opsage toe, ende verder buijten belastinge 

van de Stad, sullende de tafelen en bancken van de gewesene franse schoolen dewelcke voor 

handen sijn, aen de requestrant ten dijnste van t’ schoolhouden gefurneert ende geleent 

worden. 

 

 

155. Eodem [22 Januarius 1715], fol.55vo. 

Op de requeste van Elias Valkenijr versoeckende een document van de remissie off 

verminderinge van de uijtganck op de ledige behuijsinge en weere naast sijn huijs staande in 

Februarij 1714 aen hem toegestaan, ende waar van een gerecht derde part volgens mondeling 

afgeven is geremitteert geworden. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hooftluijden van ’t Buijten quartijr de 

vervallene behuijsinge van requestrant staande met een uijtgank ten profite van de 

Geestelijckheit beswaart, in ogenschijn genomen hebbende, is om redenen en om dese weerhe 

te doen beheeren ende in staat te houden, goedgevonden een gerecht derde part van gemelde 

uijtganck te remitteren ende te verminderen, aenvank nemende met Paaschen off den 

vervalsdag 1714 mits suppliant voorschreven weere in staat houde, ende voor verder verval 

bewaare. 

 

 

156. Eodem [22 Januarius 1715], fol.55vo. 

Op de requeste van Jasper Ketelaar ende Jacobus Knop als momberen over de onmondige 

kinderen van wijlen Frerick Krouse versoeckende approbatie van t’ accoort met Helena van 

den Bergh weduwe van Frerick Krouse, ingegaan, sulx de weduwe de lasten en voordeelen 

van den boedel sal hebben en betalen, ende het jongste kind genaamt Aeltijn Krouse sal 

grootmaken ende tot sijn mondige jaren opbrengen, ende de twee overige kinderen haar 

vaders bewesene goederen genijtenende buijten beswaar van t’ gemeen tot haar mundige jaren 

opgebraght worden wesende sij momberen om de lasten en beswaar des boedels beswaart 

desen boedel wegens haare pupillen t’ adieren. 

Was geapost:  Op t’ rapport van d’ Heeren Hooftluijden van t’ Broeder quartijr, so word het 

accoord door de momberen in desen gemelt met de weduwe van Frerick Krouse gemaakt in 

allen delen g’ approbeert ende geplaciteert. 

 

 

157. Eodem [22 Januarius 1715], fol.56. 

Op de requeste van Cornelia Overhoeven huijsvrouw van Henrick Salmuth remonstrerende 

hoe dat sig hadde doen instrueren en exerceren in t’vroedvrouw ampt om de swa(n)gere 

vrouwen in barensnood te helpen redden, ende door d’ Heer N: Munt ordinair Stadts medicus 

over gemelde kunst en wetenschap was g’ examineert ende in gevolge des selfs attestatie 

bequaam tot gemelde handelinge is g’ oordeelt, versoeckende dijnvolgens publijcquelijck het 

vroedvrouds ampt alhijr te mogen exerceren. 

Was geapost:  Op t’ rapport van d’ Heer Munt ordinair Stadts medicus is suppliantinne haar 

versoeck in desen gedaan g’ accordeert, om publijck vroed vrouwe haar kunst en wetenschap 

in dese Stad en desselfs vrijheit te mogen exerceren en de swangere vrouwen in die qualiteit 

te bedijnen. 

 

 

158. Den 26 Januarij 1715, fol.56vo. 

Op den requeste van de mombairen over Rutger Tuijsingh, versoekende approbatie van een  

gemaeckt accoort, tusschen haer ende vrouwe van Capt. Hoff, beiden bij den requeste  
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vermelt, als mede aucthorisatie om nogh enige meubile goederen van haer pupil te mogen 

doen vercopen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raeden approberen het gemaeckte accoort, en accorderen de 

vercopinge van de meubile goederen bij desen requeste versogt. 

 

 

159. Den 28sten Janu(a)r(ij) 1715, fol.57. 

Op de requeste van de naastbestaande vrinden ende bloetverwanten van Maria Beeldtsnieder 

weduwe van wijlen Mr. Jan Ewolt Verbeeck, als waaren Gerard Beeltsnieder, Anthon 

Eeckhoudt, Borgermeester deser Stadt, Jacobus Beeldtsnieder, Jan Meijn, H. Codde weduwe 

Verbeeck, P. Matroos weduwe Meijn, Wijer Wolphert Beeldtsnijder, T.Matroos Beeldtsnijder 

ende Maria Beeldtsnijder weduwe Gallé, versoekende om haar Maria Beeldtsnieder 

voorschreeven terwijl haar het recht gebruick van haer verstandt ende oordeel sedert ruim 

vijff maanden is benoomen geweest, niet wetende wat sij coome te doen offte te spreeken, 

soodaanig dat geduirende voorschreeven tijdt ende all nog door drie á vier parsoonen nacht 

ende dagh moet worden bewaackt, tot voorkoominge van alle onheijl, te mogen brengen op 

een off ander plaats ende huijs, daar sij beeter dan alhier kan werden bewaart ende opgepast 

ende aldoor middelen tot haare geneesinge kunnen aengewent werden; Ende 2
de

  dat over haar 

eenig kindt Paulina Hillegunda Verbeeck genaamt oudt omtrent drie jaaren tot curateuren 

ende vooghden moogen werden genomineert, de Borgermeester Anthoni Eeckhoudt, de 

consul Jacobus Beeldtsnieder ende Jan Meijn, mits adsumptie van juffer Allegonde Codde 

weduwe van wijlen Paulus Verbeeck als grootmoeder ende wetige vooghdesse van 

voorschreeven eenigh kindt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden authoriseren ( naa ingenoomene genoeghsaame 

informatie) cracht deses; De remonstranten in haare genoemde qualiteijt om de persoone in 

desen vermeldt, op een bequaame ende secuure plaatse, tot haare seekerheijdt, ende 

geneesinge te moogen brengen, approberende (Haar Wel Edele Hoog Achtbaare aengaande) 

tot curateuren ende momberen, de parsoonen in desen requeste vervat. 

 

 

160. Den 4 Febr(uarij) 1715, fol.57vo. 

Op den requeste van de erfgenaemen van wijlen Jan Arentsen versoekende, dat het erve door 

wijlen haer vader bewoont bij haer broeder Peter Jansen moge worden overgenomen en 

gebruickt, en dat de Heeren van de Magistraet aen de supplianten mogen accorderen, dat het 

erve dooe Peter Jansen bewoont weder bij dese Stadt moge werden aengenomen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raeden accorderen aen de supplianten, dat het eve door 

wijlen haer vader Jan Arentsen bewoont geweest, door haer broeder Peter Jansen sal mogen 

worden overgenomen en gebruickt, mits dat de supplianten sullen hebben te besorgen dat het 

ingehuirde erve van Peter Jansen door hem nu bewoont, naer behoiren en met permissie van 

Schepenen ende Raeden dogh rekeninge van haer gesamentlijcke erfgenaemen sal worden 

gebruickt en bewoont. 

 

 

161. Den 9den Febr(uarij) 1715, fol.58. 

Op de requeste van Abraham Puttman, te kennen gevende dat hij remonstrant alhier ter steede 

sijn gebooden, voor d’ Eerweerde Kercken Raadt heefft laaten inteijkenen met Rebecca 

Woltes sijnd een dochter van een eerlijcke familie; Ende dewijl remonstrant verstaan heeft, 

dat sijn E: vaeder aen d’ Eerwaerde Karcken Raadt heefft geschreeven, om voornoemte 

huwelick te storminen; soo versoeckt de remonstrant (als meerderjaarigh sijnde)  dat haar Wel 
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Edele Hoogh Achtbaare aen den remonstrant willen accordeeren, sijn te doen insinueeren om 

redenen te geven waaromme voorschreeven huwelick is storminende. 

Was geapost:  Sij gestelt in handen van des remonstrants vaeder om op den vertienden dag 

naa gedaane wettige insinuatie ter vergaaderinge van Schepenen ende Raaden alhier reedenen 

te geven, waaromme vermeijndt dat het huwelijck in desen vermeldt compt te storminen. 

 

 

162. Den 11 Febr(uarij 1715, fol.59. 

Op de requeste van de Gildemeesters van St. Annen Gilde, remonstrerende dat Gerrit Klopper 

aengestelde veerman van Haarlem op dese Stad menschen van hijr op Haarlem medevoerende 

tegens den 36 art. van haar gildebrijff aengaat, welcke art. dicteert dat schepen, welcke het IJ 

invaren en menschen mede medeneemen, gehouden sijn aen de veerman van dijn dag de 

gerechtigheid van de vraght te betalen, sonder inseggen, en dat bij de boete van drij 

goltguldens: die in gebreek blijven van te betalen: terwijl gemelde Gerrit Klopper weijgerig is 

de gemelde boete te betalen. 

Was geapost:  Terwijl het wijt off groot Schippers Gilde het veer van hijr op Haarlem sedert 

eenige jaren heeft laten fluctueren ende nijt waargenomen, ende in den laast afgeweekenen 

jaren heeft verklaart off eenige gildebroederen van dijn, dat het gemelde veer van hijr op 

Haarlem ende van Haarlem op dese Stadt met en tegens voorscreeven Gerrit Klopper te willen 

waaneemen, so wort sulx alnog in derselver keur en optie gegeven, om te kunnen en mogen 

doen; maar vermeinen Schepenen en Raad dat Gerrit Klopper nijt verhindert of belet kan 

worden om het veer van hijr op Haarlem ende over en weer te bedijnen, ende dat so wel 

menschen als goederen op Haarlem direct kan en mag voeren, mits deselve nergens als naa 

Haarlem voerende ende aen landt settende. 

 

 

163. Den 18 Februarius 1715, fol.59vo. 

Op de requeste van Jan Wind versoeckende om redenen in den requeste vervatt, tot Stadts 

baas over de daghuijrders of arbeiders onder genot van 14 stuijvers tot arbeidts loon ende eene 

stuijver van ijder daghuijder, sullende sig in Holland doen onderwijsen om de brand spuijten 

te konnen dirigeren. 

Was geapost: Suppliant word tot Stadts baas over de Stadts daghuij(r)ders en arbeiders 

aengestelt genijtende des daags 14 stuijvers so ende in dijr voegen sijn praedecesseur Jan 

Raas genoten heeft: mits in sijn ijver en vigilentie continuere ende d’ onder arbeiders in haare 

behoorlijcke plicht houde, dog op het tweede lit van sijn versoeck om eene stuijver van ijder 

daghuijrder des daags te profitern kan nijt worden gedisponeert. 

 

 

164. Den 18 Febr(uarius) 1715, fol.59vo. 

Op de requeste van Aeltijn van der Maten weduwe van Jan van Nest versoeckende om haar 

bekende armoede en indispositie eenige assistentie. 

Was geapost:  Suppliantinne word met twaalf stuijvers des weecks door d’ Heer 

Burgermeester in den tijt te avanceren, begunstight. 

 

 

165. Den 18 Febr(uarius) 1715, fol.60. 

Op de requeste van Jan Meijer twede collecteur van des Stadts acijsen, te kennen gevende hoe 

dat hij reets negen maanden bij suspensie van den collecteur Erkelens deses Stadts accijsen 

allen hadde waargenoomen, met versoeck dat sijn wekelicks tractement eenighsints om die 

reeden mochte werden verhooght. 
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Was geapost:  Suppliant wordt voor d’ extraordinaris diens in het waarneemen van de Stadts 

accijsen tot meij deses jaars toe, eens toegelecht tachentigh caroli guldens uijt de loopende 

accijsen bij hem t’ ontfangen. 

 

 

166. Den 21 Febr(uarij) 1715, fol.60. 

Op den requeste van Klaes Hendricksen Keppel wonende aen de Hasselaer Dijck bij de 

Koninkswaede op een erfijn het Catharijnen Geertruijden Gasthuis toebehoirende, 

versoekende om de sterfte van desselfs vee afschrijvinge van een jaer pagt, en dat hij zijn 

overige huijr jaren sal mogen continueren, mits betalende jaerlijcks vijfftigh caroli guldens, in 

plaetse van vijff en seventigh caroli guldens. 

Was geapost:  Wanneer den suppliant sal hebben aengetoont, dat de schattinge van het lant in 

desen requeste vermelt, tot nu toe sal hebben betaelt, soo wordt het jaer lantpagt nu 

verschijnende, aen hem geremitteert. 

 

 

167. Den 21 Febr(uarij) 1715, fol.60vo. 

Op den requeste van Berent Jansen en Benier Dresen wonende tot Celemuiden, ieder 

besonder op een erffien het Catharinen Getruiden Gasthuis toebehoirende, versoekende om de 

sterfte van dessefs vee afschrijvinge ijder van drie jaeren lantpagt en schattinge. 

Was geapost:  Schepenenende Raeden remitteren aen de supplianten ijder een somma van 

sestigh caroli guldens aen haer beloofde pagtpenningen van den jaere 1714, te mogen korten; 

mits dat zij supplianten sullen gehouden zijn haere vordere pagtpenningen en schattinge 

prompt te moeten betaelen. 

 

 

168. Den 2 Meert 1715, fol.61. 

Op den requeste van Goije Peters, Stadtmeijer op de Groote Modderkuijle versoekende, om 

redenen dat hij van seven en veertigh koe beesten aen dese grasterende siekte heeft verloren 

vijff en veertigh koebeesten, en om vordere redenen breder in den requeste gedemonstreert, 

dat aen hem moge worden geaccordeert een stuck lant genaemt het Koelant groot ongeveer 

ses morgen te mogen bouwen en vervolgelijck bedijcken. 

Was geapost:  Schepenen ende Raeden accorderen aen den suppliant om het lant in desen 

requeste vermelt voor de tijt van ses agtereenvolgende jaeren beginnende me den jaere 1715 

te mogen bouwen, mits dat den suppliant uijt generhande hoofde weder enige remissie sal 

mogen versoeken. 

 

 

169. Den 11 Maart 1715, fol.61vo. 

Op de requeste van de momberen of curatoren van Dr. Petrus Homma en Joh. Catarin 

Raterinck echteluijden versoeckende tot reddinge des boedels en in specie om eenige 

penningen uijt de banck van leeningen daar mede te lossen, eenige penningen te mogen 

negotieren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raden authoriseren de requestranten in haare qualite om ten 

fine in desen gemelt penningen te negotieren ende daar meede te handelen als naa haren 

goeden rade sullen oordeelen te behoiren ende in rekeninge naamaals sullen 

kunnenverantwoorden. 
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170. Den 16 Maartii 1715, fol.62. 

Op de requeste van Raad en Geswoorene Gemeente gepraesenteer(t) door momberen van 

Rutger Tuijsink versoeckende om 1000 guldens op de Stad van Campen op desselfs lijff te 

beleggen ad 10 pro cento jaarlijx. 

Was geapost:  Schepenen ende Raden accorderen beneffens de geswoorne Gemeenten aen 

curateuren van Rutger Tuijsinck om 1000 guldens op des selfs lijff ten laste van Stadts kiste 

ad 10 procento jaarlijx te mogen beleggen. 

 

 

171. Eodem [16 Maartii 1715], fol.62. 

Op de requeste van Peter Teunen ende Anna Trachsel, Switserse vlugtelingen, vesoekende 

consent om met malkanderen te trouwen, terwijl sij Anna Trachsel getrouwt sijnde geweest in 

Switserlant met Abraham Teunen, dewelcke om de diverse religie haar heeft verlaten ende in 

Switserland is gebleven ende voor haar vertreck van daar met een andere vrouwe is getrouwt 

met consent van de regeringe aldaar, sustinerende dat het huwelijck nijt meer subsesteert. 

Was geapost:  Schepenen en Raden hebben naar examinatie en verhoor der getuijgen, het 

versoeck in desen gedaan om met malkanderen te mogen trouwen g’ accordeert ende 

toegestaan om na gewone proklamatien met malkanderen te mogen trouwen. 

 

 

172. Den 13 Meert 1715, fol.62vo. 

Op den requeste van Geertien Stubbe huisvrouwe van Tomas Rouse versoekende om redenen 

breder in den requeste  geallegeert, van haer egte man van tafel en bedde gescheiden te mogen 

zijn. 

Was geapost:  Schepenen ende Raeden, accorderen naer zijne deliberatie en examinatie de 

versogte egtscheidinge. 

 

 

173. Den 28 Maart 1715, fol.63. 

Op het requeste van Drees Lulofs, meijer van t’ erve Engest versoeckende een stuck laag land 

van een bouwcamp de Weerdt genaamt te moge afgraven ende te beweijden. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accorderen den suppliant dit sijn gedaan versoeck. 

 

 

174. Den 28sten Meert 1715, fol.63. 

Op de requeste van de Buijten Vaeders van het Weesen Huijs versoeckende seker huijsjen 

alhier in de Nieuw Straate staande bij de Booven Munte voor een canon van tijn caroli 

guldens des jaars te mogen overdoen aen Henrick Janssen Slaghecke 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden authoriseeren cracht deses de Buijten Vaeders van het 

Weesen Huijs, om het huijs in desen vermeldt, aen Henrick Janssen Slaghecke voor een 

jaarlixe uijtkanck off canon van tijn caroli guldens te mogen overdoen. 

 

 

175. Eodem die [28 Meert 1715], fol.63vo. 

Op de requeste van alle d’ erffgenaamen van wijlen Jan Aartsen, versoeckende dat het erve 

van wijlen Jan Aartsen voornoemt mooge overgeschreeven werden op Lambert Lambertsen 

Stronckert; Ende dat van Lambert Lambertsen Stronckert weder overgedaan aen Lubbert 

Janssen. 

Was geapost:  Scepenen ende Raaden accordeeren dat Lambert Lambertsen Stronckert, het  

erve van wijlen Jan Aartsen sal moogen overneemen; Ende weder Lubbert Janssen dat van  
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Lambert Lambertsen Stronckert, beijde tot expiratie van de loopende pachtjaaren. 

 

 

176. Eodem die [28 Meert 1715], fol.63vo. 

Op den requeste van Aert Wolters en Jan Backer als mombairen over de kinderen van Frerick 

Jansen Backer, versoekende hondert caroli guldens aen het meerderjaerige kint Anna Frericks 

te mogen geven, tegens sodane hondert caroli guldens als haer supplianten andere pupil op 

interesse heeft staen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raeden accorderen het versoeck van de supplianten, ten fine 

als bij desen requeste is versogt. 

 

 

177. Den 5den April 1715, fol.64. 

Op de requeste van Willem Teunissen van den Noord, meester zeijl maaker, versoeckende te 

moogen weeten off het zeijl, soo met consent van de Heeren Praesidenten van het schip van 

Lubbert Bos, liggende in de Booven Haaven, als aen hem nooijt betaalt sijnde, bij hem 

remonstrant off publicq sal werden verkofft. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden hierover gehoort hebbende de consideratien van de 

Heeren Schuttmeesteren, verstaan, dat het zeijl in desen vermeldt door Claas Visscher 

publijck sal werden verkofft. 

 

 

178. Den 8 April 1715, fol.64vo. 

Op den requeste van Maria Poortenaer dogter van wijlen Court Poortenaer en Maria du Coup, 

out zijnde 22 jaeren, vermits zij in Hollant wilde gaen wonen, en andere redenen breder in den 

requeste vermelt, versoekende veniam aetatis en om haer goederen selfs te mogen 

administreren, en vervolgens haere mombairen die Ed: Peter Bondam en Dirck Croese voor 

haere mombairschap bedancken. 

Was geapost:  Schepenen ende Raeden accorderen, naer examinatie, het versoeck van de 

suppliante, ten fine als bij desen requeste is versogt. 

 

 

179. Eodem [8 April 1715], fol.64vo. 

Gerrit Arents, custos in Oldebroeck versoeckende om redenen met meerderen bij den requeste 

vervat vrijgeleide. 

Was geapost:  Suppliant word vrij geleide voor de tijt van ses weeken g’ accordeert. 

 

 

180. Den 15den April 1715, fol.65. 

Op de requeste juffer Rudolfina Anna Lemker nog minderjarig en gedestitueert van ouders 

nodig tot scheidinge en deilinge en magescheidt te maken met momberen g’ assisteert te sijn, 

daar toe nominerende de Heer J. Lemker ontfanger generaal van t’ quartijr van Vollenho ende 

de secretaris Lemker. 

Was geapost:  De genomineerde personen worden ten fine in desen gemelt g’ authoriseert. 

 

 

181. Den 23 April 1715, fol.65. 

Op de requeste van de weduwe van de Schultis Leeuwerden versoekende dat de momberen 

van haare onmondige doghter, onder haar hebbende gerede penningen van een verkoft erve op 

land van Vollenho, ende moetende verrenten eenige capitalen en onder anderen een capitaal 
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ten profite van de vrouw weduwe ter Beerck vertrouwt aen d’ Heer Foijer in t’ geheel groot 

1200 guldens versoeckende dat de momberen g’authoriseert mogen worden t’ kindsportie uijt 

die penningen te mogen afleggen. 

Was geapost:  Momberen vant onmondige kind van de Schultis Leeuwerden worden  

g’ authoriseert om uijt de kooppenningen van het verkofte erve op t’ Land van Vollenho voor  

t’ kindts gedeelte onder haar berustende aen d’ Heer Foijer vertrouwt aen d’ vrouw weduwe 

ter Beeck te betalen drij hondert caroli guldens capitaal sijnde een vierde part in twaalf 

hondert guldens capitaal, met ende neffens de interesse van gemelde 300 guldens so daar van 

nog resteert. 

 

 

182. Den 24sten April 1715, fol.65vo. 

Op de requeste van Barthold Reinders versoeckende om sijn groot versterf onder sijn rund vee 

door de grasserende sijckte onder hetselve verloren hebbende 24 stucks klein en groot waar 

om sijn land nijt behoorlijck beslaan kunnende versoeckende der halven ½ morgen in Tobas 

camp groot twee morgen beneffens 1 ½ morgen in een camp de Willigen camp genaamt, 

groot 2 ½ morgen te mogen bouwen. 

Was geapost:  Requestrant wort g’ accordeert om d’ eene en halve morgen in de Willigen 

camp gelegen en nijt afgegraven te mogen scheuren dog nijt de halve morgen in Tobas camp 

gelegen, mits nogtans dat suppliant geene verdere remissie wegens sijne geledene schade van 

t’ afsterven van sijn vee in desen gemelt ad 24 stucks rundvee klein en groot sal mogen 

eischen ofte versoecken. 

 

 

183. Den 26sten April 1715, fol.66. 

Op de requeste van Willem van Cleeff, Hermen Holtman ende Henr. Bavinck momberen over 

de vijff nog onmondige kinderen van Hermen Hermssen Holtman, ende Femmichjen 

Hoedemaacker in leven eheluiden, versoeckende dat haar Wel Edele Hoog Achtbaare de 

vercoopinge van een maate geleegen alhier buiten de Broeder poorte aen de Broeck wegh 

voor een somma van veertien honderdt caroli guldens vrij gelt, aen de Heer Borgermeester 

Anth. Eeckhoudt verkofft, gelieven t’ approbeeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, approbeeren naa sijne examinatie, ten aensien van  

d’ onmondige de vercoopinge van de maate in desen vermeldt. 

 

 

184. Den 26 April 1715, fol.66. 

Op den requeste van Hendr. Niemeijer, versoekende, dat die Ed: Teunis Backer en Jacob van 

der Haar mogen worden geaucthoriseert, om als mombairen over de onmondige kinderen van 

wijlen Johannes van Eijmberinck, aen hem te doen overdragt van twee huisen alhier staende 

op de Oudestraete bij hem op den 20 Meert 1714 aengekoft. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden aucthoriseren de personen in desen requeste vermelt, 

om aen den suppliant te doen behoirlijck transport van die twee huijsen door hem aengekoft. 

 

 

185. Den 29 April 1715, fol.66vo. 

Op de requeste van d’ Heer Robert van der Merwede en W. van der Weert momberen over  

t’ onmondige kind van de schultis van Leuwerden versoeckende g’ authoriseert te mogen 

wesen om uijt de kooppenningen van t’ erve op t’ land van Vollenhoo onder haar berustende 

de Heer Henrick van Leuwerden te voldoen des selfs praetensie off obligatie ten laste van 

haare pupille. 
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Was geapost:  De momberen in desen gemelt worden gelast ende g’ authoriseert aen d’  Heer 

van Leuwerden te voldoen des selfs praetensie off sodane somma als  der selver pupil aen  

d’ Heer Henr. van Leuwerden verplicht is welcke betalinge in zaken van de kooppenningen 

vant verkofte erve op t’ Land van Vollenhoo onder de momberen berustende sal gevalideert 

worden. 

 

 

186. Den 1sten Meij 1715, fol.67. 

Op de requeste van Jan Willem Winter, te kennen gevende, dat als in den jaare 1714, door de 

Heer Blanckvoort tot den Potthoff als verwalter Drost van Isselmuiden, in saacken van Thijs 

Pitersen Lijndrajer tegens Dr. Homma is aengestelt als gesurregeerde Richter van 

Camperveene om de sententie ende het verwin in voorschreeven saacken op het halve erve 

van voornoemte Dr. Homma aldaar ter executie te stellen; Ende dat nu voor weijnigh weecken 

door haar Wel Edele Hoog Achtbaare aengestelt was, als een mede curator over 

voorschreeven Dr. Homma, neffens Albertus van der Weteringe, die nu swaarigheijt compt te 

maaken, als off hij suppliant niet te gelijck Richter ende curator van Dr. Homma als parthije 

sijnde soude connen weesen; met versoeck dat van vooschreeven sijne curateele moogen 

werden ontslaagen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, ontslaan bij desen den suppliant bij provisie, van den 

sijne aengenoomene curateele. 

 

 

187. Den 4den Meij 1715, fol.67vo. 

Op den requeste van Margreta Sophia Sorrijn weduwe van den wachtmeester Henrick 

Driessen Brinck, versoekende dat haare swaagers, Jan ende Frans Driessen Brinck, aen haare 

suppliantinne mochten uijtkeeren soodaane f.103 - : - : als wijlen haar eheman van sijne moije 

g’ erfft heefft onder haar berustende ten fine van alimentatie van haar kindt, bij haar man 

voornoemt in echte verweckt. 

Was geapost:  Jan ende Frans Driessen Brinck, worden mits desen g’ ordonneert, aen de 

suppliantinne Margreta Sophia Sorrijn, weduwe van de wachtmeester Henrick Driessen 

Brinck te laten volgen, de gementioneerde een honderdt ende drie caroli guldens. 

 

 

188. Den 6den Meij 1715, fol.67vo. 

Op de requeste van de curateuren van Dr. Petrus Homma, ende Johanna Catharina Raterinck, 

te kennen gevende hoe dat op den 4den Meij deses jaars 1715 aen die Ed: Thijs Peterssen 

Lijndrajer ende sijne huijsvrouwe, op approbatie van haar Wel Edele Hoog Achtbaare, hadden 

verkofft, een halff erve landts groot vier ende een halff acker, waarvan de weder helffte het 

kindt van wijlen Dr. Henrick Raterinck, voor een somma van twaelff honderdt ende vijfftigh 

caroli guldens; met versoeck dat haar Wel Edele Hoog Achtbaare gemelde verkoopinge als 

opper curateuren geliefden t’ approbeeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden approbeeren (naa rijpe examinatie) in haare qualiteijt 

de vercoopinge van het halve erve in desen vermeldt. 

 

 

189. Eodem die [6 Meij 1715], fol.68. 

Op de requeste van Jacob van der Haar, trecker van de coffé ende the deser Stadt over den 

jaare 1715, versoekende mat de winckeliers over den impost van coffé ende the te moogen 

accordeeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accorderen aen den suppliant, om met de winckeliers 
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over den impost van the alleen; Ende niet over de coffij te moogen accorderen. 

 

 

190. Den 7den Meij 1715, fol.68vo. 

Op de requeste van Jacob Gosen Erkelens, te kennen gevende hoe dat suppliant op ordre van 

haer Wel Edele Hoog Achtbaare van het waarneemen van sijne functie in cijskelder hadde 

stille gestaan; Ende nu sijne staat hebbende opengeleght; Versoeckt suppliant, dat sijn te 

goede hebbende tractement in minderinge van sijn achterstant magh werden gevalideert; Ende 

verders een jaarlix termijn te stellen, tot voldoeninge van het overijge, ende eindelijck hem 

suppliant gunstelijck in sijne voorige functie wederom te willen aenneemen. 

Was geapost:  Wanneer de suppliant eerst sall hebben betaalt die bij hem meerdere 

ontfangene penningen uijt des Stadts accijsen, ter somma van f.935 - 6 - : sal op de twe 

verdere poincten in den requeste vermeldt naerder werden gedisponeert. 

 

 

191. Den 7den Meij 1715, fol.69. 

Op de requeste van de Havenmeester Abraham van Heerde versoeckende met permissie van 

consent van haar Wel Edele Hoog Achtbare ende behoudende sijne bedijninge, een togt ter 

zee te mogen doen met s’ Landts capitein Spiring. 

Was geapost:  t’ Versoeck in desen gemelt word aen de suppliant toegestaan mits sijne 

bedijninge door een bequaam persoon geduijrende sijn reise en afwesen sal moeten doen waar 

neemen. 

 

192. Den 14den Meij 1715, fol.69. 

Op de requeste van Geesjen Jans weduwe van wijlen Gerrit Albers Stickert versoekende door 

het overlijden van wijlen haar man voornoemt weder met het vheer van dese Stadt op 

Deventer begunstight te moogen werden. 

Was geapost:  De suppliantinne wordt met het vheer van deese Stadt op Deventer in plaats 

van wijlen haar man begunstight; mits sorge draagende dat het vheer wel, ende door een 

bequaam ende nuchteren kneght werde bedient. 

 

 

193.  Den 14 Meij 1715, fol.69vo. 

Op den requeste van Evert Jansen versoekende betalinge van arbeids loon van gemaeckte 

dijcken ter somma van sestigh caroli guldens. 

Was geapost:  Schepenen ende Raeden begunstigen den suppliant om redenen in desen 

requeste vermelt met vijff en twintigh caroli guldens om dieselve aen de pagt van de Toll aen 

den Nieuwendijck aen deser Stadts comptoir te mogen korten. 

 

 

194. Den 17 Meij 1715, fol.69vo. 

Op den requeste van juffrou Martha Christina de Graaff versoeckende brieven requestoriael 

om op de bekomen executie in het Scholten Gerigte tot IJsselmuijden te mogen procederen op 

enigh lant aldaer gelegen de erfgenaemen van Willem Jansen Vos en Aeltien Stercke 

toebehoirende, aen haer volgens een gerigtacte daer voor verbonden. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen het versoeck van de remonstrante. 

 

 

195. Den 23 Meij 1715, fol.70. 

Op den requeste van Jan Reiners versoekende permissie om zijn bedieninge op de  
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treckschuite te mogen waernemen gelijck hij voorheen gedaen heeft, aennemende, in het 

toecomende geene sluijtmanden sonder een brieff te sullen bestellen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raeden accorderen aen den suppliant vrijgeleide voor de tijt 

van drie dagen, sullende beginnen met aenstaende maendagh en eijndigen met woensdagh 

daer aen volgende, om sigh als dan te kunnen addresseren bij de Heeren Kameners deser 

Stadt, ten fine van compositie over zijne begaene fraude. 

 

 

196. Den 25 Meij 1715, fol.70. 

Op den requeste van Helena van den Bergh weduwe van Frerick Croese, versoekende dat 

sodane 25 caroli guldens als wijlen haer man aen desselfs kinderen bij zijn hertrouwen heeft 

beweesen onder haer berustende mogen blijven, mits daer voor borge stellende de personen 

van Jasper Ketelaer en N: Manschott. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen het versoeck van de suppliante. 

 

 

197. Den 24 Junij 1715, fol.70vo. 

Op den requeste van Jan Jansen Groten, versoekende remissie van twe jaren lantpagt, soo hij 

als borge van wijlen Egbert Stael ter somma van veertigh caroli guldens aen de 

Geestelijckheit deser Stadt verschult is. 

Was geapost:  Wanneer den suppliant binnen vier weken aen den Heer ontfanger sal hebben 

betaelt vijff en twintigh caroli guldens, soo worden uijt consideratie, aen hem de resterende 

vijff tien caroli guldens geremitteert. 

 

 

198. Den 1 Julij 1715, fol.71. 

Op den requeste van Evert Smit als vader van Johanna Smit zalligher versoekende, dat aen 

hem om zijn onmagtigheit om te kunnen procederen tegens Jan Bisschop, door Schepenen en 

Raeden moge toegevoegt worden een advocaet om zijn sake te bedienen en te beleiten. 

Was geapost:  Schepenen ende Raeden accorderen aen den suppliant dat deser Stadts 

advocaet fiscael den suppliant advocando sal moeten bedienen, ten fine als bij desen requeste 

is versogt. 

 

 

199. Den 24 Junij 1715, fol.71. 

Op den requeste van de curateuren van Dr. Petrus Homma en desselfs huisvrouwe, 

demonstrerende, dat zij den staet van dien boedel hebbende naergesien, bevonden hebben dat 

dieselve nu als nogh is jaarlijcks, wanneer het huis altijt verhuirt bleef soude kunnen 

opbrengen een somma van 437 caroli guldens, versoekende de curateuren van vrou Homma 

dat aen haer des jaars daer uijt tot haer onderhout souden mogen wordenuijtgereickt 135 en 

voor haer soon 115, en aen Dr. Petrus Homma 150 caroli guldens waer en tegens de 

curateuren van Dr. Petrus Homma hebben versogt, dat aen Dr. Petrus Homma in plaets van 

150 een somma van 175 caroli guldens souden mogen worden toegelegt; Versoekende 

dieaengaende decisie van de Heeren Magistraet om sigh daer naer te kunnen reguleren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raede verstaen, dat Dr. Petrus Homma des jaars een hondert 

en vijfftigh, desselfs vrouwe een hondert en vijff en dertigh en haer soon een hondert en 

vijfftien caroli guldens uijt de penningen van haren boedel sullende provenieren, sullen 

kunnen ontfangen, en dat de resterende penningen ter somma van seven en dertig caroli 

guldens in handen van de curateuren sullen verblijven, om dieselve te emploieren ter plaetse 

daer dieselve sulcks nodigh sullen agten. 
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200. Den 8 Julij 1715, fol.72. 

Op den requeste van Klaes Aertsen Backer, versoekende sekere buijtendijckse hoeijkamp 

tegens over het Hekelwercks hecke gelegen voor 66 guldens jaerlijcks gepagt, voor die nogh 

onverschenen 4 jaeren te mogen overdoen aen Willem Petersen Bosch, die daer voor 

sufficiante borgen ten genoege van Schepenen en Raeden sal stellen en dat dieselve op zijn 

naem sal mogen overgeschreven. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen het versoeck van den suppliant bij desen bij 

desen requeste gedaen. 

 

 

201. Den 15 Julij 1715, fol.72vo. 

Op t’ versoeck bij requeste van die B.J. Walbergh, scholtis van Zalck versoeckende alhijr ter 

Steede vergunder aarde tot commoditeit van d’  ingesetenen deser Stad. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt word g’ accordeert, mits alleen t’ toestaan van 

vergunde aarde nijt worde gebruijckt off eerder g’ exendeert als tot sodane acten, dewelcke 

particulier tot de jurisdictie van t’ schultampt van Zallick dependeren. 

 

 

202. Den 25sten Julij 1715, fol.72vo. 

Op de requeste van Jacob van der Haar ende Jacob ter Steege, momberen over Jan ter Steege 

naagelaatene soon van Abraham ter Steege, versoeckende dewijl Aeltjen Croes stijffmoeder 

van voorschreven Jan ter Steege gemelde kindt niet langer machtig is t’ alimenteeren, dat 

hetselve op deselve conditie bij de mede momber Jacob ter Steege meergemeldt mooge 

werden overgenoomen ende verpleeght, mits borgen stellende voor soodaane ses ende dartig 

caroli guldens als van des pupils verkoffte goederen sijn geprocedieerdt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accordeeren aen de twede suppliant, Jacob ter Steege 

het in desen gedaene versoeck; mits dat de gepraesenteerde borghtocht bevoorens werde 

aengenoomen. 

 
[In marge]: Den 31 Julij 1717. Sijn Jacob van der Haar ende Roelof Passer van haare borghtoght in desen gemelt 

ontslagen. Coram: Luloffs en A. Eeckhout. 

 

 

203. Den 1 Augusti 1715, fol.73. 

Op den requeste van Jan Hartgers Asschenberg wonende tot Meppelt, versoekende een 

uijtgangh de Geestelijckheit deser Stadt  uijt zijn goet genaemt Boldings erve in Drenthe 

gelegen ad sess goltguldens jaerlijcks die betaelt worden met ses en twintigh stuijvers, te 

mogen afkopen daer voor praesenterende te betalen twee hondert caroli guldens. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden hebben goetgevonden dat de uijtgangh uijt een goet 

genaemt Boldings erve in Drenthe gelegen ad ses goltguldens jaerlijck, welcke betaelt worden 

met ses en twintigh stuijvers, sal kunnen en mogen afgekoft worden tegens drie ten hondert, 

en also met twehondert en sestigh caroli guldens; en sal dese uijtgangh van het register der 

inkomsten van de Geestelijckheit deser Stadt als dan worden geroijeert. 

 

 

204. Den 8 Augusti 1715, fol.73vo. 

Op den requeste van die Ed: Alb. van der Weteringe en Bernerdus Cramer in qualiteit als 

mombairen over Rutger Tuisinck, versoekende om drie hondert caroli guldens op maentgelt te 

mogen geven aen de Servijsmeester Sluiter, tot betalinge der servicien. 

Was geapost:  Schepenen ende Raeden accorderen het versoeck in desen gemelt. 
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205. Den 29 Augustus 1715, fol.73vo. 

Op dn requeste van joncker Jacob Jan van Wijnbergen, versoekende tot betalinge van de 

dootschulden van zijn vrouwe te mogen negotieren twee hondert caroli guldens en daer voor 

ten onderpand te mogen stellen een stuck lant aen het Willigen weggien in de jurisdictie deser 

Stadt gelegen en het selve in soo verre van het fideicommis te ontheffen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden aucthoriseren den Heer remonstrant, om een somma 

van twee hondert caroli guldens tot betalinge van de dootschulden van zijn weled: huisvrouwe 

te mogen negotieren en daer voor ten onderpandt te mogen stellen zijn weled: lant aen het 

Willegen weggien in de jurisdictie deser Stadt gelegen, het selve lant in soo verre van het 

fideicommis ontheffende. 

 

 

206. Den 2 September 1715, fol.74. 

Op den requeste van Jacob Ovink en Hendrik van den Berg als mombairen over Maria 

Crouwel onmondige dogter van Klaes Crouwel en Jannegien van Nes, versoekende 

approbatie van sodanigh accoort als zij en de weduwe van wijlen Hendr. van Nes, met de vier 

kinderen van Jacobien Worst weduwe van Wijringen op de 1 September 1715, over een 

praetensie van drie hondert en taggentigh guldens capitael met die daer op verlopene renthen, 

hebben ingegaen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raeden approberen het gemaeckte accoort, in desen requeste 

vermelt. 

 

 

207. Den 12 Septemb(er) 1715, fol.74vo. 

Op de requeste van de momberen van d’ onmondige kinderen van Menso van der Heide, 

versoeckende approbatie van het magescheidt door haar in qq. voorscreeven met Henr. van de 

Noord opgericht. 

Was geapost:  Het gemelde magescheid word in allen deelen g’ approbeert. 

 

 

208. Den 24 Septemb(er) 1715, fol.74vo. 

Op de requeste van Elias Valkenijr ende Antoni van Zuijren als momberen over Andries Bos 

kinderen versoeckende om redenen met meerdere bij den requeste vervat tempus deliberandi 

voor ses weeken. 

Was geapost:  Supplianten word de tijt van 14 dagen g’ accordeert mits sijne handtastinge te 

sulllen moeten verklaren dat oprechtelijck in desen boedel en wel bijsonder sonder praejuditie 

en nijt ten nadeel van ’t Wees of Kinderhuijs casu quo ’t een of ander kind in deselve mogte 

komen ijts te verswijgen ofte achter te holden. 

 

 

209. Den 7 October 1715, fol.75. 

Op den requeste van Elias Valkenier en Theunis Backer in qualiteit als mombairen over de 

onmondige soon van wijlen Jan van Diese bij Meintien Sasse in egte verweckt, versoekende 

approbatie van vercopinge van vier stuckies lant aen geene zijde van Swolle gelegen door 

haer, op approbatie van Schepenen en Raeden, voor omtrent vijff hondert caroli guldens 

vercoft. 

Was geapost:  Schepenen ende Raeden approberen, op het gedane rapport van de Heeren 

Hooftluiden de vercopinge in desen requeste vermelt. 
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210. Den 8 October 1715, fol.75. 

Op den requeste van Andries Bosch, Willem Kuijper en Samuel van Erckelens in qualiteit als 

mombairen over de kinderen van Hermen Dircksen Bosch en Aeltien van Erckelens; 

versoekende het aenpart haere pupillen toebehoirende in het huis de Drie Regenbogen 

genaemt voor een hondert goltguldens te mogen vercopen. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen het versoeck van de mombairen in desen 

requeste vermelt. 

 

 

211. Den 19 Octob(er) 1715, fol.75vo. 

Op de requeste van Simon Abrams ter Veer en Wolter Pannebacker momberen over de 

Willem Gerrits van de Weteringe versoeckende approbatie van het gemaackte accoort met de 

pleegmoeder Heitijn Daniels wegens ’s vaders goed op haar voorscreeven pupil vervallen, ad 

f.150 - : - en dan nog voor ’s moeders goed f.50 - : - mede versoeckende dese voorscreevene 

f.200 - : - op het huijs van voorscreevene Heiltijn Daniels te mogen beleg(g)en en te laten 

verrenten. 

Was geapost:  Op het rapport van d’ Heeren Hooftluijden van t’ Buijten Quartijr word het 

gemelde accoord g’ approbeert ende de momberen g’ authoriseert dese penningen op t’ huijs 

ven Heiltijn Daniels te doen vestigen en verrenten. 

 

 

212. Den 16den October 1715, fol.75vo. 

Op de requeste van Gerrid Aersen, tinnegieter, versoeckende over den boedel van wijlen Jan 

Rass alhier in het Buijten Gasthuijs overleeden als een goedt vrindt van, d’ overledene die 

alhier geen naabestaande is hebbende, tot curator te moogen werden g’ authoriseerdt, voorts 

om voorschreven boedel sub beneficio inventarii te moogen aenveerden ende desselffs 

naagelaatene effecten te vercoopen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden authoriseeren, mits deesen de parsoon van Gerrit 

Aartsen tot curator over den boedel van Jan Ras; Gelijck mede om gemelde boedel, sub 

beneficio inventarii te moogen aenveerden ende des overleedens naagelaatene effecten te 

doen distraheeren; mits doende rekeninge, bewijs ende reliqua. 

 

 

213. Den 23sten October 1715, fol.76. 

Op de requeste van Joannes ter Bruggen ende Dirck Wijchers, als momberen over Jan, 

Henrick, Geesjen ende Geertjen Wijchers, onmondige kinderen van Wijcher Gerrits ende 

Annichjen Jans in leven echteluiden, te kennen gevende, hoe dat eerst Wijcher Gerrits, ende 

naederhandt Annichjen Jans, naa hertrouwdt te sijn geweest aen Lucas Gerritsen Hoogencamp 

overleeden sijnde de supplianten qqa. g’ oordeeldt hebben het interresse van hunne pupillen te 

sijn uijt de gemeenschap van goederen met haar voorschreven stieffvaeder te scheijden. Dat 

daarin soo verre g’ avanceert waarin, dat door tusschen spracken van wedersijts goede 

mannen op den 13den deses een concepte maagescheijdt hadden opgericht met versoeck dat 

haar Wel Edle Hoog Achtbaare, ten aensien van de minderjaarigen hetselve gelieven  

t’ approbeeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden (hierover gehooort hebbende het rapport van de 

Heeren Hoofftluiden) approbeeren ten opsighte van d’ onmondigen, het maagescheijdt van 

den 13den October desen annex. 
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214. Den 28 Octob(er) 1715, fol.76vo. 

Op de requeste van momberen van d’  onmondige kinderen van Mr. Jannes Engberinck 

versoeckende om redenen bij den requeste vervatt approbatie van t’ verkoopen van een klein 

huijsijn bij de Vloeddijck bij de Morren brugge verkoft voor hondert en twaalf guldens. 

Was geapost:  Op het rapport van d’ Heeren Hooftluijden van t’ Cellebroeders Quartijr word 

de verkopinge in desen gemelt g’ approbeert. 

 

 

215. Den 2 Novemb(er) 1715, fol.77. 

Op de requeste van Henrick de Munnick en Henrick Nieumeijer als momberen over Jannegijn 

Puffers dogter van Jan Puffer en Aeltijn van Erkelens versoeckende haar pupillen aendeel in 

eenige hoffijs en een stuckijn landt aen de Oostholtse Steege, met des pupillen oomen en 

mede participanten te mogen verkopen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hooftluijden van t’ Boven Quartijr so wordt de 

versoghte verkopinge ten requarde van d’ onmondige g’ accordeert. 

 

 

216. Den 7den Novemb(er) 1715, fol.77vo. 

Op de requeste van Evert Jansen wonende an het Tol hecke aen den Nieuwendijck 

versoeckende om de inundatien en de afgebrocene passasie daar door veroorsaakt remissie 

geproportioneert naa sijne winst dervinge. 

Was geapost:  Na ingenomen advijs en rapport van de Heeren Cammeners so word suppliant 

om redenen in desen requeste vervat gratieuselijck geremitteert f.25 - : - guldens. 

 

 

217. Den 9den Novemb(er) 1715, fol.77vo. 

Op de requeste van Gerrit Kloecke en Daniel Oostendorp versoeckende haare penningen waar 

in den boedel van Ariana Schippers en in specie van t’ verkofte huijs het Scheepijn bij Wolter 

Teunissen Engelblick aengekoft geprovenieert ende ter secretarie berustende onder de 

secretaris Eeckhout geconsigneert ende waar inne sonder hesitatie sijn off moeten worden 

gehouden gepraefereert, te onder borghtogte te mogen lichten. 

Was geapost:  Supplianten word g’ accordeert haare penningen in desen boedel haar  

g’ adjudiceert ende waar inne sijn off moeten worden gepraefereert, uijt de secretarie te 

mogen lichten. 

 

 

218. Den 12den Novemb(er) 1715, fol.78. 

Op de requeste van de weduwe en boedelhouster van Henrick Smit versoeckende approbatie 

wegens haare onmondige kinderen van sodane accoort als ten overstaan van de Heeren 

Hooftluijden met de weduwe van Albertus van Wijringen ingegaan alhijr annex vertoont en 

gelesen. 

Was geapost:  Het gemelde accoort word te respecte van de onmondige op het rapport van  

d’ Heeren Hooftluijden van t’ Buijten Quartijr g’ approbert. 

 

 

219. Eodem [12 November 1715], fol.78. 

Op de requeste van de momberen over de onmondige kinderen van Andries Bos met name 

Elias Valkenijr en Antoni van Suijren versoeckende approbatie van t’ accort wegens haare 

pupillen met derselver pleegmoeder ingegaan. 

Was geapost:  Op het rapport en praeadvijs van de Heeren Hooftluijden van t’ Buijten  
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Quartijr so word het gemelde accoort pro ut jacet g’ approbeert. 

 

 

220. Den 30 Novemb(er) 1715. 

Op den requeste van de mombairen en volmagten van de kints kinderen van de Heer secretaris 

Alb. Hoff, versoekende den boedel van wijlen de weduwe Hoffs onder beneficie van 

inventaris te mogen aenvaerden, nominerende tot executeuren over die boedel de Heer 

Burgermeester van der Wende en procureur Bernh. Hagius. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen aen de remonstranten, om den boedel in 

desen requeste vermelt sub beneficio inventarii te mogen aenvaerden de genomineerde 

personen tot curatoren over die boedel authoriserende. 

 

 

221. Den 6 Januarij 1716, fol.79. 

Op den requeste van de pagters van de bieraccijs der Stadt Campen over den jaere 1715 

versoekende, om, redenen breder in den requeste geallegeert tot uijtvindinge der frauden met 

een roedendrager te mogen aenteikenen de ledige vaeten soo van Deventer, Swolle als 

Camper en andere bieren. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen het versoeck van de supplianten. 

 

 

222. Den 30 Januarius 1716, fol.79. 

Op de requeste van d’ momberen van Hermen Jacobsen van Dijck, versoeckende approbatie 

van wegens haar pupil, van t’ accoort met de fideicommissaire erfgenamen van Hermen 

Jansen Broese bij testamente van den 12 Julij 1708 g’ in off gesubstitueert, als Wessel 

Credier, ende Jan Credier, Rutte Broese, Henrick Hermenius en Anna Broese, ingegaan. 

Was geapost:  Op het rapport van d’ Heeren Hooftluijden van t’ Broeder Quartijr so wort het 

accoort in desen gemelt, ende onder parthijen opgericht pro ut jacet g’ approbeert, ende de 

goederen van Hermen Jansen Broese bij testamente van den 12 Julij 1708 alhijr gepasseert 

met fideicommisse beswaart van de band van fideicommisse ontheven. 

 

 

223. Den 1 Febr(uarij) 1716, fol.79vo. 

Op den requeste van die Ed: Elias Valkenier en Anth van Suren mombairen over de kinderen 

van Andries Bosch, versoekende drie hondert caroli guldens op interesse tegens vier van het 

hondert te mogen geven aen de mombairen over de kinderen van Willem Jansen Snell, mits 

sij daervoor gerichtelijck verbinden een huis met de coeweijden aen de Veeneriet gelegen. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen het versoek van de suppliante. 

 

 

224. Den 17den Februarii 1716, fol.80. 

Op de requeste van die Ed: Jacob Jan van Wijnbergen, te kennen gevende, hoe dat hij 

remonstrant geneegen is, van Elias Valkenier en Anthoni van Suren momberen over de 

kinderen van Andries Bosch, op approbatie van Schepenen ende Raaden te negotieren een 

somma van twe honderdt caroli guldens, om daarmede aff te lossen een capitaal van twe 

honderdt caroli guldens van die Ed: Henr. Vermeer all voor tijn jaaren binnen de Stadt Swolle 

genegotieert, panterende daarvoor ten specialen onderpande te stellen sijn woonhuijs achter 

de Nieuwe (Muijre) staande  ende versoeck dat de momberen ten fine voorschreevene 

moogen worden g’ authoriseert. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren het versoeck in desen vermeldt,  
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authoriseerende de momberen over de kinderen van Andries Bosch, dese twe honderdt caroli 

guldens, aan den remonstrant uijt haare pupillaire penningen op interesse te moogen geven, 

onder verbandt van het huijs in desen vermeldt; In soo verre het selve van het fideicommis 

releverende; mits dat het capitaal tot Swolle genegotieert, daarmede voor den remonstrant 

worde affgelost. 

 

 

225. Den 19 Febr(uarij) 1716, fol.80vo. 

Op den requeste van Simon Petersen Polman, demonstrerende hoe dat hij is versoekende 

surceance van executie van zijne goederen door de ontfanger deser Stadts Domeinen voor 

verschulte lantpagt geinventariseert. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen aen den suppliant surceance van executie ter 

tijt toe dat dese sake nader door den ontfanger deser Stadts Domeinen, ter tafele van 

Schepenen en Raeden sal worden voorgebragt. 

 

 

226. Den 21 Febr(uarij) 1716, fol.80vo. 

Op den requeste van Elias Valkenier en Anth. van Suiren versoekende als mombairen over de 

kinderen van Andries Bosch twe hondert caroli guldens tegens vier en een halve gulden op 

interesse te mogen door en geven aen de weduwe van Arent Nieuburgh, mits zij daer voor 

gerigtelijck verbinde haer huis alhier achter de Nieuwe (Muijre) staende. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen het versoeck van de remonstranten. 

 

 

227. Eodem [21 Februarij 1716], fol.81. 

Op de requeste van de kinderen ende erfgenamen H. de Graaff versoeckende betalinge van het 

restant van haar praetensie in de Camers 1701 en 1702 van de Geestelijckheit deser Stad, 

wegens geleverde wijnen en brandewijnen half uijt de Camer  en aldaar weder. 

Was geapost: Schepenen en Raden authoriseren de Heer Burgermeester en ontfanger van de 

Weteringe om de schult van d’ erfgenamen de Graaf ter goeder rekeninge, tot laste van de 

Geestelijckheit in de Camers 1701 en 1702 nog open en onbetaalt staande, aen de gemelde 

erfgenamen te betalen, uijt sodane Cameren waar inne nog goede restanten, ende welckers 

schulden betaalt sijn. 

 
[In marge]: Den 13den Junij 1722.  Is nader geresolveert dat het restant van de schult van de erfgenamen de Graaf te 

laste van de Geestelijckheit bij manguement van penningen in de oude  Cameren sal betaalt mogen worden tot ongeveer vijr 

hondert caroli guldens anno 1721 en half uijt de Camer 1722 en uijtgave gebragt mogen worden. 

 

 

228. Den 3 Meert 1716, fol.81vo. 

Op den requeste van Hermannus van der Wegen versoekende van den boedel van desselfs 

overleden vader en moeder onder beneficie van invantaris te mogen aenvaerden nominerende 

tot curateuren over dien boedel Jan Willemsen van Romonde  en Jan Berentsen Bulter. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen het versoeck van den suppliant, tot 

curateuren over diens boedel nominerende die Ed: Gerrit Imeker en Jan Willemsen van 

Romonde. 

 

 

229. Eodem die [3 Meert 1716], fol.81vo. 

Op de requeste van Cornelis Egbertsen Hartsuiker, versoekende ten deele remissie van een 

oude schult van sijn vaeder Egbert Cornelissen Hartsuiker, ende ten deele om uijtstell 
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bedraagende die schuldt in het geheel f.287 - : - : Heercoomende van een gepachte Buijten 

dijcker camp. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, verstaan dat de suppliant de halffscheijdt van dese 

schuldt sal moeten betaalen voor meij deses jaars 1716, ende d’ andere halffscheijdt voor 

miciïli aenstaande bij poene van parate executie. 

 

 

230. Den 5den Meert 1716, fol.82. 

Op de requeste van die Ed: Claas van Bercum ende Jannes Langenburgh, momberen over 

Alieda van Bercum, versoeckende om reedenen, den boedel van haar pupils vaeder, sub 

beneficio inventarii te moogen aenvaarden, nomineerende daarover tot curateuren, die Ed: 

Claas Kroff ende Matthijs van Cleeff. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aan de supplianten qqa. desen boedel 

onder beneficie van inventaris te moogen aenveerden; wordende tot curateuren van dieselve 

genomineerdt Claas Kroff, ende Matthijs van Cleeff. 

 

 

231. Den 7den Meert 1716, fol.82vo. 

Op de requeste van Steven Petersen Polman, Stadtsmeijer op de Sluijse in Dronthen, 

versoeckende een scriftelijcke approbatie van Schepenen en Raadt over het gemaakte accoord 

met Cameners en rentmeesters deser Stadt anno domini 1715 gemaackt aengaande de 

reparatie van t’ huijs op de Sluijse in Dronten staande in meert 1715 voort meergedeelt 

geruijneert en wegespoelt, waar voor soude genijten twee jaren paght. 

Was geapost:  Op het rapport van Schepenen en Raad door d’ Heeren Kameners gedaan so 

word het accoort in desen requeste gemelt ende tot op twee volle jaren pacht gefixeert, 

uijtmakende 260 guldens die denselven geremitteert sijn, g’ approbeert. 

 

 

232. Den 9den Meert 1716, fol.82vo. 

Gijsbert van Putten bij requeste hebbende versoght het huijs de Vergulden Voet in de 

Geertsrate van der Ahe door Hermen Holinck verlaten weder om in eigendom te mogen 

hebben en bewoonen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Cameners en Rentmeesters van de 

Geestelijckheit is het huijs in desen gemelt de Vergulden Voet staande in de Geerstrate door 

Hermen Holinck g’ abandonneert weder overgegeven aen den suppliant voor een jaarlijxse 

uijtganck van 8 caroli guldens aen de Geestelijckheit deser Stad te betalen waar van het eerste 

jaar sal vervallen op Paasschen 1717. 

 

 

233. Den 23 Meert 1716, fol.83. 

Op den requeste van Steven Petersen Polman, Stadtsmeijer op het erve in Dronthen, 

versoekende het geseide erve voor de agt aenstaende jaeren aen Gerrit Hendricksen voor die 

selve somma waervoor den suppliant het gepagt heeft mits daer voor borge stellende, sal 

mogen overdoen. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen het versoeck van den suppliant. 

 

 

234. Den 23 Meert 1716, fol.83vo. 

Op den requeste van de vrouw weduwe Lewerden, versoekende dat de aengestelde 

mombairen over haer doghter welcke een stuck lant, in het lant van Vollenho vercoft, en nogh 
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enige penningen onder haer hebben, daer van mogen doen rekeninge, en dat de over te 

schijtene penningen aen haer, tot de betalinge van die nogh openstaende schulden des boedels, 

mogen worden ter hant gestelt. 

Was geapost:  Schepenen  en Raeden accorderen het versoeck van de vrouw remonstrante, 

bij desen verstaende, dat de mombairen haere rekeninge voor de Heeren Hooftluijden, soo 

spoedigh als ’t doenlijck is, sullen hebben te doen. 

 

 

235. Den 25 Meert 1716, fol.84. 

Op de requeste van Jochem Boom, Stadts meijer opt Camper Eilandt versoeckende surceance 

van executie tot Meij aenstaande als wanneer belooft sijn achterstant te voldoen. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort toe gestaan en de executie gesurceert tot 

Meij aenstaande mits dat sal moeten borge stellen dat alsdan het restant sal gesuivert worden 

en t’ gelt van de verkofte beesten ten comptoire sal komen. 

 

 

236. Den 11 April 1716, fol.84. 

Op de requeste van Dr. Gerard Jan ten Oever versoeckende om voor de rechtbanken deser 

Stad als advocaat te dijnen. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt, om voor de rechtbanken deser Stad parthien te 

dijnen en te patrocineren word g’ accordeert. 

 

 

237. Den 11 April 1716, fol.84vo. 

Op de requeste van Aeltijn Geerts weduwe van Dirck Jansen, de weduwe van Teunis 

Jacobsen ende Jannis Velthuijs Stadts meijeren versoeckende surceance van executie tot 

aenstaande Meij om redenen in haare requeste gemelt. 

Was geapost:  Wanneer de supplianten ten genoege van d’ ontfanger deser Stadts domeinen 

borge sullen hebben gestelt dat haare restante landpacht anno domini 1714 op Meij 1716 

promptelijck sal worde betaalt, so word de executie tot die tijt uijtgestelt. 

 

 

238. Den 13 April 1716, fol.84vo. 

Op de requeste van Lambert Meijboom remonstrerende dat het veer hijr op Haarlem 

fluctueerde ende nijt als door (Gerrit) Klopper die met het veer van Haarlem op dese Stadt 

door de magistraat van Haarlem was begunstight, wijrde waaegenomen, soude datt er ijmant 

tegen hem vaarde, versoeckende met het meer gemelde veer van hijr op Haarlem door 

Schepenen en Raad te mogen gebeneficeert te worden en tegen (Gerrit) Klopper het veer 

tussen dese Stad en Haarlem te mogen waerneemen.  

Was geapost:  Schepenen en Raaden hebben op ’t rapport van d’ Heeren Schutmeesteren het 

versoeck in desen gemelt g’ accordeert en den suppliant met het veer van hijr op Haarlem 

begunstight mits sig van een bequaam vaartuijg voorsijnde, dog alles bij provisie ende tot 

nader opsage. 

 

 

239. Den 23 April 1716, fol.85. 

Op de requeste van de momberen van juffrouw Anna Maria Sprei remonstrerende datter, nog 

verscheidene schulden ten laste van hare pupille waren ende deselve nijt wisten off konden 

afdoen, als door t’ verkopen van haar half huijs in t’ Graven hage staande, waar van Dr. 

Herweijer de weder helfte is toe behorende, dog sullende het selve ½ huijs nijt minder  
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verkopen als voor vijff hondert en fijftig caroli guldens. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hooftluijden so worden de momberen in desen 

gemelt g’ authoriseert, om het halve huijs van haare pupille door Bartholomeus ter Meer te 

doen verkopen dog nijt minder als voor 550 guldens, ende ten dijn fine procuratie op B. ter 

Meer te passeren tot de verkopinge transport en ontfangst der penningen nodig. 

 

 

240. Den 27sten April 1716, fol.85vo. 

Op de requeste van die E: Gerhardt Scheppinck, versoeckende dat haar Wel Edele Hoog 

Achtbare aen hem mochten geven een obligatie van een duisendt caroli guldens, leggende tot 

laste vant Camper diep, tot onderpandt van soodaane duisendt caroli guldens, als hij 

remonstrant ingevolge resolutie van den 24sten April 1715, aen het Geesten Gasthuijs heefft 

verstreckt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren ae den remonstrant Gerridt Scheppinck; 

Dat hij de jaarlixe interesse van het capitaal van een duisendt caroli guldens hierinne vermeldt 

uijt des Gasthuijs interesse op het Diep staande op assignatie offte quitancie van de regerende 

Kerkmeester van het gemelde huijs sal ontfangen; Ende daarinne moogen continueeren tot ter 

tijdt gemelde capitaal, hij sij uijt de cost coopers penningen offte andere werde affgelost. 

 

 

241. Den 29sten Ap(ril) 1716, fol.86. 

Op de requeste van Jurrien Pastoor en Berent Beerthuijs als momberen over Jan van Nes 

versoeckende approbatie van het magescheit met de weduwe van Nes met name Maria 

Hegemans den 18 Junij 1716 alhijr opgericht. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hooftluijden vant Buijten Quartijr wordt het 

gemelde accoort en vrijndelijck magescheit g’ approbeert. 

 

 

242. Eodem die et Anno [29 April 1716], fol.86. 

Op de requeste van de Buijten Vaeders van het Weesen Huijs deze Stadt die EE: Peter 

Bondam ende Gerridt Imeker te kennen gevende dat remonstranten op approbatie van 

Schepenen ende Raaden  aen Jacob Pastoor hadden verkofft het huijs bij hem bewoont, ende 

sulx voor een jaarlixe thins van vijfftien caroli guldens, alle jaar op Meij te betaalen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden gehoort hebbende het rapport van de Heeren 

Hooftlijden, approbeeren het gemaackte accoordt in desen gespecificeerdt. 

 

 

243. Den 6den Julij 1716, fol.86vo. 

Op de requeste van de Heer Borgermeester van de Wende, ende die Ed: Joan Stercke, als 

momberen over de drie onmondige kinderen van wijlen Dr. J. Maximiliaan Hoff, bij vrouw 

Anna Margrieta Schotanus van Sterringa in eghte verweckt, versoekende dat haar Wel Edele 

Hoogh Achtbaare ten opsighte van voorschreevene pupillen gelieven t’ approbeeren de 

scheijdine ende deilinge ende die daar van opgestelde maagescheijdt, opgericht tusschen Jan 

Christoffel Raterinck getrouwd aen Petronella Spreij, Anna Maria Spreij, ende haar 

remonstranten qqa. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, approbeeren (naa rijpe examinatie) dit annexe 

maagescheijdt ten aensien van de minderjaarigen, pro ut jacet. 
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244. Den 11den Julij 1716, fol.87. 

Op de requeste van Ed: Jannes Coops, Willem Valensijn, Albertus van de Weteringe ende 

Willem Winter, alle curateuren over de goederen, van Dr. Pieter Homma ende Johanna 

Raterinck eheluiden te kennen gevende; Dat haar remonstranten te vooren was gekoomen dat 

tot Amsterdam door voorschreeven Dr. Homma, voor dat over sijn boedel curateuren gesteldt 

waaren, hebbe opgenoomen duisendt guldens op een obligatie van twe duisendt guldens ten 

laste van de Generaliteijt; Ende dewijl remonstranten voorschreevene obligatie gaarne souden 

willen vercoopen; Om eerstelijck verrscijde duisendt guldens affteleggen, ende d’overijge 

penningen weder ten meesten dienste te beleggen; met versoeck dat haar Wel Edele Hoogh 

Achtbaare, haar versoeck in desen gedaan gelieven t’  accordeeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accordeeren (naa rijpe examinatie) het versoeck der 

remonstranten qqa. pro ut jacet. 

 

 

245. Den 11 Julij 1716, fol.87vo. 

Op de requeste van de kinderen ende erfgenamen van die Ed: Bernard Eckelboom 

versoeckende dat de curateuren van den boedel van Menso Hogencamp specialijck  

g’ ordonneert mogten sijn de penningen volgens sententie van den 3den Meij 1714 te 

demanueren. 

Was geapost:  De curateuren van den den boedel van Menso Hogencamp off de penningen 

daar van geprovenieert, worden g’ authoriseert om de penningen onder haar berustende off 

voor handen sijnde aen de crediteuren ingevolge sententie van Schepenen en Raden van den 

3den (Meij) 1714 ende de uijtrekeninge daar van ten prothocolle gerecesseert uijt te tellen. 

 

 

246. Den 13den Julij 1716, fol.87vo. 

Op de requeste van Jacob Ovinck en Henrick van den Bergh momberen over Maria Crouwel 

onmondige dogter van Klaas Krouwel en Jannegijn van Nes versoeckende approbatie van de 

verkopinge van pupillen aenpart in een kamp land 2 ½ morgen aen d’ Ooosterholdse Steege. 

Was geapost:  [Zie nr. 247]. 

 

 

247. Eodem [13 Julij 1716], fol.88. 

Op de requeste van Jurrien Pastoor ende Berent Berentsen momberen over Jan van Nes 

onmondige soon van van wijlen Henrick van Nes en Femmegijn Crouwel versoeckende 

approbatie van de verkopinge van s’ pupillen aenpart in een camp lands ongeveer 2 ½ morgen 

liggende aen de Oosteholtse Steege. 

Op welcke beide requesten 

Was geapost:  Op het rapport van d’ Heeren Hooftluijden van ’t Buijten Quartijr, so word de 

verkopinge in desen gemelt ten requarde van d’ onmondige g’ approbeert. 

 

 

248. Den 18den Julij 1716, fol.88. 

Op de requeste van die E: Peter Bondam ende Dirk Eckelboom, momberen over  

d’ onmondige kinderen van wijlen Menso van der Heijde, versoekende in haare qualiteijt  

g’ authoriseerdt te moogen werden, om aen die E: Emanuel de Grunde op interesse tegens 

vijff ten honderdt te moogen verstrecken drie á vier honderdt caroli guldens uijt haare 

pupillaire penningen op desselffs huijs het Coffé Huijs, staande op d’ Oude Straate. 

Was geapost: Schepenen ende Raaden authoriseeren de remonstranten om in haare qualiteijt 

uijt haare pupillaire penningen aan die E: Emanuel de Grunde op interesse tegens vijff ten 
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honderdt te moogen verstrecken drie á vier honderdt caroli guldens, onder speciaal verbandt 

van het Coffé Huijs. 

 

 

249. Den 27 Julij 1716, fol.88vo. 

Op den requeste van die Ed: P. Bondam en G. Imeker in qualiteit als Buijten vaders van het 

Weeshuis deser Stadt, versoekende tot betalinge der schulden van het gemelte huis voor een 

somma van twee hondert en ses en dertigh caroli guldens aen Gerrit Luijgies, vercoft seker 

huis staende Boovenpoorte, haer huis aengekomen uijt de boedel van de weduwe van Erenst 

Backer. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden op het rapport van de Heeren Provisoren, approberen 

het versoek van de remonstranten. 

 

 

250. Den 29sten Julij 1716, fol.89. 

Op de requeste van Dirck Tjalis nomine patris; versoekende sijn Zeepsieders asse, sonder 

betaalinge van eenige belastinge off armen geldt van hier te moogen affvoeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden verstaan, dat de suppliant sijne Zeepsiederes asse, 

sonder betaalinge van armen geldt sal moogen vervoeren. 

 

 

251. Den 10 Augustus 1716, fol.89. 

Op de requeste van Gerhardus Meijer J: U: Dr. versoeckende op sijn bekome diploma 

doctorale van de universiteit van Harderwijck, alhijr voor rechtbanken te mogen practiseren 

en parthij als advocaat te bedijnen. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wordt g’ accordeert. 

 

 

252. Den 19 Augustus 1716, fol.89. 

Op de requeste van Egbert Golts en Willem Schermer, timmerman en metselaar baas 

versoekende betalinge van hun verdijnt arbeits loon van de Geestelijckheit deses Stadt in de 

jaren 1715 en 1716 verdijnt. 

Was geapost:  De Heeren Cameners en Rentmeesteren van de gemelde jaren worden 

versoght om de supplianten te betalen off te contenteren t’ sij met gelt off met ordonnantie op 

d’ ontfanger van dese Stads Geestelijcke goederen. 

 

 

253. Eodem [19 Augustus 1716], fol.89vo. 

Op de requeste van Gerrit Voerman voor hem selfs, voorts Swijr en Bartolt Jansen omen en 

momberen van Jacobijn Willems onmondige dogtertijn van Truijde Jans overledene 

huijsvrouw van gemelte Gerrit Voerman, bij haar overledene man Willem Klaasen in echte 

verweckt, versoeckende approbatie en ratificatie van haar onderling accoort ten overstaan van 

verscheidene dedings luijden gemaakt en hijr annex. 

Was geapost:  Schepenen en Raden na genoegsame informatie approberen ende ratificeren 

het accoord in desen gemelt. 

 

 

254. Den 24sten Augusti 1716, fol.90. 

Op de requeste van Grietjen Henricks weduwe wijlen Hermen Beerthuijs de sleeper, 

versoekende vermits sij tegenswoordigh vernaam van wijlen haar eheman voorschreeven 
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swanger te sijn, dat de aenstelde curateuren over haar boedel ontslaagen moogen werden van 

haare curateuren. 

Was geapost:  Suppliante ter vergaaderinge van Schepenen ende Raaden hebbende verclaart 

van wijlen haar eheman swanger te sijn; wordt aen haar d’ administratie des boedels 

toegestaan; d’ aengestelde curateuren van haare curatiele mits desen ontslaande. 

 

 

255. Den 25sten Augustii 1716, fol.90. 

Op de requeste van die Ed: Jannes Coops ende Willem Valensijn, als momberen over Joanna 

Raterinck ende Laurens Homma naagelaaten weduwe ende soon van Dr. Petrus Homma, te 

kennende gevende, dat haar Ed: op approbatie van haar Wel Edele Hoogh Achtbaare hadden 

verkofft aen de Heer Joan ter Welbergh ende vrouw Joanna Tollius haar huijs staande op d’ 

Oude Straate in conformité van de coop brieff daarvan, op den 3den Augusti deser jaars 

opgericht. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden approbeeren (naa rijpe examinatie) de vercoopinge 

van het huijs in desen vermeldt, ten aensien van Joanna Raterinck, ende desselffs soon 

Laurens Homma. 

 

 

256. Den 31sten Augusti 1716, fol.90vo. 

Op de requeste van Wijer Anth. Eeckhoudt J: U: Dr. versoekende parthijen voor deses Stadts 

ende Landts Gerichten Advocando te moogen bedienen. 

Was geapost: Schepenen ende Raaden, accordeeren aen de remonstrant parthijen voor deses 

Stadts ende Landts Gerichten Advocando te moogen bedienen. 

 

 

257. Den 7 Septemb(er) 1716, fol.90vo. 

Op den requeste van Henricus Salmuth, versoekende in plaets van Dirck Dheen die door zijn 

indispositie daer toe onbequaam is, geaucthoriseert te mogen worden om kinderen soo wel op 

de winckels als in de huisen te mogen leeren lesen en schrijven. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen aen den suppliant zijn versoeck in desen 

requeste vermelt, en sulcks alleen voor soo een tijt als Schepenen en Raeden, naer exegentie 

van saken en het goet comportement van den suppliant sullen oirdelen te behoiren. 

 

 

258. Den 7den Septemer 1716, fol.91. 

Op de requeste van Jannes Bruinier, pachter van deses Stadts Ttoll, versoeckende te moogen 

lichten soodaane dertig caroli guldens als door eenen scholts alhier geconsigneert sijn. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden verstaan, dewijl de tijdt binnen welcke scholts  

g’ injungeert was sijne bewijsdommen alhier inte brengen reets vervlooten is; Dat de 

suppliant den geconsigneerde penningen sal moogen lichten. 

 

 

259. Den 8 Septemb(er) 1716, fol.91vo. 

Op den requeste van die Ed: Joh. Kemenerus, versoekende om redenen breder in de requeste 

vermelt, Susanna van Hooghstraten om haer ongebonden leven, te mogen setten en opsluiten 

in een kamer, belovende de penningen daer toe nodigh te sullen fourneren. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen, naer rijpe deliberatie, het versoeck van den 

remonstrant. 
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260. Den 14 Septemb(er) 1716, fol.91vo. 

Op den requeste van de Ed: Johannes Coops en Willem Valensijn voogden over Johanna 

Catharina Raterinck en haer soon Laurens Homma, te kennen gevende, dat Haer Ed: op 

approbatie van Schepenen en Raeden aen die Ed: Johan ter Welbergh ende vrouw Johanna 

Tollius verkoft hebben seker huis alhier staende op de Oldestrate, versoekende, dat het 

gemelte huis van het fideicommis waermeede het beswaert is, van het fideicommis magh 

worden ontslagen. 

Was geapost:  Schepenenn en Raeden approberen, de vercopinge van het huis in desen 

gemelt, ten aensien van vrou Johanna Catharina Raterinck en haere soon Laurens Homma, en 

ontlasten het huis van het fideicommis daer op gelegt, mits dat een gelijcke somma van twee 

duisent caroli guldens van de coopenningen sullende provenieren weder met dat fideicommis 

worde beswaert. 

 

 

261. Den 15den September 1716, fol.92. 

Op de requeste van Petrus Jacobus Roldanus J: U: Dr. versoekende parthijen voor deses Stadt 

ende Landt Gerichten Advocando te moogen bedienen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accordeeren aen den remonstrant parthijen, voor en 

Stadt ende Landts Gerichten Advocando te moogen bedienen. 

 

 

262. Eodem die [15 September 1716], fol.92. 

Op de requeste van de vrouw weduwe Tengnegel, versoekende een gedeelte van des Stadts 

stall staande alhier achter de Nieuwe Muijre waarvan de wedeshelffte Bernhard Cramer reets 

in gebruick is hebbende aen haar mooge g’ accordeerdt werden; Ende sulx tot wederseggen, 

off dat de Stadt off Landt die noodigh mochte hebben, mits dieselve in staat houdende. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen de remonstrante haar gedaan 

versoeck soo als het leght. 

 

 

263. Eodem die [15 September 1716], fol.92vo. 

Op de requeste van die E: Peter Bondam ende Dirck Eckelboom momberen over de kinderen 

van die E: Menso van der Heijde te kennen gevende, hoe dat sij genoodtsaeckt sullen weesen 

proces te sustineeren tegens eenen couper te Deventer woonachtigh wegens verhuijrt landt in 

Oosterwolde geliegen, versoekende daartoe geauthoriseerdt te moogen werden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden authoriseeren, mits desen de remonstranten in haare 

qualiteijt naa gehoort rapport van de Heeren Hooffdtluiden, ten fine als in den requeste is 

gemeldt. 

 

 

264. Den 28 Septemb(er) 1716, fol.93. 

Op den requeste van verscheidene osseweijderen, klagende dat g’ informeert waren dat door 

de boeckholderen van t’ bestiaal geen borge waren gestelt voor hare ontfangx etc. als mede 

dat de ossemarckt voor dit jaar acht dagen mogte g’ enticipeert worden. 

Was geapost:  Het eerste lit van dese requeste aengaande de borgtoght door de boeckholderen 

te stellen, wort g’ accordeert en sal besorgt worden volgens d’ ordonnantie dog het tweede lit 

kan nijt worden toegestaan. 

 
[In marge]: Is bij nader ondersoeck is gebleken dat door de boeckholder van de Weteringe tot borge is gestelt sijn 

vader de Burgermeester van de Weteringe. 
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265. Den 5den Octob(e)r 1716, fol.93. 

Op de requeste van de Borgermeester van de Wende ende Egbert Brandenburgh momberen 

over de kinderen van wijlen den Predicant Esajas dú Pre; versoekende over een obligatie tot 

laste van Roederick van Calsbecq ende Geertruidt Vollenhoove in leven eheluiden ter somma 

van veertien honderdt caroli guldens capitaal, welcker boedel tot Hasselt desolaat gevallen is, 

tot verkoopinge van een costbaare proceduure te moogen accordeeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden authoriseeren de momberen, ten fine als in den 

requeste is vermeldt. 

 
[In marge]: Den 3 Februarij 1717. Op de nadere mondelinge propositie van d’ Heer Burgermeester van der 

Wende in sijne qq. ende na verlesinge van t’ accoort door de Heer Burgermeester van der Wende en Engbert Brandenburgh 

in qualitet als momberen over de onmondige kinderen van Esajas du Pré ter eenre, ende Nicolaas Curtenius en H. van 

Calsbeeckq in qualite als momberen over d’ onmondige kinderen van Dr. Lubbert Waterham en Geertruijd Vollenho, ende 

hij H. Kalsbeecq nog voor hem selfs ende als lasthebbende van den Lieutenant Jan Waterham, ter andere zijde, den 1 Febr. 

1717 in Campen opgericht, na rijpe deliberatie approberen het gemelde accoort in allen delen met dese expresse clausule, dat 

so de beloofde penningen op de gestelde termijnen nijt worden betaalt en opgebraght, dat als dan de kinderen du Pré in haar 

geheel blijven ende hare praetensie van 1400 gulden capitaal en interesse van dijn volkomen sullen open houden. 

 

 

266. Eodem die [5 October 1716], fol.93vo. 

Op de requeste van de Borgermeester Herweijer momber over de minderjaarige kinderen van 

wijlen Henr. van Luxon ende sijne huijsvrouwe Elisabeth Herweijer, versoekende  

g’ authoriseerdt te moogen werden tot uijtrustinge van de jonckste soon Johannes Luxon voor 

derde chirurghijn naa Batavia staande te vaaren, te moogen negotieeren een somma van twe 

honderdt caroli guldens, gemelde somma niet kunnende coomen uijt desselffs ordinaris 

revenues; Ende sulx ten minsten prijse. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden authoriseeren (naa rijpe examinatie) den remonstrant 

qqa. ten fine als in den requeste is versoght. 

 

 

267. Den 15 October 1716, fol.94. 

Op den requeste van Gerrit Voerman, en Swier en Bartolt Jansen mombairen van Jacobpien 

Willems onmondigh dogtertien van Truide Jans bij haer vooroverleden man Willem Clasen in 

egte verweckt, versoekende approbatie van het maaghescheit tusschen hem Gerrit Voerman 

en voornoemde mombairen op den 29 september 1716 opgerigt. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden approberen het gemaeckte maegescheit ten requarde van 

het onmondige kint in dese requeste vermelt. 

 

 

268. Den 26 October 1716, fol.94vo. 

Op den requeste van Franco Jacobs, van den Armen deser Stadt in huire hebbende een erve op 

Kampervene, versoekende approbatie van het accoort tussen hem ende Armen besorgers ten 

overstaen van de Heeren Provisoren gemaeckt, sullende den suppliant over de jaren 1715, 

1716 en 1717 ’s jaarlijcks geremitteert worden vijfftigh caroli guldens. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden approberen bij desen het gemaeckte accoort in desen 

requeste vermelt. 

 

 

269. Eodem die [26 October 1716], fol.94vo. 

Op den requeste van Jan van Elten versoekende dat het huis alhier op de Oldestrate tegens 

over den accijskelder staende door hem van joncker Hendrick toe Boecop aengekoft van het 

fideicommis moge worden ontslagen. 
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Was geapost:  Schepenen en Raeden ontheven om redenen het huis in desen requeste vermelt 

van het fideicommis. 

 

 

270. Eodem die [26 October 1716], fol.95. 

Op den requeste van Johannes Langenburgh versoekende zijn boedel aen zijne crediteuren te 

mogen overgeven, tot curatoren daerover nominerende Simon Coen en Peter Velthuis. 

Was geapost:  Het versoeck van den suppliant wordt geaccordeert, en worden de 

genomineerde personen tot curatoren geaucthoriseert, ten fine als bij desen requeste is 

versogt. 

 

 

271. Den 30 October 1716, fol.95. 

Op den requeste van Jan van Tongerens erfgenamen, versoekende tot curatoren over den 

velaten boedel van Johannes ter Bruggen, de personen van van Johannes van Tongeren en 

Dirck Eckelboom als zijnde te twe grootste crediteuren des boedels. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen het versoek van de supplianten, de 

genomineerde personen ten dien fine aucthoriserende. 

 

 

272. Den 5den November 1716, fol.95vo. 

Op de requeste van Jan van Hattum, versoeckende ter oorsaake van het versterff in sijn rundt 

vhee, ende de verlegentheijt warin hij suppliant sig bevindt om penningen; Dat aen hem 

mooge g’ accordeert werden, soodaane honderdt caroli guldens onder suffisante cautie, als 

Henrick Rietbergh ende Jan Stubbe momberen over sijne voorkinderen inder sig sijn 

hebbende. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren (op het rapport van de Heeren 

Hooffdtluiden) des suppliants gedaan versoeck; mits ten speciaalen onderpande stellende sijn 

halve huijs bij hem bewoont. 

 

 

273. Den 2den Novemb(er) 1716, fol.95vo. 

Op de requeste van Berent Cornelissen, meijer van t’ erve van den Armen Camer gelegen op 

Camperveene aen de Hooge weg, versoeckende om redenen van sijn verlies van al sijn vee en 

andere desastres remissie van twee jaren volle pacht anno dominis 1715, en 1716 ijder jaar ad 

95 guldens etc. 

Was geapost:  Op het rapport van d’ Heeren Provisoren van den Armen Camer so wordt het 

versoeck pro ut jacet g’ accordeert. 

 

 

274. Den 9den November 1716, fol.96. 

Op de requeste van Luloff van Santen als momber over Jannes ende Ariaen van Santen, 

versoekende approbatie ten aensien van de minderjaarigen van jeders verkoffte twaalffde part 

in twe campen in het Salliker Broeck geleegen, d’ eene Bruggen Camp, ende d’ andere de 

Doriperslaagen genaamt aen Egbert van Santen, ende Aeltjen Schutt verkofft, in conformité 

van de maaghescheijdt daarvan opgericht. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, hieroer gehoort hebbende het rapport van de Heeren 

Hooffdtluiden, approbeeren ten aensien van d’ onmondigen de vercoopinge van derselver 

aanpart in beijde campen in desen vermeldt. 
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275. Den 16den November 1716, fol.96vo. 

Op de requeste van Willem Reggerinck ende Sander Stavast momberen over het onmondige 

kindt van wijlen Lucas Reggerinck, versoekende approbatie van de gemaakte uijtcoop wegens 

des pupils vaederlijcke naalaatenschap, met haar stijffmoeder den 16den october 

jonckstleeden gedaan. 

Was geapost:  Wanneer de weduwe van Lucas Reggerinck aen de supplianten in haare 

qualiteijt, sal hebben ter handt gesteldt des pupils beweesene moederlijcke goederen ter 

somma van vier honderdt caroli guldens, accordeeren haar Wel Edele Hoog Achtbaare  

d’ uijtcoop van desselffs vaeders goederen, van dato den 16den october laastleden hier 

annexe; mits daarvoor ten specialen onderpande stellende, haar huijs bij haar bewoont 

soudende. 

 

 

276. Den 23 Novemb(er) 1716, fol.96vo. 

Op den requeste van Jan van Elten versoekende zijne resterende cooppenningen van zijn 

vercofte huis van jonker Hendr. van Boecop om redenen breder in den requeste vermelt, in 

den gerigte te mogen deponeren. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden accorderen het versoeck van den suppliant. 

 

 

277. Den 9den December 1716, fol.97. 

Op de requeste van de naaste bloedtverwanten van Lambert Boonecamp ende sijne 

huijsvrouwe beijde booven aarde staande; versoekende om redenen daarinne vermeldt desen 

boedel onder beneficie van inventaris te moogen aenveerden; Ende dat tot curateuren over 

vooschreven boedel mochten werden g’ authoriseerdt Elias Valkenier ende Jan van Elden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen de remonstranten desen boedel sub 

beneficio inventarii te moogen aenveerden; Authoriserende de parsoonen hierinne vermeldt 

tot curateuren over desen boedel. 

 

 

278. Den 10den December 1716, fol.97. 

Op de requeste van Aeltjen Eckelboom weduwe van Egbert van Haarst versoeckende vermits 

sij weder staat t’ hertrouwen ende naa de Cuinder te gaan woonen; Dat haar broeder weder in 

haar plaatse met het veer van dese Stadt naa Deventer mooge begunstight werden op 

soodaane voet als sij Aeltjen Eckelboom voornoemt hetselve gehadt heefft. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden begunstigen Peter Eckelboom, in plaats van desselffs 

suster Aeltjen Eckelboom weduwe van Egbert van Haarst, met het veer van dese Stadt op 

Deventer, soo ende in diervoegen sij Aeltjen Eckelboom hetselve gehadt ende gebruickt 

heefft. 

 

 

279. Den 12 Decemb(er) 1716, fol.97vo. 

Op de requeste van Wolter ten Kate en David Betsene momberen over Gerrigijn Herms Scolte 

wijns vader en moeder overleden sijnde ende nijt so veel hebbende nagelaten waar door de 

pupille soude kunnen grootgemaakt worden; maar terwijl eenige vrijnden als Berent Wolters 

kind, oud oom, Wolter ten Kate, Henr. ten Kate, Gerrit ten Kate en David Betseene 

offereerden het kind buijten beswaar van t’ publijck op te brengen, dog dat door onvermogen 

of versterf van d’ eene of andere soude kunne gebeuren dat in desen manqueerden, 

versoeckende dat in suleken geval het kind beneffens des selfs goed bestaande volgens 

bijgaande uijt rekeninge van 33 guldens 5 stuijvers 10 penningen voorschreven kind met  
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gemeld f.35 - 5 - in t’ kinderhuijs te mogen ingenomen worden. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen het gemelde versoeck pro ut jacet. 

 

 

280. Den 24sten December 1716, fol.98. 

Op de requeste van Lodewijck Caamerlinck, versoekende sijns susters boedel Marrichjen 

Evers Caamerlijck weduwe van Haarst, onder het beneficii van inventaris te moogen 

aenveerden; Ende dat Roeloff Egbertsen Storm ende Berent Hartman als de twe grootste 

crediteuren daarover als curateuren moogen werden g’ authoriseerdt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen den remonstranten desen boedel 

onder het beneficie van inventaris te moogen aenveerden; authoriseerende daartoe tot 

curateuren die EE: Roeloff Egbertsen Storm, ende Berent Hartman. 

 

 

281. Den 30sten Decem(ber) 1716, fol.98vo. 

Op de requeste van jonker Henr. A. toe Boecop hoe dat wegens vuijrstede gelt van een huijs 

in de Papen Steege door hem bewoont verschult is een somma van 45 guldens, versoeckende 

dat dese somme uijt de penningen ad f.175 - : - door Jan van Elten ter secretarij geconsigneert 

als kooppenningen van t’ huijs door Jan van Elten aengekoft, staande op de Oudestrate tegens 

over de Houtsagers Poorte door die Ed: Joannis Coops mogen gelicht worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raden accorderen het gedaan versoeck in desen gemelt, dat 

die Ed: Joannis Coops dese gemelde 45 guldens uijt de geconsigneerde kooppenningen sal 

mogen lichten. 

 

 

282. Dito 12 Decemb(er) 1716, fol.98vo. 

Op de requeste van Dus. Gabriel Daroija versoeckende een regulijre betalinge, van sijn 

tractement op de Geestelijckheit g’ assigneert ad f.200 - : - guldens andersins nijt in staat 

sijnde om sijn huijsgesin te kunnen onderhouden. 

Was geapost:  d’ Heer Ontfanger en Burgermeester van de Weteringe word g’ authoriseert 

om so veel mogelijck de suppliant klaageloos te holden, ende den selven sijn tractement 

regulijrlijck ende promptelijck te betalen. 

 

 

283. Den 25sten Januari 1717, fol.99. 

Op de requeste van Jan Arents van Munnen, versoekende weder begunstight te moogen 

werden met het sijn geweesen huijs staande in de Nieuw Straate nu bewoont werdende bij 

Geertjen Moer ende bij de Geestlijckheijdt deser Stadt aengekofft, onder aenneeminge van 

d’uijtganck van de Geestlijckheijdt tot acht caroli guldens ende acht stuivers jaarlix, ende het 

schoorsteengeldt te betaalen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren des suppliants gedaan versoeck; mits het 

huijs behoorlijck repareerende ende wel onderhoudende. 

 

 

284. Den 4den Febr(uarii) 1717, fol.99vo. 

Op de requeste van Jacob Storm, zijdewevers baas, versoeckende om redenen in sijn requeste 

breder vervattet, dat de leerkinderen bij hem voor sekeren tijt off op seker werck, 

aengenoomen en bestedet, nijt voor expiratie van den gestipuleerde en gestelde tijt of voor  

t’ afdoen vant gestelde werck, uijt sijn werck en van sijn winkel sullen vermogen afgenomen 

worden of afgaan in gelijckheit van andere handwercken in specie van t’ linnewevers gilde, 
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hij suppliant het werck aen sijn leerkinderen op andere winkelen en bij ander baasen mag 

verbijden. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen suppliant sijn versoeck, ende geven hem 

maght en faculteit in gelijckheit van andere handwercks baasen om sijne leerkinderen voor 

expiratie van haar leerwerck uijt het werck gaande of van sijn winkel genomen wordende 

denselven het werck op andere winkelen en bij andere werckbaasen te verbijden. 

 

 

285. Den 19 Feb(ruar)ij 1717, fol.100. 

Op de requeste van Henr. Wijchers, meijer op t’ erve van St. Geertruijden en Catarinen 

Gasthuijs op Oenen (Camperveene) versoeckende als breder bij gemelte requeste gescrift is 

vervat remissie ende verminderinge van sijn jaarlijxse pacht te weten van t’ Oener erve de 

pacht anno domini 1714 en 1715 op Martini vervallen en van t’ lage erve de jaren Martini 

1714 en 1715, geremitteert moge worden, ende int vervolgende overige pachtjaren de pacht 

jaarlijx hondert guldens vermindert mag worden. 

Was geapost:  Nog versoeckt Jan Hermsen, meijer van t’ St. Geertruijden en Catarinen 

Gasthuijs op t’ Zuijdeinde remissie van de pacht jaren anno domini 1715 en 1716 en 

verminderinge van d’ overige pacht jaren van 90 guldens tot drij en sestig guldens jaarlijx. 

Was geapost:  Op t’ rapport van d’ Heeren Provisoren vant St. Geertruijden en Catarinen 

Gasthuijs so word d’ meijeren boven gemelt de versoghte gemelde remissie pro ut jacet en so 

door de Heeren Provisoren en Kerkmeesteren is gereguleert, g’ accordeert, ende sullen de 

gemelde Heeren Provisoren en Kerkmeesteren met communicatie van d’ Heer Burgermeester 

Smit als gewesene Kerkmeester van t’ gemelde Gasthuijs nader over de pacht jaren reguleren 

en verdeelen. 

 

 

286. Den 4den Meert 1717, fol.100vo. 

Op de requeste van Willem van Cleeff, ende Henrick Bavinck ende Hermen Holtman, als 

mombers over d’ onmondige kinderen van wijlen Hermsen Holtman, versoekende uijt haare 

pupillaire penningen geprovenieert van een verkoffte maate aen de Heer Anthoni Eeckhoudt 

op interesse te moogen geven aan David Betzene een capitaal van vijff honderdt caroli 

guldens. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, hierover gehoort hebbende het rapport van de Heeren 

Hooffdtluiden; authoriseeren hiermede, de momberen over Hermen Hermsen Holtmans 

kinderen, om uijt haere pupillaire penningen aen David Betzene vijff honderdt caroli guldens, 

op interesse te moogen geven. 

 

 

287. Den 15 Meert 1717, fol.101. 

Op de requeste van Gerrit Dircks Ruijtenburgh versoeckende dat terwijl sijn moeder is comen 

te overlijden in huijre hebbende een Stadts erve waar voor jaarlijx belooft heeft jaarlijx te 

geven drij hondert en sestig caroli guldens welck erve wel genegen was over te neemen mits 

de pacht wijrde vermindert tot op 250 guldens en dat dese verminderinge wijrde 

geretrobeheert over de drij verschenene en de mede gefixeert over de nog sevene te 

verschijnene jaren en dus over den geheele 10 pachtjaren. 

Was geapost:  Op t’ rapport van d’ Heeren Cameners so word de pacht van t’ erve in desen 

gemelt van 360 guldens jaarlijx vermindert en gefixeert op een somma van twee hondert en 

fijftig caroli guldens jaarlijx so wegens de dreij verschenene als nog de seven aenstaande en te 

verschijnene jaren, mits ingevolge sijne belofte en praesentatie suppliant sijne blijnde suster 

tot sijne laste hebbe ende verplege buijten belastinge vant gemeen, ende dat voor de 
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verstorven hoorne beesten gene verdere remissie of vergoedinge sal genijten, wordende den 

suppliant g’ accordeert een camp van ongeveer drij mudde gesaijs (bij de laste verpachtinge af 

gelegt en verboden te bouwen) voor de seven nog lopende pacht jaren te mogen scheuren, 

mits het selve behoorlijck mestende. 

 

 

288. Den 22sten Meert 1717, fol.101vo. 

Op de requeste van Jan van Elten, versoeckende vermits het overlijden van sijn schoon vaeder 

sijn leven lanck geduirende weder begunstight te moogen werden met de Twijghkuile Buijten 

de Haagen Poorte. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accordeeren des suppliants versoeck soo als het 

leght; Ende sulx tot revocatie van haar Wel Edele Hoogh Achtbaare. 

 

 

289. Eodem die [22 Meert 1717], fol.101vo. 

Op de requeste van die Ed: Jannes Coops ende Willem Valensijn, als naast bestaande ende 

bloetverwanten, van Joanna Catharina Raterinck weduwe Homma: Versoekende om redenen 

in het broode in den requeste vermeldt ten aensien van desselffs gewaat gedragen, dat sall 

moogen gebracht ende vervolghlijck verplicght werden, in soodaane bequaame ende secuure 

plaatse, als parsoonen van haar staat geschiedt, ende behoordt te geschieden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, hierover ingenoomen hebbende, alle moogelijcke 

informatien; accordeeren der remonstranten versoeck soo als het leght. 

 

 

290. Den 28 Meert 1717, fol.102. 

Op de requeste van Gerrit Aartsen ende Hermen Hoijer in qualite als momberen over de 

onmondige kinderen van Gerrit Palte, versoeckende aen de eene doghter genaamt [niet 

ingeschreven] staande te trouwen met de kleinsoon van wijlen Jan Petersen Oedekerck, te 

mogen tellen tot aencoop van eenig gereetschap tot neringe en kostwinninge dijnstig de 

somma van twee hondert en fijftig caroli guldens te lichten en te ontfangen van des pupils 

oom tot Zwoll. 

Was geapost:  Op t’ rapport en praeadvijs van d’ Heeren Hooftluijden van t’ Cellebroeders 

Quartier, so worden de momberen in desen gemelt g’ authoriseert om aen haare pupille de 

somma van twee hondert en fijftig caroli guldens toetellen. 

 

 

291. Eodem [28 Meert 1717], fol.102vo. 

Op de requeste van Albertus van de Weteringe en Henr. de Pool als momberen over Elisabet 

van Lindenhof bij Willemina Minne in echte verweckt, hoe dat haar pupillen half suster, so 

Lucas Reggerinck bij Jacomina Minne in echte heeft verweckt met name Gosina Reggerincks, 

overleden zijnde, de voorscreven momberen sustineeren dat haare pupille erfgenamen van  

d’ overledene moeste sijn, daar ter contrarie de grootvader Willem Reggerinck beweerde 

alleenig en universele erfgename van Gosina Reggerincks sijn klein kind te wesen, dat sij 

momberen tot vermijdinge van proces met de geseide groot vader Willem Reggerinck overeen 

sijn gekomen ende veraccordeert dat de grootvader aen haar pupille uijt des overledenes 

goederen sal geven twee hondert en fijftig caroli guldens beneffens het linnen en wullen van 

d’ overledene en een gouden ring alles vrij en sonder beswaar. 

Was geapost:  Het gemelde accoort in desen gemelt word op t’ rapport van d’ Heeren 

Hooftluijden van t’ Boven Quartijr g’ approbeert ten requarde van d’ onmondige. 
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292. Eodem die anno [28 Meert 1717], fol.103. 

Op de requeste van Elias Valkenijr ende Hermannus Amelis als momberen over t’ onmondige 

kind van de weduwe Follert versoeckende authorisatie om so veel nodig  de overdraght van  

t’ verkofte halve erve Harsenhorst te mogen doen. 

Was geapost:  Op het rapport van d’ Heeren Hooftluijden van t’ Buijten Quartijr, so worden 

de momberen in desen gemelt g’ authoriseert om so verre nodig d’ overdraght om wegens 

haares onmondige kind van de vrouw weduwe Follert van t’ halve erve Harsenhorst mede te 

doen. 

 

 

293. Den 7 April 1717, fol.103. 

Op de requeste van die Ed: Roelof Eeckhout, (boeckhouder), versoeckende verminderinge 

van de jaarlijxse uijtganck uijt een oud huijs hem toebehorende op de hoeck van de Schapen 

Stege staande te weten van 28 guldens ten profite van den Armen tot op de halfscheit tot 12 

guldens, ende die van 6 guldens 15 stuijvers 4 penningen ten profite van Betlehems 

vergaderinge jaarlijx mede op de helfte en dus op f.3 – 7 – 10 leggende op ontstentenisse van 

dijn na dat het huijs oock beswaart is met een sware last van schoorsteengelden en om de 

bouwvalligheit te moeten abandonneren. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort op t’ rapport en met toestemminge van de 

Heeren Provisoren van den Armen en met approbatie van d’ opzijnderse van Betlehems 

vergaderinge toegestaan, ende de twee gemelde uijtgangen op de halfscheit vermindert, 

beginnende met den jare 1715, actum in senatu den 7 April 1717. 

 

 

294. Den 19 April 1717, fol.103vo. 

Op de requeste van Teunis Driesen, Peter Reinders, en Aart Klasen broeder en swagers van 

Hermannus Driesen gewese Stats meijer van t’ erve den Engbert, versoeckende om dat 

hetselve erve nijt kunnen beheeren, ende tegenswoordig ijmant gevonden hebben met name 

Berent Hengevelt, die hetselve erve wel soude genegen sijn over te nemen, mits het van 370 

guldens tot op de oude pacht ad 325 jaarlijx voor dese(l)ver nog resterende pagt jaren wijrde 

vermindert. 

Was geapost:  Het erve den Engbert wort voor de nog overige pacht jaren overgescreven aen 

Berent Hengevelt ende sijn de jaarlijxe pacht penningen om redenen in desen vermelt voor de 

nog overige pacht jaren van 370 vermindert tot op drijhondert en veertig caroli guldens. 

 

 

295. Den 21 April 1717, fol.104. 

Op de requeste van Engbert en Lulof van Santen als mombers over Jannis en Ariaan van 

Santen, daar bij versoeckende apprbatie om haar onmondigen broeders aendeel in twe mergen 

op haar ses susters en broeders vervallen in gemeen, en verkoft in t’ geheel aen Jan Rutgers 

van Marle en des selfs huijsvrouw dog ten respecte van der onmondigen aendeel op 

approbatie van Schepenen en Raad te mogen transporteren. 

Was geapost:  Schepenen en Raadt approberen dese gedaane verkoop en authoriseren haar 

aangaande de momberen der gemelde pupillen aendeel mede te mogen overdragen. 

 

 

296. Den 27 April 1717, fol.104vo. 

Op de requeste van die Ed: Gerrit Scheppinck en Henrick de Munnick als momberen over 

Janneke Frericks onmondige dogter van Frerick Arents Smit en Janneke Stavast versoekende 

vijr hondert caroli guldens aen Jan Knollenberg en desselfs huijvrouw moeie van de pupille te 
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mogen op rente ad vijf ten hondert te verstrecken mits t’ selve te vestigen ende te 

hijpotheseren op t’ huijs de Malkontent, op de hoek van de Morrhen Steege op den Burgel 

staande, van Rutger van Wijringen aengekoft. 

Was geapost:  Na examinatie en op t’ rapport van de Heeren Hooftluijden so word het 

versoeck in desen gemelt g’ accordeert, op t’ rapport van d’ Heeren Hooftluijden ende word 

wijders Jan Knollenberg g’ authoriseert op sijn versoeck sijne gemelde koop penningen. 

 

 

297. Den 30sten April 1717, fol.104vo. 

Op de requeste van Stijntijn Henricks weduwe van Rutger Stevensen Post versoeckende te 

mogen scheuren het Kleine Sandkampjen groot ongeveer drij á vijrde halve mudde gesaij op 

t’ Eiland insgelijcks op de requeste van Jan Stevensen Post meijer op t’ Campereiland 

versoeckende dat hij de hoge Camp onder sijn erve behorende te mogen scheuren. 

Was op beide versoecken geapost:  Op het rapport van d’ Heeren Cameners so word het 

versoeck in desen gemelt g’ accordeert, mits dat dese gemelde campen drij jaren voor 

expiratie van het pacht jaar drees en ongescheurt sal moeten blijven leggen en met klaver 

besaijt moeten worden. 

 

 

298. Eodem [30 April 1717], fol.105. 

Op de requeste van die Ed: Joan Stercke versoeckende om redenen in sijn requeste vermelt 

verminderinge van sij(n)e beloofen pachtpenningen wegens her erve naast de Stadts landen in 

t’ Haatland ende dat hij de voordte kamp van t’ selve erve sal mogen scheuren en bouwen  

t’ selve mestende en twee á drij jaren voor het expireren der pacht jaren met klaversaat ter 

dege besaid sijnde weder laten leggen. 

Was geapost:  Op het rapport van d’ Heeren Cameners ende Rentmeesteren so word 

requestrant g’ accordeert de voorste camp van sijn gepacht erve sijnde het eerste erve int 

Haatland naast de Stadts landen en campen te mogen scheuren, dog de drij laaste jaren voor 

expiratie vant pacht jaar drees ende ongebout laten leggen, behoorlijck mesten en met klaver 

besaien; ende word de vardere praetensie van remissie of verminderinge van de 

pachtpenningen ten eenemaal afgesneden, sullende requestrant des wegens verder nijt gehoort 

worden. 

 

 

299. Den 3 Meij 1717, fol.105vo. 

Op de requeste van de weduwe van Teunis Jacobsen, Stadts meijerse op t’ Camper eiland, 

versoeckende om redenen van t’ versterf van haar vee sekere camp achter het bouwland bij 

haar huijs gelegen groot ongeveer 4 mudde gesaij de Korte Wende genaamt te mogen 

scheuren en bouwen. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt word g’ accordeert, mits dat dese gemelde camp 

drij jaren voor expiratie van t’ pacht jaar drees en ongebout sal moeten blijven leggen en 

behoorlijck geest en met klaversaat besaijt worden.  

 

 

300. Den 5den Meij 1717, fol.106. 

Op de requeste van Jan Visscher als d’ invorderinge hebbende van de verpondinge van de 

landen onder des Stadts Vrijheijdt gehoorende versoekende, dat hem van voorscrevene 

verpondinge (nu dubbelt gemaant wordende) jaarlix mooge affgeschreven werden veertien 

ende een halve stuiver, ter oorsaacke van het vergraaven landt, uijt Caspar ter Berckhorst off 

Prinsen slagh in Dronthen; Ende dat voorts d’ ontfanger van deses Stadts Domeinen mocht 
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worden g’ ordonneert aen desselffs moeder te restitueeren de ses gecorte jaaren berdraagende 

vier guldens ende seven stuivers. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden verstaan da de suppliant Jan Visscher, d’ invorderinge 

van deses Stadts verpondinge hebbende, wegen het vergraaven landt van het Prinsen slagh (de 

verpondinge dubbelt geheeven werdende) jaarlix sal werden affgeschreeven veertien ende een 

halve stuiver; ordonnerende deses Stadts ontfanger, aan de weduwe van Claas Visscher deses 

gekorte jaaren te restitueren. 

 

 

301. Den 10den Meij 1717, fol.106vo. 

Op de requeste van de Gildemeesteren van t’ Backers gilde, klagende dat de gesamentlijcke 

koorn molenaars onder haar een convenant hebben gemaackt niet weinig gelijkende na een 

monopolie, waarbij de backeren indirect de vrijheit word benomen om haar koorn te doen 

malen bij die molenaar daar best voor haar geld gedijnt souden kunnen worden, maar dat een 

ijder molenaar sijn oude calanten soude houden en de backer nijt soude konnen van molenaar 

verandren, ten minsten dat de oude molenaar het maleloon sal trecken de nieuwe molenaar 

nijts als den arbeidt soude doen sonder eenig profijt, versoeckende dat dit convenant mogte  

g’ annulleert worden. 

Was geapost:  Het accoort door de molenaaren gemaakte word mits desen vernijtight, ende is 

Jan Dircksen, molenaar van het gemelde contract specialijck ontslagen. 

 

 

302. Den 10 Meij 1717, fol.107. 

Op de requeste van de samentlijcke koornmolenaars versoeckende dat het maleloon so als van 

oudts betaalt is te weten van een schepel rogge, garstemest en ander weeck saad tot eene 

stuijver en van een schepel tarwe eene en een halve stuijver mogte gefixeert en vastgestelt 

worden en nijt mogte verandert ofte door baatsoeckende menschen onder haar vermindert 

worden tot overgroot beswaar van haare dijrbare onderpanden. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wordt g’ accordeert, ende sullen die gene welck 

minder maleloon trecken voor ijder keer en telkens verbuiren 10 goltguldens, so ter contrarie 

desen en des wegen geconvinceert worden, voorbehoudens nogtans dat de backeren van de 

sak tarwe te malen nijt meer sullen geven als oudts. 

 

 

303. Den 10 Meij 1717, fol.107vo. 

Op de requeste van Jannegijn Arents weduwe van Egbert Driesen te Brunnepe, versoeckende 

om het versterf van haare koebeesten en rund vee ontslaginge van haar gepachte maten van de 

Geestelijckheit off eenige remissie. 

Was geapost:  Wanneer de suppliantinne een jaar pacht ad 32 guldes van de maten van de 

Geestelijckheit dis 1715 en 1716 verschenen sal hebben betaalt ende suppliantinne borge 

voort lopende jaar paght dis 1717 mede tot 32 guldens sal hebben gestelt, so word haar een 

jaar pacht tot 3 guldens geremitteert. 

 
[In marge]: Den 10 Februarij 1718. Op de nadere instantie van des uppliantinne, so word aan deselve oock 

geremitteert een jaar pacht van de tweede mate in dese requeste vermelt tot 28 guldens mits en op de conditien uit 

appoinctement van den 10 Maij 1717 gemelt. 

  

 

304. Den 14den Meij 1717, fol.107vo. 

Op de requeste van Henrik de Munnick ende Gerrit Bijsterbosch als momberen over  Aeltjen 

Nijmeijer, onmondige dochtertjen van wijlen Henr. Nijmeijer, ende Henrickjen van der Kuijl, 
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versoekende des pupils bewesene pupillaire penningen voor s’ vaeders naalaatenschap tot twe 

honderd vijfftig caroli guldens te moogen leggen, ende hijpothiseeren, tot derselver vastheijt 

op des pupils olderlijcke huijs, erve ende where de Grutte Moole, door des pupils moeder 

althans bewoont werdende, neffens het geene daartoe verder gehoort. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren der suppliantens versoeck, in haare 

qualiteijt, so als het is gedaan. 

 

 

305. Den 18den Meij 1717, fol.108. 

Op de requeste van joncker Jan Franciscus van Oldenneel ende vrouw Bartha Elisabeth 

Voorne, versoekende dat schepenen, ende Raaden moogen verstaan, dat het huijs staande op 

de hoeck van d’ Aackster Steege, haar bij lootinge uijt den boedel van wijlen haar vaeder de 

Heer Borgermeester Voorne toegevallen, ende verkofft aen Arent Janssen ende desselffs 

huijsvrouwe Catharina Berens, sij vrij van fideicommis. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden verstaan dat het huijs in desen gemeldt met geen 

fideicommis is beswaart. 

 

 

306. Den 21sten Meij 1717, fol108vo. 

Op de requeste van Wessel Nijlandt Bruggeman, versoekende op sijne eijgene costen, op de 

hoeck van der sleeperen stall aen de Leeuwen Tooren een affdack te moogen maaken. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen den suppliant, op de plaatse hierinne 

vermeldt, een opene loose te moogen doen maaken; Edog tot revoentie van Schepenen ende 

Raaden. 

 

 

307. Eodem die [21 Meij 1717], fol.108vo. 

Op de requeste van Cornelis Egberts Hartsuicker, als borge voor sijn vaeder Egbert 

Cornelissen Hartsuicker wegens bij hem aen de Stadt verschulde landtpacht, versoekende, om 

reedenen daarinne vermeldt; Dat op desselffs achtersta(n)dt nog sijnde f.93 - 10 - : de helffte 

mooge geremitteert werden, ende de andere helffte op Saint Jacob aenstaande betaalt. 

Was geapost:  Wanneer suppliant bij provisie de halffscheijdt van dese schuldt, sall hebben 

betaalt, sall ten aensien van de verdere behoorlijcke reflexie genoomen werden. 

 

 

308. Den 12 Junij 1717, fol.109. 

Op de requeste van Jan Hermsen van Zuijdtloo, versoeckende de leedige plaatse van  

t’ vervallen en afgebroocken huijs op t’ hoeck van de korte Hoftstrate aen t’ Boven Kerckhoff 

aen sijn weere en hoff te mogen aentrecken etc. 

Was geapost:  Op rapport van d’ Heeren Camener en Rentmeesters in tempore van de 

Geestelijckheit deser Stad, so word de koop ad sestijn guldens voor dese ledige plaatse door 

de suppliant belooft g’ approbeert ende geratificeert. 

 

 

309. Den 21sten Junij 1717, fol.109. 

Op de requeste van David Betzene ende Wolter ten Caaten, momberen over Gerrichjen 

Scholte, naagelaatene dochter van Herman Scholte, ende Annichjen Kolners, versoekende dat 

Schepenen ende Raaden mochten accorderen de vercoopinge van vier vijffde deelen in een 

parceeltjen bouwlandts geleegen onder het Richterampt van Borne, ende om menage 

vancosten ende impotentie van d’ eene momber David Betzene, tot die vercoopspenningen 
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t’ ontfangen transport ende overdraght te doen, ende d’ andere momber Wolter ten Caate, 

daartoe t’ authoriseeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren (naa rijpe examinatie) der supplianten 

versoeck, soo als alhier is gedaan, authoriseerende de momber Wolter ten Caaten dese 

vercoopinge te moogen doen, de cooppenningen t’ ontfangen, daarvan te quiteeren; voorts 

transport ende overdracht, daarvan naa costume locaal te doen. 

 

 

310. Den 29 Junij 1717, fol.109vo. 

Op de requeste van Samuel van Erkelens en H. de Munnick versoekende in hare qualiteit als 

momberen over d’ onmondige dogter van Jannis Peffer versoeckende 175 guldens pupillaire 

penningen op interesse aen Jannis Peffer en des selfs huijsvrouw te mogen verstrecken mits 

haar huijs daar voor speciaal verbindende. 

Was geapost:  Op t’ rapport van d’ Heeren Hooftluijden van t’ Boven Quartier so worden de 

momberen g’ authoriseert om gemelde 175 guldens aen de vader van hare pupille op interesse 

te verstrecken mits daar voor sijn huijs bij hem selfs bewoont gerichtelijck verbindende. 

 

 

311. Den 20 Julij 1717, fol.110. 

Op de requeste van Jacob van der Haar en Jacob ter Stege, momberen over Abram ter Steege 

versoekende om ongeveer ses ponden (36 gulden)  groot pupillaire penningen tot kleedinge 

van den selven te mogen emplojeren, dewijl anders nijts heeft als dat met sijn handt werck en 

trijp weverije kan verdijnen. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt word g’ accordeert op het rapport der Heeren 

Hooftluijden van t’ Cellbroeders quartier. 

 

 

312. Den 26 Julij 1717, fol.110. 

Op de requeste van Johanna van den Bergh en Gerrit ten Hoeven halve susters en broederen 

kinderen van haar gesamentlijcke moeder Catarina Nijveen, hoe dat op den 12 Augusti 1680 

alhijr haar ouderlijck goed hebbe bewesen aen 4 kinderen van de welcke haar requestranten 

aene broeder Jan van der Hoeven soldaat overleden is versoekende des selfs portie der 

bewesene goederen te mogen ontfangen en lichten. 

Was geapost:  Requestranten bij hantastinge in eedes plaatse belooft hebbende, dat so 

wanneer onvermoedelijck haar broeder Jan van der Hoeven mogte te voorschijn komen, die 

gesustineert word lange overleden te sijn, ende dat hij alsdan sijne portie nog mogte vorderen 

van de momberen Helmich Passer en Jan Kock of der selver erfgenamen sij in sulcken gevalle 

de momberen voor alle naemaninge te sullen bevrijden en guarderen: waarom de momberen 

g’ authoriseert worden om aen de requestranten de gemelde ouderlijcke bewesene goederen 

van Jan ten Hoeve te laten volgen. 

 

 

313. Den 9den Augusti 1717, fol.110vo. 

Op de requeste van Henrick Willemsen, Stadts meijer op het Eijlandt, versoekende wegens de 

successive doorbraacken van de dijcken, onderloopen van sijne koije ende het vergraaven van 

sijn landt; Dat sijne jaarlixe pacht mooge verminderdt werden tot een honderdt ende vijfftigh 

caroli guldens. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden remitteeren, aen den suppliant om reedenen in den 

requeste gemeldt, jaarlix vijff ende twintigh caroli guldens, over de jaaren 1717, 1718, ende 

1719. 
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314.  Den 9 Julij 1717, fol.111. 

Op de requeste van Hans Jurriaen Coop, Mr. Scheere en messe slijper versoeckende tot 

maintien ende onderhout van hem en sijn huijsgesin en om sijn burger lasten te kunnen 

betalen dat alle vreemde scheere en messe slijpers mogen geweert en hij alleen dese 

hanteeringe mag oefenen. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt word bij provisie en tot nader opsage toegestaan. 

 

 

315. Den 12 Augustus 1717, fol.111vo. 

Op de requeste van Jan Stevens aan den Swartendijck in huijre hebbende eenig land van de 

Geestelijckheit deser Stede item van de Boven Kercke en den Armen Kamer, versoeckende 

om sijn bekende verlies ende afsterven van t’ rundvee door de besmettelijcke sijckte een jaar 

landpacht pacht ad 102 guldenste samen hem moge geremitteert worden, belovende aenstons 

een jaar pacht van sijne verschulde twee jaren te sullen betalen en de overige 4 jaren in de 

huijre te sullen continueren en de volle pacht betalen. 

Was geapost:  Op het rapport van d’ Heeren gecommitteerden over d’ administratie der 

Ecclesiastique goederen deser Stad Campen van de Boven Kercke en den Armen Camer, so 

word suppliant een jaar pacht van sijne verschulde twee jaren, geremitteert mits de suppliant 

ingevolge des selfs praesentie aenstons een jaar pacht ad 102 guldens sal betalen na welcke 

gedane betalinge dese remissie stand sal grijpen en de twee jaren voor beter sullen worden 

geacht. 

 

 

316. Den 16den Augusti 1717, fol.112. 

Op de requeste van Stijne Henriks weduwe van Rutger Post, versoekende, tot reparatie van 

haar huijs te moogen negotiëren een somma van drie honderdt caroli guldens, ende dat die 

geene soo gemelde penningen sal coomen op te schieten mooge genieten het recht van 

praeferentie voor alle andere voor der tijdt van drie jaare, soo wel van capitaal als interesse. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accordeeren aen de parsoon welcke aen de suppliante 

sal coomen te verstrecken drie honderdt caroli guldens, praeferentie voor alle andere op haar 

huijs, met het capitaal ende drie jaaren interesse. 

 

 

317. Den 23sten Augusti 1717, fol.112. 

Op de requeste van de Heer Borgermeester van de Wende, ende die Ed: Jan Stercke, als 

momberen over de drie onmondige kinderen van wijlen Dr. Maximiliaan Hoff, bij vrouw 

Anna Margreta Schotanus van Heeringa in echte verweckt, versoekende om reedenen in den 

requeste vermeldt, seker erve offte landerijen in den Blanckenham geleegen, publijcq op de 

naaste plaatse het sij tot Blockzijl off elders op approbatie van Schepenen ende Raaden te 

moogen vercoopen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren (naa rijpe examinatie) aen de 

remonstranten qqa. om heterve in desen vermeldt in het openbaar op approbatie van haar Wel 

Edele Hoog Achtbaare te moogen vercoopen. 

 

 

318. Den 30sten Augusti 1717, fol.112vo. 

Op de requeste van Jan Lemker, Griffier tot Mastricht, versoekende dat die die voorsienige 

mooge gedraagen worden dat het capitaal van een duisendt caroli guldens aen de Stadt op 

maandtgeldt den zesten September 1716, verstreckt mooge werden affgelost offte dat 

andersints een voldoent fonds mooge worden aengeweesen, waaruijt dese penningen met  
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gerustheijt mooge erlangen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden inhaererende haare resolutie op den 15 den 

September des jaars 1716, op dit subject genoomen; verstaan all nog, dat dit capitaal ende 

interesse van hetselve uijt d’ eerste bij de Stadt t’ ontfangene extraordinaire penningen en den 

remonstrant sullen werden gerestitueert. 

 

 

319. Den 3den September 1717, fol.113. 

Op de requeste van Cornelis van Dijck ende Berent Evertsen als momberen over Henricus 

Joostens, remonstreerende hoe dat supplianten van haare pupillaire penningen onder sig 

waaren hebbende, acht ende tachtentigh caroli guldens ende tien stuivers; Versoekende 

voorscrevene somma op interesse te moogen geven aen Aart Janssen Wachter, onder verbandt 

van sijn parsoon ende goederen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden hierover ingenoomen hebbende de consideratien van 

de Heeren Hooffdtluiden, accordeeren der supplianten versoeck soo als het leght; mits dat hij 

Aart Janssen, daarvoor coome te verbinden, ende ten specialen onderpande stelle, het huijs bij 

hem bewoont. 

 

 

320. Den 13den September 1717, fol.113. 

Op de requeste van de gesamentlijcke erffgenaamen van Cornelis Dijck, versoekende om 

reedenen daarinne vermeldt hares vaeders boedel onde beneficie van inventaris te moogen 

aenveerden; Ende dat tot curateuren over gemelden boedel moogen werden g’ authoriseerdt 

die Ed: Quirinus Eckelboom ende Dirck Ridder. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accordeeren aen de supplianten hares vaeders boedel, 

onder beneficie van inventaris te moogen aenveerden; authoriserende de parsoonen hierinne 

vermeldt tot curateuren over desen boedel. 

 

 

321. Den 30sten September 1717, fol.113vo. 

Op de requeste van die EE: Albert de Haan, ende de Wachtmeester Segelaar qqa. versoekende 

haar schoonsuster vrouw Reggers overleeden sijnde alhier (sonder praejudicie) te moogen 

begraaven, ende d’ oncosten van de begraffenisse te moogen vinden uijt haare meubile 

goederen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren der remonstranten versoeck, soo als het 

leght, sonder sig daardoor als erffgenaamen te gedraagen; mits doende bweijs ende reliqua 

van de verkoffte meubile goederen. 

 

 

322. Den 11den October 1717, fol.113vo. 

Op de requeste van de Predicanten Petrus Roldanus, ende Henricus Grevensteijn, versoekende 

dat haare remonstranten, neeff, Henricus Grevensteijn, oudt Borgermeester van 

Westerschellingk, met kennisse van haar Wel Edele Hoogh Achtbaare in het Beeter-Huijs tot 

Uijtrecht gesett, daaruijt mochte werden ontslaagen, als sijne sinnen nu weder 

volcoomentlijck machtig sijnde. 

Was geapost:  Schepenen  ende Raaden, accordeeren naa rijpe examinatie aen de 

remonstranten, d’ ontslaaginge van haar neeff die Ed: Henricus Grevensteijn hierinne 

vermeldt. 
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323. Den 20 Octob(er) 1717, fol.114. 

Op de requeste van Jacobus Foppe, meijer van de Geestelijckheit deser Stad gebruickende een 

camp, van de Geestelijckheit over de Treckvaart waar door verscheidene campen de 

doorweginge hebben, versoeckende een weg van voorscreeven camp tot bevrijdinge te mogen 

afgraven. 

Was geapost:  Op het rapport van d’  Heeren Camener en Rentmeesteren in tempore so word 

het versoeck in desen gemelt g’ accordeert dog buijten belastinge van de Geestelijckheit etc. 

 

 

324. Den 4den Novemb(er) 1717, fol.114vo. 

Op de requeste van de gesamentlijcke Gildemeesteren en Overlijden van het drapijrs gilde 

deser Stadt remonstrerende dat tot beneficeringe van de duffelmakerije dijnstig nodig ware 

een vaste voet op welcke de duffelen in t’ toekomen souden gemaakt worden: te weten dat de 

nieuwe rietmaate van de groote kronen wel meerder maar nijt minder als twee en dertig.de 

breede leuwen wel meerder maar nijt minder als van drie en dertig de smalle leuwen nijt 

meerder ende ook nijt minder als van negen en twintig, de breede kroontijs wel meerder maar 

nijt minder als van twee en dertig, de smalle kroontijs nijt meerder en ook nijt minder als van 

seven en twintig  de torens mede niet meerder en ook nijt minder als seven en twintig, en de 

swolse toorens insgelijx nijt meerder en ook nijt minder als van ses en twintig gangen sal 

worden gemaakt en bewerkt; versoekende dat dese eenparige voet onverbreeckelijck door de 

trafijque en draperije int toekomende mogte g’ opserveert worden. 

Was geobserveert:  Schepenen en Raden hebben naar ingenomen advijs van d’ Heeren 

Gecommitteerdens in desen, het versoeck door de Gildemeesteren en Overlijden vant drapijrs 

gilde in desen requeste vermelt so als het selve leid in allen delen g’ accordeert, ende daar en 

boven en qualiteit van ses caroli guldens gestelt op die gene die ter contrarie komen te doen 

soo meenige keur ofte boete als sulx bevonden word gedaan te sijn ofte van ijder stuck te 

verbeuren de gemelde ses caroli guldens te appliceren ten profite van t’ drapijrs gilde. 

 

 

325. Den 4 den December 1717, fol.115. 

Op de requeste van Leenderdt Janssen, versoekende sijne leerjaaren bij de weduwe van wijlen 

die E: Henr. Craal te moogen continueren; hebbende reets bij den selven als kneght het 

backen geleert. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, den inhoudt deses requestes rijpelijck hebbende g’ 

examineert; verstaan dat de suppliant sijne leere bij de weduwe van wijlen Henrick Craal sal 

moogen continuëren. 

 

 

326. Den 6den Decemb(er) 1717, fol.115vo. 

Op de requeste van d’ Heer Willem Brunningk versoeckende om redenen in den requeste 

vermelt sijn vrouw, moeder off sijn pleegvader en momber  in rechten te mogen betrecken en 

jurisdictie te mogen funderen. 

Was geapost:  Naar examinatie van saken en goede en gewightige redenen so word het 

versoeck in desen gemelt toegestaan. 

 

 

327. Den 13den Decemb(er) 1717, fol.115vo. 

Op de requeste van Geertijn Dircks weduwe van Jochem Boom, Stadts meijer op t’erve de 

Grote Snaterijs remonstrerende nijt alleen door t’ afsterven ende verlos van t’ rundvee, maar 

ook door t’ verlijs van haar man nijt in staat is om haar beloofde pachtpenningen ad ses  
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hondert guldens op te brengen versoeckende dat deselve pachtpanningen mogen vermindert 

worden op 350 guldens afterekenen van den jare 1715 ten uijteinde van t’ pachtjaar. 

Was geapost:  Schepenen en Raden hebben op t’ rapport van d’ Heeren Cameners de pacht 

van t’ erve in desen gemelt vermindert van ses hondert guldens tot op vijrhondert vijff en 

seventig caroli guldens jaarlijx beginnende met den jare 1715 incluijs tot uijteinde van de 

pacht jaren toe ende heeft de weduwe  Lucas Petersen Lijndrajer onder renuntiatie van het 

beneficie haar verbonden ende als borge ingelaten als dat de pacht van den jare 1715 sal 

betaalt moeten worden voor St. Maarten 1718.  

 

 

328. Den 18 Decemb(er) 1717, fol.116. 

Op de requeste van de Gildemeesteren, Keurmeesteren en Agtsmannen van t’ Linnenweevers 

gilde versoeckende approbatie van haar gemaakte wet, dat tot beneficie van de arme en 

onvermogende Gildebroederen den eenige vermogenden vrijkopenden om nijt ter 

begrafenisse te gaan, nog te behoeven te dragen; van nu voortaan de 16 jongste gilde 

broederen in d’ eene helfte van dese Stad wonende geholden sullen sijn de gestorvende te 

dragen en ter aarden te helpen brengen, ende de nog 16 jongste gilde broederen d’ andere 

halfscheit van de Stad wonende insgelijck de gestorvene gilde broederen die halfscheit van de 

Stat ter aarden te brengen. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemaakt wort g’ accordeert ende toegestaan tot 

wederseggens toe. 

 

 

329. Eodem die [18 December 1717], fol.116vo. 

Op de requeste van Henr. Bavinck ende Gerrit Palte momberen over de kinderen van Dirck 

Baltes bij Annetie Berents in echte verweckt, versoekende in haare qualiteit den boedel van 

Annetie Berents onder de wet en beneficie van inventaris te adieren. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wordt g’ accordert mits de supplianten in de tijt 

van ses weeken na desen hun sullen moeten verklaren, off de selve boedel pure off onder de 

wet in beneficie van inventaris t’ adieren, ende in welck laaste geval twee der principaalste 

crediteuren te nomineren ende te assumeren om den boedel te helpen redden. 

 

 

330. Den 23sten December 1717, fol.117. 

Op de requeste van de erffgenamen van Frerick Janssen van Ens versoekende om redenen 

daar inne vermeldt disselffs boedel onder beneficie van inventaris te moogen aenveerden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accordeeren aen de suplianten desen boedel onder 

beneficie van inventaris te moogen aenveerden. 

 

 

331. Den 27 Decemb(er) 1717, fol.117. 

Op de requeste van de Veendering Henr. van Wijringen versoekende om redenen met 

meerderen bij t’ request vervatt ontslaginge ofte ontheffinge van t’ fideicommis van sijne 

goederen bij t’ testamente van sijn grootvader d’ Heer Burgermeester Peter Eeckhout met 

fideicommis beswaart. 

Was geapost:  Over desen requeste gehoort ende ingenomen sijnde de consideratien van  

d’ Heer Burgermeester Ant. Eeckhout ende Arn. Vollenhove als executeurs van t’ testamente 

van d’ Heer Burgermeester Peter Eeckhout, so is goedgevonden het versoeck in desen gemelt 

af te slaan ende te resisteren. 
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332. Den 8 Januarius 1718, fol.117vo. 

Op de requeste van Evert Twent, die sig beklaaght dat de kercken boecken van de Buijten en 

Broederkercken van de weduwe van de custos Rijtbergh nijt kan bekomen, onder 

voorwendsel dat haar man zaligher an de weduwe Rijnvis tijn caroli guldens voor de boecken 

hadde moeten betalen. 

Was geapost:  De custos Twent sal aen de weduwe Rijtbergh sijn voorsaat betalen de somme 

van tijn caroli guldens, mits dat sijn successeur aen de weduwe of erfgenamen van hem custos 

Twent gelijcke tijn caroli guldens salmoeten rembourseren en sal sulx in t’ toekomende bij 

successie altoos moeten geschijden. 

 

 

333. Den 10den Januar(ii) 1718, fol.118. 

Op de requeste van Evert Peele versoekende eenige meubilen van de vrouwe van Segiaerdt 

ten sijnen huijse bevonden werdende, ende aldaar sederdt den jaare 1712 sijnde verbleeven, 

voor caamer huijre te moogen vercoopen publicq ende aen de meestbiedende haar Wel Ed: in 

gebruicke blijvende onaengesien diverse mannelijcke aenmaaningen, die schuldt te voldoen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accordeeren des remonstrants versoeck. 

 

 

334. Eodem die [10den Januarii 1718], fol.118. 

Op de requeste van die EE: Peter Bondam ende Dirck Eckelboom als momberen over de 

kinderen van wijlen Menso van der Heijde, versoekende in haare qualiteijt g’ authoriseerdt te 

moogen werden, om seeker huijsjen haar pupillen toebehoorende ende seer desolaat sijnde, 

alhier in de Groenestraate staande, te moogen vercoopen, off affbreecken. 

Was geapost:  Wanneer de remonstranten in haare qualiteijt het huijs in desen vermeldt niet 

kunnen vercoopen, wordt het affbreecken van hetselve aen haar toegestaan. 

 

 

335. Den 11den Januarii 1718, fol.118vo. 

Op de requeste van den Capitain Herm. Marten Eeckhoudt qqa. als vaeder over d’ onmondige 

kinderen bij vrouw Hillegonda Cornelia ter Barckhorst in echte verweckt; versoeckende dat 

Schepenen ende Raaden als overmomberen mochten accordeeren (ten aensien van  

d’ onmondigen) de vercoopinge van der pupillen anpart in de Hoff tot Eeghede ende Borghte 

in het Schultampt van Sutphen geleegen, bij de Heer Borgermeester Henr. Podt aengekofft. 

Was geapost: Schepenen ende Raaden accordeeren (naa rijpe examinatie) de vercoopinge van 

de goederen in desen vemeldt, als overmomberen ten aensien van de minderjaarigen. 

 

 

336. Den 29 Januarius 1718, fol.119. 

Op de requeste van Dirck Wijten versoeckende om redenen in sijn requeste vermelt remissie 

van twee jaren uijtganck aen de rentmeester Jan van Laar verschuldt, ad 48 guldens waar inde 

de andere leden deser provisie reets hebben geconsenteert. 

Was geapost:  Int versoeck in desen gemelt word van de Stad van Campen mede 

geconsenteert. 

 

 

337. Eodem die ende Anno [29 Januarius 1718], fol.119. 

Op de requeste van Jacob Comink cum suis pachter van den 50sten penninck over de Stad van 

Campen Anno Domini 1707 eisende van de Kerckmeester van de Buijten Kercke d’ Heer 

Vollenhove de boeten den 50sten of 100sten penning van de aencoop van t’ huijs van Marcus  
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ten Oosten door de Kercke aengekoft ad f.650 - : - . 

Was geapost:  De gerichtelijcke verkopinge alhijr ter secretarie wordende geregistreert, so 

word de g’ eiste boete den pachter ontseght, en sal de Kerckemeester van de Buijten Kercke 

deser Stadt kunnen volstaan met het betalen van t’ recht van den 50sten of 100sten penning 

volgens d’ ordonnantie. 

 

 

338. Den 4den Febr(uarii) 1718, fol.119vo. 

Op de requeste door de momberen van Rutger van Heerde versoekende dat deselve als 

hebbende het St. Lucas Gilde gewonnen en huijshoudinge en winkel toegestelt meerderjarig 

mogte verklaart worden. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort pro ut jacet g’ accordeert ende aen Rutger 

van Heerde het volle bewust en administratie sijner goederen toegestaan. 

 

 

339. Den 18 Febr(uarii) 1718, fol.119vo. 

Op de requeste van Jan Klasen van der Lunse en Tijmen Voetelink momberen over  

d’ onmondige kinderen van Lubbert van Rechteren en Aaltijn Willems versoeckende om een 

huijsijn aen de Vismerckt staande te verkopen. 

Was geapost:  De momberen in desen gemelt worden g’ authoriseert om de verkopinge van  

t’ gemelde huisijn te doen, dog ten overstaan van d’Heeren Hooftluijden van t’ Broeder 

quartijr. 

 

 

340. Den 19 Febr(uarii) 1718, fol.120. 

Op de requeste van die Ed: Teunis Visscher nomine uxoris versoekende uijt de 

kooppenningen van t’ verkofte huijs van Henr. Rijtbergh onder cautie te mogen ligten 81 

guldens geleent gelt aen de huijsvrouwe van Henr. Rijtbergh geduijrende des selfs detentie 

etc. 

Was geapost:  Op t’ rapport van de Heeren Hooftluijden so word requestrant provisioneel  

g’ accordeert onder cautie de restituendo de gemelde penningen tot 81 guldens uijt de 

kooppenningen te ligten. 

 

 

341. Eodem die [19 Februarii 1718], fol.120. 

Op de requeste van Jan van Hattem versoeckende uijt de kooppenningen van t’ verkofte huijs 

van Henr. Rijtberg te mogen lichten alsodane 100 guldens volgens gerichtelijcke bekentenisse 

de dato den 31 December 1716 daar op gevestight door Henr. Rijtbergh ten profite van  

d’ onmondige kinderen van Jan van Hattem bij Hillegijn Westerhuijs in echte verweckt. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt word g’ accordeert ende N: Spraakman als koper 

van t’ huijs van Henrick Rijtbergh g’ authoriseert om de gelibelleerde hondert caroli guldens 

aen Jan van Hattem te tellen, wanneer speciaal daar voor weder verbonden sal hebben sijn 

halfhuijs bij de Hagen poorte staande bij hem selfs bewoont. 

 

 

342. Den 28 Febr(uarii) 1718, fol.120vo. 

Op de requeste van d’ Heer Burgermeester Antoni Eeckhout versoeckende in de Boven 

Kercke achter het choor tussen twee pijlaren besloten een kelder tot een graf te mogen maken 

in gelijckheit van anderen daar naast en omtrent gelegen. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt word g’ accordeert. 
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343. Den 1 Meert 1718, fol.120vo. 

Op de requeste van Gerrit Spraakman uijt de verkofte imeubilen van Henrick Rijtberg te 

mogen lichten twintig guldens voor huijshuijre so op Meij 1718 sal verschijnen enwaar voor 

de meubilen op sijn onderpand hadde g’ arresteert en op toesage van d’ Heer Praesident van 

der Merwede dese meubilen heeft borgen. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort toe gestaan, mits dat voor dese 20 guldens 

borghtoght en cautie de restituendo worde gestelt. 

 

 

344. Den 7den Meert 1718, fol.121. 

Op de requeste van Willem Tromp en Willem Rutgersen Kuijper momberen over het 

minderjarige kind van Aefijn Willems van Gog versoekende betalinge van haare pupillaire 

penningen gevestight op het huijs van Hillemoer gekoft leggende in de Veenestrate. 

Was geapost:  Schepenen ende Raden verstaan na verhoor van partien, dat de beklaagde de 

gemelde penningen waarmede het huijs door Hillemoer eenige kost sijn beswaart ten profite 

van d’ onmondigen en de momberen in desen gemelt sal moeten betalen en opbrengen, 

voorbehouden, de beklaagde haar recht en actie tegens die en daar vermeint actie tegens te 

hebben. 

 
[In marge]: Den 2 Meij 1718. Is de momberen Willem Tromp en Willem Rutgersen op haar nader request toegestaan 

om op het onderpand na Stads wet te procederen. 

 

 

345. Den 12den Meert 1718, fol.121. 

Op de requeste van Reinder Daems en Jan Visscher als curateuren over den boedel van den 

boedel van wijlen Dr. Joan Veene remonstrerende hoe dat versceidene processen door  

Dr. Veene sijn g’ entameert welcke uijt te voeren nijt in staat sijn en oock voor den boedel nijt 

dijnstig oordelen weshalven sij curateuren versoecken om g’ authoriseert te mogen wesen van 

die oude actien en praetensien te mogen renuntieren. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt word g’ accordeert ende de curateuren  

g’ authoriseert van de gemelde actien off praetensien te mogen toegeven ende daar van te 

desisteren ende te renuntieren mits dit voor af communicerende aen de crediteuren van den 

boedel van Dr. Joan Veene. 

 

 

346. Den 28sten Meert 1718, fol.121vo. 

Op de requeste van Hester, Johanna, Maria ende Aleida Sluiters, versoekende om reedenen 

daarinne vermeldt; Dat Scheepenen ende Raaden sekere obligatie van vijf duisendt caroli 

guldens ten laste van het comptoir van Vollenhoo staande, haar bij testamente van wijlen de 

weduwe Putten aen g’ erfft ende met fideicommis beswaart, daarvan mochte ontheft werden 

dieselve bij de remonstranten reets verkofft sijnde. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden hierover ingenoomen hebbende de consideratien van 

alle die geene soo de verwachtinge van het fideicommis over d’ obligatie in desen vermeldt 

waarvan hebbende, ontheffen dieselve van het gemelde fideicommis. 

 

 

347. Den 18den April 1718, fol.122. 

Op de requeste van Pr(ocurator) Henrik Tangenaa, Jan Stubbe versoekende neffens die Ed: 

Emanuel de Grunde de boedel van de weduwe  wijlen Isaac Meuleman als daar bij het 

grootste interesse hebbende onder beneficie van inventaris te moogen aenveerden. 

Was geapost:  Dese genomineerder parsoonen worden tot curateuren door des overleedens 
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boedel, als daarbij het grootste interesse hebbende cracht deses g’ authoriseerdt. 

 

 

348. Den 1sten Meij 1718, fol.122vo. 

 Op de requeste van die E: Emanuel de Grunde versoekende uijt de penningen van de 

verkoghte meubelen van de weduwe Moleman geprovenieerdt, off nog te provenieëren de 

huijrpenningen van sijns remonstrants huijs bij haar tot Meij deses jaars 1718 bewoont, te 

moogen lichten. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accordeeren aen den remonstrant sijne achtersteedige 

huijrpenningen uijt de verkoffte meubile goederen van de weduwe Meuleman saligher te 

moogen lichten. 

 

 

349. Den 2den Meij 1718, fol.122vo. 

Op de requeste van die EE: Peter Bondam ende Dirck Eckelboom als momberen over de 

kinderen van Menso van der Heijde, versoekende approbatie van een verkoffte obligatie van 

een duisendt caroli guldens ten laste van Dr. Brouwer tot Swolle. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accordeeren als overmomberen der remonstranten 

versoeck, approbeerende de vercoopinge van d’ obligatie in desen vermeldt; mits dat die 

penningen weder ten profijte van haare pupillen werden g’ emploijeert. 

 

 

350. Eodem die [2 Meij 1718], fol.123. 

Op de requeste van die E: Claas van Dorsten, gemeensman van dese Stadt, sig gedraagende 

als sollicitant van het vacante Wachtmeesterschap door het overlijden van den Collonel 

Wolffsen open gevallen wanneer die charge te gelijck met het Gemeensmanschap sal moogen 

bedienen; waaromtrent vooraff het declaratoir van haar Wel Edele Hoog Achtbaare was 

versoeckende. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden den inhoudt deses requestes hebbende g’ examineerdt 

ende wel rijpelijck overwogen verclaaren dat het Wachtmeestersschap deser Stadt niet 

incompatibel is, met een Lidt soo wel uijt Raadt als de Geswoorne Gemeente. 

 

 

351. Den 9 Maij 1718, fol.123. 

Op de requeste van de weduwe van Jacob van Rijsen versoeckende uijt de kooppenningen van 

t’ huijs door d’ Burgermeester Daendels aengekoft op de hoeck van de Carper Steege staende 

so Henrick van Heerde heeft toebehoort ende aen welk huijs sij supplianten hadde verdijnt 14 

guldens 13 stuijvers dese penningen mogte ontfangen. 

Was geapost:  De Heer Burgermeester Daendels sal dese gelibelleerde penningen aen de 

suppliante uijt de eerste paije der kooppenningen mogen en kunnen betalen. 

 

 

352. Den 12den Meij 1718, fol.123vo. 

Op de requeste van de meerderjaarige kinderen van wijlen die E: Claas van Bercum 

versoekende, veniam aetatis voor Berent Henrick van Bercum staande te trouwen; Ende dat 

voorts tot momberen over d’ onmondige twe pupillen moogen werden g’ authoriseerdt, de 

Heer Borgermeester Ridder, de Lieutenant  Jan van Bercum ende Jannes Bruinier. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen Berent Henrick van Bercum het 

versochte veniam aetatis; Authoriseerende de parsoonen in desen vermeldt tot momberen over 

d’ onmondige kinderen van wijlen die E: Claas van Bercum. 
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353. Den 12 Meij 1718, fol.124. 

Op de requeste van Engbert Jansen gedijnt hebbende als kneght bij Willem Geerts, Stadts 

meijer en deswegen verdijnt hebbende op Meij 1718 twintig caroli guldens versoeckende dat 

uijt de meubile of boedels penningen met dese verdijnt knegte loon mag geprefereert worden 

ende daar uijt betaalt worden. 

Was geapost:  Suppliant word het versoeck in desen gemelt g’ accordeert ende met dese 

gelibelleerde penningen of in de boedel  of huijs kooppenningen van Willem Geerts 

geprefereert. 

 

 

354. Den 17den Meij 1718, fol.124. 

Op de requeste van Gerhardt ten Hoove ende Claas Kroff als momberen over de kinderen van 

Jannes de Haan; Versoeckende wegens haare onmondigen g’ authoriseerdt te moogen werden 

om eenigh gemeen landt met die Ed: Jan Stercke in Camperveene door onpartijdigen te 

moogen scheijden ende deelen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, authoriseeren als overmomberen in desen vermeldt 

ten fine om die deilinge van dit landt door onpartijdigen te moogen laaten doen ten aensien 

van d’ onmondigen. 

 

 

355. Den 12 Meij 1718, fol.124vo. 

Op de requeste van de Kerckmeester in tempore van Sainte Geesten Gasthuijs Jan Stercke, 

versoekende tot nootwendige huijshoudinge van t’Gasthuijs met prompte en gerede 

penningen g’ assisteert ende vorsijn te sijn. 

Was geapost:  De Kerckmeester J. Stercke wort g’ authoriseert om voor rekeninge vant 

gemelde Geesten Gasthuijs op maantgelt tegens 6 pro cento te negotieeren drij á vijr maanden 

ende dese interessen in rekeninge van uijtgave van t’ gemelde Gasthuijs te brengen, wordende 

de Heer ontfanger deser Stads domeinen gelast om uijt de lopende interessen vant gemelde 

Gasthuijs ten laste van dese Stadts comptoir off uijt de eerst voorhanden komende gerede 

penningen weder te doen afleggen. 

 

 

356. Den 23 Meij 1718, fol.125. 

Op de requeste van T. Beeldsnijder matroos versoeckende dispensatie van de wet en resolutie 

deser Stad, verbijdende de huwelijcken tussen susterlingen en suster en broederen kinderen. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepeen en Raden geven hare permissie tot het huwelijck 

in desen gemelt tussen susterlingen integaan. 

 

 

357. Den 21sten Junij 1718, fol.125. 

Op den requeste van Hermen Roscammer ende Jan van Elten als momberen over de 

minderjaarige kinderen van wijlen Jan Vlas bij Geesjen Dircks in echte verweckt, 

versoekende dat haar Wel Edele Hoog Achtbaare ( ten aensien van haare pupillens het 

gemaackte accoordt, tussen Jan Albertsen Spoor in huwelick hebbende gehadt Dirckjen Jans 

Vlas ter eenre; Ende Henrickjen Jans Vlas volle suster van Dirckjen Jans Vlas voormelt) 

voorts Hermen Roscammer ende Jan van Elten momberen over de minderjaarige kinderen van 

Jan Vlas, bij Geesjen Dircks in echte verweckt, halve susteren van d’ overleedene Dirckjen 

Jans Vlas ter anderen sijde, gelieven t’ approbeeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden hierover ingenoomen hebbende de consideratien van 

de Heeren Hoofdtluiden, approbeeren (als overmomberen ten aensien van de minderjaarigen) 
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het gemaackte accoordt hiernevens gevoeght, van dato den 12den Junii deser jaars 1718. 

 

 

358. den 20 Junij 1718, fol.125vo. 

Op de requeste van de weduwe Cotius, en d’ Ed: Joan Steenbergen gelevert hebbende aen de 

collecteur Meuleman gelevert hebbende ingevolge specifique rekeninge wegens boecken en 

cedulen tot de collecte van ’s Landts accijsen so van brandewijn als verkleinen der kannen 

over verscheidene jaren te samen monterende f.42 - : - . versoeckend dese penningen uijt 

boedel penningen van de collecteur Meuleman onder Klaas Visscher berustende te mogen 

lichten. 

Was geapost:  De weduwe Cotius en die Ed: Steenbergen worden g’ authoriseert om uijt de 

gemelde boedelpenningen van Jsack Meuleman de gelibelleerde twee en veertig caroli 

guldens te mogen lichten, dog onder borgtoght, dat so wanneer naderhand mogte verstaan 

worden dat ijmand anders nader recht mogte hebben dat als dan dese 42 guldens wederom in 

den gerichte sullen gebraght worden. 

 

 

359. Den 28 Junij 1718, fol.126. 

Op de requeste van de Cornet N: van der Grunde in ondertrouw staande met sijne volle nicht 

off germaine juffer Johanna van der Grunde weduwe Gerrit Eckelboom versoeckende 

permissie off dispensatie tot dit huwelijck tussen susterlingen. 

Was geapost:  Schepenen en Raden geven hare dispensatie tot dit huwelijck tussen 

susterlingen te kunne voltrocken worden. 

 

 

360. Den 19 Julij 1718, fol.126vo. 

Op de requeste van Lumina van Hoogstraten weduwe van Dompselaar vesoekende het 

beneficie van inventaris. 

Was geapost:  De suppliante word volgens haar versoek in desen requeste vermelt het 

beneficie van inventaris toegestaan. 

 

 

361. Den 19 Julij 1718, fol.126vo. 

Op de requeste van Evert Willem de Meijer en Willem de Meijer nomine uxoris beide 

erfgenamen van Ds. Everhardus Wolfs, versoeckende dat een inventaris van desen boedel 

mochte opgemaakt worden. 

Was geapost:  Op t’ rapport van d’ Heeren Hooftluijden van t’ Cellebroeders quartier so 

word Jan Visscher gelast en g’ authoriseert om uijt de boecken en gemeene papijren des 

gemelden boedels pro salario te maken. 

 

 

362. Den 24 Julij 1718, fol.127. 

Op de requeste van de Buijten vader in tempore van t’ Groot Burger Weeshuijs 

remonstrerende dat van Marten de Mes Kruijer heeft verkoft een vervallen en oudt huijsijn 

van de weesen achter de Kruijt Toorn staande op den Burgwal voor seventig caroli guldens op 

Meij toekomende te betalen aen de Buijten vader P. Rousaen. 

Was geapost:  De koop in desen gemelt word op t’ rapport van de Heeren Hooftluijden of 

Provisoren vant Groot Burger Weeshuijs g’ approbeert. 
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363. Den 29 Julij 1718, fol.127. 

Op de requeste van vrouw Aleijda van Ingen, weduwe Hoemaakers remonstrerende hoe dat 

bij resolutie van Wel Edele Hoog Agtbare goegevonden is de St. Nicolai Dijk te besteden om 

deselve te maaken uit het naastgelegene lant en sij suppliante daar mede lant hebbende leggen 

daar door vermeijnt grote schade te sullen lijden; versoekende dieshalven hier van bevrijt te 

wezen. 

Was geapost:  Op het versoek in desen gemelt kan voor alsnog niet werden gedaan, dog sal 

den dijk gemaakt sijnde, ende de schade die de suppliante daardoor soude vermeijnen te 

hebben geleden gexamineert sijnde na behoren ende redelijkheijd daar op werden 

gereflecteert. 

 

 

364. Den 3 Aug(usti) 1718, fol.127vo. 

Op het request van Pieter Ekkelboom versoekende dispensatie van de wet en resolutie van 

deser Stad verbiedende huwlijk tussen susterlngen en van suster en broeders kinderen. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Scepenen ende Raden geven haar consent en dispensatie tot 

dit huwlijk tussen susterlingen integaan. 

 

 

365. Den 9den Augusti 1718, fol.127vo. 

Op de requeste van Jan Salliker ende Arnoldus Schutt als momberen over Hendrina van der 

Maaten, versoekende tot beetere subsistentie van haare pupulle consent, om te moogen 

verkoopen een halff huijs in de Veene Straate aen de Burgel, ende een Hoff in de Heijlen 

Steege geleegen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren, aen de supplianten de goederen in desen 

vermeldt van haere pupille, ter praesentie van de curateuren; Ende ten overstaan van de 

respective Heeren Hoofdtluiden te moogen vercoopen. 

 

 

366. Den 9 Augustus 1718, fol.128. 

Op de requeste van Berent Wijnting versoeckende een huijsijn in de Bottervats Stege bij  

Mr. Jacob Ovinck in tuchte beseten waar uijt het Sinte Geertruijden en Catarina Gasthuijs 

jaarlijx competeert 4 gulden en vijr stuijvers en welck huijsijn Mr. Jacob Ovinck heeft  

g’ abandonneert, wederom te mogen in iegendom besitten belovende het selve te verthinsen 

met twee gulden en twee stuijvers jaarlijx: andersins het selve te moeten abandonneren. 

Was geapost:  Terwijl Mr. Jacob Cominck het huijs in desen gemelt na gerichtelijcke 

denuntiatie het gemelde huijsijn heeft g’ abandonneert, so sijn de Kerckmeesteren van het 

Sinte Geertruijden en Catarinen Gasthuijs g’ authoriseert om t’ selve overtenemen ende weder 

in eigendom overtegeven en te doen verthinsen met 3 gulden en drij stuijvers jaarlijx 

onvermindert het capitaal in cas aflossen. 

 

 

367. Den 22 August(us) 1718, fol.128vo. 

Op de requeste van Hermen Alberts op t’ Binnen Eiland wonende versoeckende met de 

weduwe van Jochem Boom sijn moeders halve susters dogter te mogen trouwen. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt word toegestaan  en de suppliant g’ accordeert 

met sijn halve moeijen dogter te mogen trouwen. 
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368. Den 23 Augustij 1718, fol.128vo. 

Op de requeste van de weduwe Koijers en Hendrik Bolte remonstrerende hoe dat E. Peele van  

voornemens is sijn agte(r)huijs in de Hofstrate tot een koestal te maaken, en dat sij 

remonstranten daardoor scade en swijndrie souden lijden, versoekende derhalve dat dit aan  

E. Peele mag werden belet. 

Was geapost:  Sc(h)eepenen en Raden accorderen dat E. Peele sijn stalle maake, mits dat hij 

het deurtje waar door de mest moet werden uijtgesmeten, in sijn gang en niet aan de straat 

maake. 

 

 

369. Den 13den September 1718, fol.129. 

Op derequeste van Andries Vreedenburg, versoecken den boedel van sijn oom Anthoni 

Vreedenburgh, onder beneficie van inventaris te moogen adiëren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen den suppliant desen boedel onder 

beneficie van inventaris te moogen aenveerden; Ende sulx met adsumptie van Willem Knogh, 

ende Claas van Heerde, welcke mits desen tot curateuren des boedels g’ authoriseert werden. 

 

 

370. Den 19den September 1718, fol.129. 

Op de requeste van Peter Janssen van de Weerdt als momber over die nog onmondige 

kinderen van wijlen Jan Kock ende Egbertjen Gerrits met naamen Tijmen, Petertjen, ende 

Gerrit Kock, versoekende dat Schepenen ende Raaden ten aansien van d’ onmondigen het 

maagenscheijdt over de boedel van der pupillen grootvaeder Tijmen Kock met Stijntjen 

Tijmens Kock weduwe Lijndrajer den 9den deses opgericht gelieven t’ approbeeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden hierover gehoort hebbende de consideratien van de 

Heeren Hoofdtluiden accordeeren (ten aensien van de minderjaarigen) het maagenscheijdt van 

den 9den September deses jaars 1718, de requeste annex. 

 

 

371. Den 26sten September 1718, fol.129vo. 

Op de requeste van de Heer Borgermeester van der Wende als momber over de kinderen van 

Dominus du Pré; versoekende uijt den insolventen boedel van Egbert Brandenburgh te 

moogen lichten soodanig capitaal ende interes(s)en als sijne pupillen daaruijt ter oorsaacke 

van momberschap is competerende. 

Was geapost:  De curateuren van den boedel van Engbert Brandenburgh, worden mits desen 

versoght ende g’ ordonneerdt, aen de Heer Borgermeester van de Wende, als momber over de 

kinderen van Dominus du Pré uijt des boedels penningen ter goeder rekeninge te betaalen ses 

honderdt caroli guldens onder quitancie. 

 

 

372. Den 3den Octob(er) 1718, fol.129vo. 

Op de requeste van Anthonij Aarsen versoeckende het backkers gilde te mogen winnen, om 

redenen bij t’  request int brede vervatt. 

Was geapost:  De Gildemeesteren vant Backers gilde gehoort sijnde over die inhout van 

desen requeste is na deliberatie verstaan, dat de suppliant Antoni Aarsen nijt sal kunnen 

geweigert worden het backers gilde te winnen, dog dat hij van de rechten en privilegien vant 

gilde nijt kan jouisseren of genot hebben als wanneer hij sijn eigen broot backe en verkope 

ingevolge de gildebrijff. 
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373. Den 5 Octob(er) 1718, fol.130. 

Op de requeste van Peter Janssen van der Weert als momber over Tijmen, Petertjen en Gerrit  

Kok, nog onmondige kinderen van Jan Kok ende Egbertjen Gerrits, remonstrerende hoe dat 

hij in sijne qualiteijt met Evert Albertsen van Haarst getroudt aan Anna Kok, suster van sijne 

pupillen, over de goederen en effecten so uit den boedel van hun grootvader Tijmen Janssen 

Kok als int die van hunne geseijde ouderen, tussen haar allen heeft gehouden heeft een 

deilinge, en vervolgens een maagsceijdinge opgeregt, versoekende van haar Wel Edele Hoog 

Agtbare als overmomberen approbatie over deselve. 

Was geapost:  Na gedane rapport is dese maagsceijdinge geratificeert ende geapprobeert. 

 

 

374. Den 12 October 1718, fol.130. 

Op den requeste van d’ Ed: Nicoli Sluijter, versoekende ontslaginge van fideicommis van een 

thiende uit twee erven met name Avermelink en Wemelink gelegen in den Carspele 

Hardenberg, Boerschap Duffelen, sijnde leenroerig aan den Huijse Batingen. 

Was geapost:  Het versoek in desen gemelt word voor so veele Scheepenen ende Raad 

aangaat, door haar Wel Edele Hoog Agtbare mits desen geaccordeert. 

 

 

375. Den 21 October 1718, fol.130vo. 

Op den requeste van Lumina van Hoogstraeten weduwe Dompselaar, versoekende 

authorisatie om een huisje staande in de Buiten Hofstraete, te mogen afbreken. 

Was geapost:  De afbrake van het huisje in desen gemelt wort geaccordeert, mits dat een 

behoorlijke vreedemuur voor aan de straat en tegens het huis van Capteijn van de Weert sal 

moeten blijven staan. 

 

 

376. Den 21 Octob(er) 1718, fol.130vo. 

Op de requeste van Jan Salcker en Arnoldus Schutte momberen over het kind van Henrick 

van der Maten en Henrikijn Egberts versoeckende approbatie van haar pupillen hoff verkoft 

voor 375 caroli guldens aen P(h)ilippus van Camen. 

Was geapost:  Op het rapport van d’ Heeren Hooftluijden van t’ Boven quartijr so wordt de 

koop van den hoff in de requeste gemelt leggende in de Heilen Stege tot de gemelde som  

g’ approbeert. 

 

 

377. Den 5den Novemb(er) 1718, fol.131. 

Op de requeste van Lodewijk Everts Camerlinck als broeder en aengestelde voogd van 

Femmigjen Everts Camerling versoeckende approbatie van de verkopinge van t’ huijs van 

sijne suster op de hoeck van de Broeder Strate op den Burgwal gelegen so hij requestrant in 

sijne qualité heeft verkoft aen Gerrit Bruijn en Barentijn Everts echteluijden voor desen van 

vijffhondert en dertig caroli guldens boven een uijtganck ten profijte van de Geestelijckheid 

alhijr van vijff guldens en vijff stuijvers jaarlijx, tot laste van de koper etc. 

Was geapost:  Op t’ rapport van de Heeren Hooftluijden van t’ Broeder quartijr so word de 

koop in desen gemelt pro ut jacet en in allen delen sonder eenige reserve g’ approbeert. 

 

 

378. Eodem [5 November 1718], fol.131vo. 

Op de requeste van Egbert ten Napel als pachter van t’ hooft gelt van dese Stad van de eersten 

en laaste drij maanden Anno Domini 1718, dat Frans Markelbag wel hadde aengestelt tot 
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collecteur van dien dog dat om redenen bedught is voor sijne penningen en bij gevolg eist dat 

hem de reets ontfangene penningen in boecken off registers mogen overgegeven worden 

praesenterende het bedongene salaris aen Markelbag te betalen. 

Was geapost:  Schepenen en Raden ordonneren aen Frans Markelbag de boeken van dese 

collecte en de gecollecteerde penningen in der genot van het bedongene salaris in de tijt van  

3 maal 24 uijren over te geven bij een boete nader en na bevind van saken te statueren. 

 

 

379. Eodem die [5 November 1718], fol.131vo. 

Op de requeste van Willem de Meijer en Hanselaar met veelen klagende over haar mede 

erfgenamen van Ds. Everhardus Worst dat den overgegevene en uijtgebragte inventaris seer 

defectueus is versoekende de gemeene papijren en t’ huijs boeck van Ds. E. Worst salligher 

op t’ Raadhuijs ter secretarie moge werden gebraght ende aldaar ter gemeener examen mogte 

verblijven ende wijders dat daar uijt bevonden hadden, dat op een ongehoorde wijse daar inne 

veele posten waren doorgedaan versoeckende de defectueusen inventaris gesuppleert ende 

door elck en een ijder der erfgenamen na regten gesterckt ende dat aengaande de ongwoone 

doorgedane en uijtgekrabde posten in t’ huijs boeck van Ds. E. Worst elck en ijder der 

erfgenamen sig solemneel sal moeten verklaren en des wegen suijveren. 

Was geapost:  Schepenen en Raden ordonneren dat den iventaris van den boedel van  

Ds. E. Worst in de tijt van 14 dagen ten requarde van d’ inheemse sal kunnen en mogen 

gesuppleert en geredresseert worden, ende dat elck en een ijder der erfgenamen hooft voor 

hooft den inventaris met solemneelen eede sal moeten stercken naa stijl en practiq, ende 

geholden sijn sig te verklaren en te purgeren over de doorgedane posten t’ huijs boeck van  

Ds. E. Worst Zalligher sullende ten dijn fine tegens sekeren peremtoiren termijn gerichtelijck 

sullen geciteert worden. 

 

 

380. Den 7den November 1718, fol.132vo. 

Op den requeste van Rijk van Wijnvoorden en Aer Aertsen als momberen over de drie 

onmondige kindertjes van Albert Hendriksen Trampert, remonstrerende hoe dat de 

voorscreven  vader van de voorscreven pupillen bij de laaste verpagtinge van de Stad gehuirt 

hebbende een buitendijkse camp voor een hondert seven guldens jaarlijx, daarop niet lange 

daer na is overleden, nalatende de voorscreven drie kindertjes, remonstrerende verder dat sij 

momberen een en andermaal ter vergadering van haar Wel Edele Hoog Agtbare hebben 

gededuceert den grooten ondienst en onmooglijkheijt, waar in de kinderen zijn om de huire 

voor het gemelde lant belooft uit te houden, en dat U Wel Edele Hoog Agtbare het 

voorscreven land niet kunnende overnemen, de supplianten gerade hebben, om het selve lant 

ten meesten prijse te verhuren, gelijk sij dan ook gedaan hebben, dog het selve niet hooger 

hebben kunnen verhuuren als voor vijftig guldens jaarlijx voor de drie laaste jaaren doordien 

de twee eerste jaaren met het volle geld tot 107 guldens jaarlijx betaalt zijn, en dat sij 

supplianten voor dese drie laaste jaaren tot de volle somma wordende aangesproken derhalven 

versoeken dat haar Wel Edele Hoog Agtbare gelieven goet te vinden dat sij supplianten met 

het betaalen van de vijftig guldens jaarlijx sullen mogen volstaan. 

Was geapost:  Wanneer de supplianten aan de ontfanger sullen betaalt hebben twee hondert 

guldens so zal aan haar het overige werden geremitteert. 

 

 

381. Den 19den November 1718, fol.133. 

Op de requeste van Henr. van Lewerden, Jan Otto van Jngen ende Willem Valensijn  

momberen over het onmondige dochtertjen van wijlen de Schultis Willem van Lewerden ende  
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vrouw Jurriana Judith Agnis Voorne; Versoekende dat Schepenen ende Raaden ten aensien  

van de minderjaarige willen approberen, het ingegaane accoordt van dato den 18den deses de 

requeste annex met de pupils stiefvaeder Willem Jan van Brunnigh, wegens sijne praetensie 

uijt de huwelixe voorwaarden spruitende. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden approbeeren (naa rijpe examinatie) ten aensien van de 

minderjaarige het gemaackte accoordt van dato den 18den deses desen regueste annex. 

 

 

382. Den 21sten November 1718, fol.133vo. 

Op den requeste van Warner Driesman, remonstrerende hoe dat hij getroud zijnde aan Maria 

Slagman, met sijn schoonvader Henrik Janssen Slagman heeft geaccordeert, dat hij voor sijn 

vrouw moeders goet soude ontfangen erffelijk hebben ende behouden, het huijs, erve en 

werhe de Haen genaamt staande alhier op de Oude Straat, tusschen de behuisinge van de 

weduwe Brandenburg aan d’ eene en die van N. Croese aan de andere zijde, met nog een 

hondert caroli guldens, waar mede het voorschreven huijs ten profijte van Aaltjen . . . . . aan 

de Swartsluijs beswaert is, en door Hendrik Janssen Slagman af te lossen, en dat de suppliant 

daer tegens soude betalen aan Pieter van Dorsten ofte aan Simon Coen desselvs 

gevolmagtigde vijftig guldens, en dat niet tegenstaande dit gemaakte accoort en apostille daar 

op door haar Wel Edele Hoog Agtbare gegeven sijn schoonvader Henrik Janssen Slagman 

quadwilliglijk in gebreke blijft om hem suppliant in possessie van het voorschreven huijs te 

stellen, versoekende dierhalven dat U Wel Edele Hoog Agtbare hem Henrik Janssen het selve 

gelieven te ordonneren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden verstaan dat indien Henrik Janssen Slagman niet 

gewillig binnen twee maal vier en twintig uuren het huijs in desen gemelt aan Warnar 

Driesman comt interuijmen, dat Warnar Driesman alsdan geauthoriseert sal wezen het selve 

huijs open te slaan, en de goederen aldaar an zijnde kante slaan, dit alles op de boete van 

vijftig goldguldens. 

 

 

383. Den 21sten Novemb(er) 1718, fol.134. 

Op d’ E:E: Roelof Egbertsen Storm en Albert de Haan als Buitenvaaders van deses Stads 

Arme Weeshuijs, remonstrerende hoe dat voor twee á drie jaaren ten profijte van het selve 

huijs is aangestorven seeker huijs staande op het Eijland Vlie ter occasie van het verplegen 

van Marregjen Alards dogter van Alard N: en Margareta N: en verders remonstrerende dat het 

selve seer gering van weijnig opkomstens en verre van de hand is, en daarenboven seer 

bouwvallig en een goede reparatie vereijst, vermeijnende derhalve dat het met het interest van 

het huijs best soude overkomen, om het gemelte huijsje te verkopen en versoekende dat 

Schepenen en Raaden haar daartoe gelieven te authoriseren. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden authoriseren de in desen gemelte Buitevaaders van des 

Stads Arme Weeshuijs, om het huijsje in desen gemelt bij procuratie te laten verkopen. 

 

 

384. Den 26 Novemb(er) 1718, fol.134vo. 

Op den requeste van Gerrit Bruggink en Anna Bruggink eheluijden, remonstrerende hoe dat 

sij aan haar soon Hermannus Bruggink hebben bewesen gehad vijf en seventig caroli guldens 

dat sij door den slegten tijt niet in staat sijn om deselve somma te cunnen voldoen, en dat de 

voorschreven Hermannus Bruggink genegen is om het timmeren te leeren het geen sij niet 

cunnen bekostigen, ten sij dat sij van van het bovenstaande bewijs ontlast worden, 

versoekende dierhalve dat Schepenen en Raaden gelieven goed te vinden, dat het selve voor 

voldaan mag geprothocolleert worden. 
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Was geapost:  Schepenen ende Raaden accorderen het versoek in desen gemelt, mits dat het  

accoort al het andere punctuelijk worde agtervolgt, en Hermannus Bruggink behoorlijk het 

timmeren worde geleert, en verders met kost ende klederen versorgt. 

 

 

385. Den 10 Decemb(er) 1718, fol.134vo. 

Op de requeste van Johannes van der Meulen en desselfs huijsvrouw Susanna van 

Hoogstraten remonstrerende hoe dat gedebiteert worden met een achterstant van brandt 

schattinge van de jaren 1690 tot den jare 1718 beide inclusive ad f.116 – 11 - : leggende op 

haar ouderen huijs of wel eer Klaas Stercken kinderen: meede vrouw Hoogstraten: welcke 

schuldt haar van dooder hand aencomende en haar gans onbekent, versoeckende om redenen 

breder in den requeste vervattet dat haar dese brandschattinge moge worden geremitteert. 

Was geapost:  Wanneer wegens de gemelde brandschattinge aen d’ Heer ontfanger deser 

Stadts domeinen sal wesen betaalt fijftig caroli guldens: so sal het overige wesen geremitteert. 

 

 

386. Den 19 Decemb(er) 1718, fol.135. 

Op de requeste van d’ weduwe van de Rector Slaterus versoeckende om redenen breder in den 

requeste  vervat het ¼ jaars tractement van kerstijt: waar inne haar man wel nijt ingetreden 

dog egter kort aen stonde inte treden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accorderen aen den suppliante een vijrendeil jaar 

tractement van gratie ingaande met kerstijt 1718 en exspirerende op Paaschen 1719 ad twee 

hondert caroli guldens het welcke in maandt Meij 1719 door de Heer Burgermeester en 

ontfanger van de Weteringe aen de naaste vrijnden van suppliantinne, de welcke het opschot 

in avans van penningen tot de begrafenisse en nodige subsistentie van supplianten sullen 

komen te doen sal betaalt worden sonder dat dese twee hondert caroli guldens, tot een ander 

einde sullen mogen off kunnen g’ emploijeert worden off door ijmant bekommert off 

belemmert mogen worden. 

 

 

387. Den 26 Decemb(er) 1718, fol.135vo. 

Op de requeste van Jan Wint opsigter van Stadts atbeiders versoekende met de woninge op de 

Broeder Poorte begunstight te sijn. 

Was geapost:  Jan Wint wort met de woninge op de Broeder Poorte so en in dijn voegen 

deselve bij Henr. Strunge en na des selfs doot bij sijne weduwe is beseten geweest 

begunstight. 

 

 

388. Den 27sten (December) 1718, fol.135vo. 

Op de requeste van Jan Visscher en Jannegijn Jans weduwe van Jacob Warners versoeckende 

dat voor dijn Dr. Erkelens verweigerde de stucken en papijren off copie authenticqen in saken 

raakende de erffenisse van Cristina Lodewijck onder hem berustende over te geven mogte  

g’ ordonneert worden om dese gemelde stucken en papijren over te geven praesenterende de 

rekeningen van Dr. Erkelens na gedane taxatie te betalen. 

Was geapost:  Dewijl Dr. Rogijr Erkelens tegens de sodane taxatie van sijn rekeninge in 

oppositie komt en aengenomen heeft copie authenticqen van de gemeene documenten van de 

gemeene erfgenamen van Cristina Lodewijck aen de supplianten te geven so sal sulx in de tijt 

van tweemaal 24 uijren na insinuatie deses moeten geschijden en so bij aldijn de supplianten 

met de authenticqen copien in de Landschap Drente alwaar de selve sullen moeten dijnen, nijt 
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kunnen volstaan maar d’ originele documenten nodig gerequijreert worden, in sulcken gevalle 

sal hijr over nader bij Schepenen en Raad gedisponeert worden. 

 

389. Den 3den (Januarius) 1719, fol.136. 

Op de requeste van de weduwe Nessinck ende Jan Voerman als g’ interresseerd ende 

crediteuren van den boedel van de Rector Slaterus versoeckende dat tot curateuren mogen 

aengestelt en tot de verkopinge van de g’ inventariseerde meubilen en verdere reddinge des 

boedels voorscreven g’ authoriseert te sijn. 

Was geapost:  De genomineerde personen worden ten fine in desen gemelt g’ authoriseert 

ende worden met eenen g’ authoriseert om ten spoedigsten de g’ inventariseerde meubilen en 

effecten des boedels ad opus jus habentium publijck te doen verkopen. 

 

 

390. Den 5den Januarius 1719, fol.136vo. 

Op de requeste van Jannegijn Arents huijsvrouw van Gerrit Driesen en dogter van Teunissijn 

Jans versoeckende met de vroedvrouwen plaatse van Brunnepe door de doot van de laeste 

gewesene vroedvrouwe vacant ende op het tractement daar toe staande wederom te mogen 

gebeneficeert worden. 

Was geapost:  Suppliantinne word met de vroedvrouwen plaetse van Brunnepe gebeneficeert 

op sodane tractement als nader sal worden gefixeert en beraemt. 

 
[In marge]: Den 9 Januarius. Is het tractement gefixeert op de halfscheit soo de voorige vroedvrouw gehad heeft bij 

provisie en dat de Greente sal mogen beslaan.  

 

 

391. Den 5den Januarius 1719, fol.136vo. 

Op de requeste van Jonker Egbert Morrhe, remonstrerende hoe dat hij en sijn susters kind te 

pretenderen hebben van eenen Jan Martens, meijer van Harstenhorst, en denselve daar voor 

heeft laten aanpanden, die daar op pandkeringe heeft gedaan, versoekende derhalve dat 

Schepenen ende Raaden, hem remonstrant gelieve te authoriseren, om namens het onmundige 

kind van Toller verder in regte te mogen handelen, ofte aan hem vergunnen cessie van actie, 

voor so verre deselve de pupille als erfgename van sijn moeder en pro quota van sijn moeij 

betreffe mogte. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accorderen en cederen aan den suppliant cessie van 

actie van het versogte aandeel voor het kind van Toller en de negens guldens in questie zijnde 

omme deselve geheel te cunnen innen, mits dat hij daar na het kind van het selve aandeel sal 

dedommageren, en restitueren. 

 

 

392. Den 13den Januarii 1719, fol.137. 

Op de requeste van Jan Albertsen Spoor, vesoekende een somma van een honderdt negentien 

caroli guldens ende 15 stuivers sijn soontjen Aart Janssen Spoor bij Willemtjen Aarts in echte 

verweckt van sijn grootmoeder Anna Dircks weduwe van Aart Roeloffsen g’ erfft, op 

interesse te moogen neemen, ende daarvoor ten specialen onderpande verbinden sijn 

boomgaardt geleegen aen de opwegh tot Brunnepe. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, hierover gehoort hebbende het rapport van de Heeren 

Hoofdtluiden, accordeeren des suppliants versoeck soo als het alhier is gedaan. 

 

 

393. Den 17 Januarij 1719, fol.137vo. 

Op de requeste van Amerentia Cost weduwe wijlen Johannes van Loo, remonstrerende hoe  
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dat sij een Groot Burgeresse sijnde geboren; uit hoofde van dien soekt te ganderen van de 

voorregten om de Stads weijden te mogen beslaan, het welk haar al getrouwt zijnde geweest 

aan Johannes van Loo, geen Groot Burger zijnde; niet heeft meogen gebeuren, versoekende 

derhalver dat Schepenen en Raaden haar nu gelieven te accorderen, des Stads weijden te 

mogen beslaan. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accorderen aan suppliante haar versoek om als een 

Groot Burgers dogter des Stads weijden te mogen beslaan. 

 

 

394. Den 21sten Januar(ii) 1719, fol.138. 

Op de requeste van Henrick Reinders van Nunspeet, versoekende der Burgeren ende 

Ingeseetenen kinderen bij huijsen leesen ende schrijven te moogen gaan leeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, hierover gehoort hebbende de consideratien van de 

Heeren Scholarchen, accorderen aen den suppliant om bij de huijsen der Borgeren ende 

Ingeseeten kinderen te moogen gaan leeren, leesen ende schrijven; Ende sulx tot revocatie van 

Schepenen ende Raaden. 

 

 

395. Den 23 Januarius 1719, fol.138. 

Op de requeste van Cornelis Jacobsen als vader en Gerrit Voerman als momber over Jacob, 

Berent, en Gerrit Cornelissen ter eenre en Aart Lousen in huwelijk gehad hebbende Marrigijn 

Cornelissen versoeckende approbatie over hun onderling accoort en maagescheit van dato den 

20 Januarius 1719. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hooftluijden van Buijten so word het versoeck 

in desen gemelt volkomen g’ accordeert, ende het maagescheit in allen delen ten respecte van 

de minderjarigen g’ approbeert, en vervolgens de huwelijx vierwaarden tussen Aart Lousen en 

des selfs overledene huijsvrouw vernijtig(t) en g’ annuleert. 

 

 

396. Den 26 Januarii 1719, fol.138vo. 

Op de requeste van Maria Margareta Sluiter weduwe van Ketten als voorstandersse van de 

Bethlehemse vergadering alhier, remonstrerende hoe dat aan Dr. Willem Foijert sal getrouwt 

aan Juffer Cecilia Junkers, heeft doen opleggen een capitaal van vijf hondert caroli guldens, 

om deselve neffens alle daar van agterstedige intressen, ten eerste verschijndag op te brengen, 

versoekende suppliante dewijl het selve niet is agtervolgt met arrest  en belast te mogen 

procederen op het huis, erve en weerhe van gemelde Dr. Willem Foijer, staande alhier in de 

St. Jacobs Steege. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accorderen aan suppliante om met het versogte arrest 

te mogen procederen; en hetselve behoorlijk van veertien tot veertien dagen te vervolgen. 

 

 

397. Den 30sten (Januarii) 1719, fol.139. 

Op de requeste van Peter Eckelboom het veer van hijr op Deventer en weder an daar op dese 

Stad met en neffens andere eenige jaren en tijt hebbende, en tegenswoordig een andere 

kostwinninge en t’ backen alhijr soeckende aentwaarden, so is sijn versoeck dit gemelde veer 

soo en als t’ selve neffens andere heeft waargenomen aen sijn broer Harmen Eckelboom met 

kennisse en approbatie van Schepenen en Raaden over te doen. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wordt g’ accordeert. 
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398. Den 9 Febr(uarii) 1719, fol.139vo. 

Op de requeste van Geertruijd en Teunis van Dorsten en Baltus Schut in huwelijck hebbende  

Trijntijn van Dijck oom en moeije van de kinderen van Arent van Dijck bij Kunnegijn van 

Dursten in echte verweckt met name Anna en Grijtijn van Dijck, versoekende tot redding des 

boedels der kinderen bewesene moederlijck goed ad twee hondert guldens te mogen 

emploieren belovende sij gemelde supplianten dese kinderen buijten last vant Stad of  

t’ Weeshuijs op te brengen, en in staat van haar kost te winnen te brengen. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt word g’ accordeert mits de oomen en moeijen 

dese praesentatie met handtastinge aennemen en beloven na te sullen komen. 

 
[In marge]: Den 10 Feb(ruarii) 1719: Is dese hantastinge door de supplianten gepraesteert ende het boeck van 

Gerichtelijcke bekentenissen op de Litter. 

 

 

399. Den 27 Febr(uarii) 1719, fol.139vo. 

Op de requeste van d’ Heer Joncker Otto van Jngen, Henr. van Leuwerden en W. Valencijn in 

qq. als momberen over t’ onmondige kind van de Schultis W. van Leuwerden en G. 

Scheppinck als volmagtiger van de Heer Foijert versoeckende surceance van d’ arrest 

proceduijre so de weduwe van Bern. W. van der Ketten als voorstanderse van Bethlehems 

vergaderinge tegens d’ Heer Foijert entameert wegens een obligatie van 500 guldens etc. 

Was geapost:  Op t’ rapport van d’ Heeren Hooftluijden van t’ Cellebroers quartijr de 

weduwe van der Ketten in voorseide qualiteit over den inhout van desen requeste gehoort 

hebbende, ende sij geconsenteert hebbende dat de aengevangene proceduijre voor eenige tijt 

soude staaken, is goedgevonden dat dese proceduijre voor de tijt van twee maanden van dato 

deses te rekenen in statu quo sal blijven. 

 

 

400. Eodem [27 Februarii 1719], fol.140. 

Op de requeste van die E: Carolinus getrout aen N: van Suijren, versoeckende dat haar lijder 

gemeen huijs publijcqelijck ingevolge haar lijder beider goedvinden mag verkoft worden. 

Was geapost:  Op t’ rapport van d’ Heeren Hooftluijden van t’ Cellebroer quartijr so kan de 

publijcke verkopinge van t’ huijs waarinne van Suijren te voren reets heeft geconsenteert nijt 

gestremt worden, maar ingevolge de publicatien op de gestelde dag en plaatse sijn voortganck 

moeten gewinnen. 

 

 

401. Eodem [27 Februarii 1719], fol.140vo. 

Op de requeste van Jannis van der Meulen vertrout aen Susanna van Hoogstraten 

versoeckende om redenen in desen requeste vervatt separatie van tafel en bedt en 

ontscheidinge van de gemeene goederen als sijnde meer als jaar en dag te samen getrouwt 

geweest. 

Was geapost:  De separatie van tafel en bed word g’ accordeert, ende word den selven sijn 

recht en sustenue van sijne pretensie op de goederen gereserveert. 

 

 

402. Den 9 Maart 1719, fol.141. 

Op den requeste van Jan Otto van Jngen, H. van Leuwerden en Willem Valensijn als 

momberen over het nagelatene dogtertje van wijlen de Hoog Weledele Heer W. van 

Lewerden, en vrouwe J.A. Voorne, versoekende omme redenen breder in den requeste 

vermelt, des voornoemdes pupils aandeel in een huijs en brouwketel staande Agter de Nieuwe 

Muur te mogen verkopen. 
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Was geapost:  Op het gedane rapport van de Heeren Hooftluijden so wort de verkoop in 

desen versogt geaccordeert. 

 

 

403. Den 4den Meert 1719, fol.141. 

Op de requeste van Antoni van Suijren versoeckende terwijl hij van tafel en bed met sijn 

vrouw Geertruijd Carolijng gescheiden is, dat de lijfrente op sijn lijf geconstitueert ad 

tweehondert gulden capitaal en die van sijn vrouw ad 900 guldens op haar lijff beleght, aen 

elck op wijns lijf sij staan mogen toegedeelt worden en in eigendom toe behoren, dat wijderd 

het gemeene huijs hem toegedeelt en t’ gene nog in t’ gemeen is gedeelt mogen worden, 

vercof of tot een billijke en redelijcke prijs aen supplianten verblijven mits daar voor na 

reedelijckheit aen sijn vrouw t’ overige uijtkerende etc. 

Was geapost:  Op t’ rapport van de Heeren Hooftluijden vant Cellebroers quartijr wort 

verstaan dat de lijfrenten in desen gemelt in eigendom sullen sijn en blijven op een ijders lijff 

op wijn de selve belegt sijn en tegens malkanderen gecompenseert sijn, en dat de overige 

effecten so nog nijt verdeelt sijn gemeen sullen sijn ende dat op t’ gemeene huijs so veel 

gelderen sullen mogen genegotieert worden als tot betalinge der gemeene schulden des 

boedels vereist worden. 

 

 

404. Den 6 Maart 1719, fol.142. 

Op den requeste van Heer Joan ter Welberg remonstrerende hoe dat hem remonstrant op een 

ingegevene requeste van d’ Heere Coops en Valensijn als momberen  en curateuren van 

Johanna Catharina Raterink weduwe Homma, ende desselvs onmundig soon Laurens Homma; 

van Schepenen ende Raden mondeling was toegecoomen omme eenige resterende 

cooppeningen ter somma van twee duijsend caroli guldens van het huijs door hem bewoont 

aan de opgemelte momberen te betalen, dog dat hij om redenen breder in den requeste 

vermelt, sulxs tot nog toe niet hebbende cunnen doen, sig nu in staat heeft gestelt om deselve 

penningen op te schieten op conditien mede breder in den requeste vermelt, versoekende 

derhalven te mogen werden geauthoriseert om de voorschreven penningen aan de gemelte 

momberen in haar quqliteijt te mogen uittellen, en vorder sodanig secuur gestelt te worden, 

dat in het toekomende onder geen fideicommis of eenig ander beswaar mag of sal cunnen 

bemoeijt worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden authoriseren den remonstrant omme de resterende 

cooppenningen in vougen alsin den requeste gemelt aan d’ Heeren Jan Coops en Willem 

Valensijn uit te tellen welke Heeren mits desen mede werden geauthoriseert om deselve 

penningen te ontfangen; mits dat naar vertoon van de door dese penningen af te lossene 

obligatie het huijs van den remonstrant van het fideicommis daar op leggende sal werden 

ontheven, ende bevrijt, ende de obligatie wederom integendeel met den fideicommisse werden 

beswaart. 

 

 

405. Den 13 Meert 1719, fol.142vo. 

Op de requeste van Dirck Geerts, Geestelijckheits meijer op t’ land van Vollenho in de 

Leeuwte, versoecke om redenen van de sterfte onder sijn runde een fortabele remissie. 

Was geapost:  Om redenen in desen requeste vervat so word suppliant geremitteert sestig 

guldens, dewelcke over de jaren 1717, 1718, en 1719 te verdeelen ijder jaar tot 20 guldens. 
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406. Den 16 Meert 1719, fol.143. 

Op de requeste van Jan Klasen, schipper van Blockzijl remonstrerende dat alhijr ter merckte 

brengende Berger Delfs ter Gouds aardewerck, door de weduwe van Heere van Goutum is 

verhindert t’ selve aen de winckels te leveren en uit te venten, en sulck door een 

appoinctement van Schepenen en Raden van dato den 17 Martii 1675 luijdende: Schepenen en 

Raden verstaen dat de friese pottebakkers ofte koopluijden alhijr gene potten sullen mogen 

verkopen als op de ordinairis mercktdagen: daar d’ suppliant vermeint dat t’ selve alleen 

dicteert en verbijdt om aen particulijre potten te verkopen dog nijt behoorde g’ entendeert te 

worden tot de winkelijrs en slijters. 

Was geapost:  Schepenen en Raden inhereren als nog het gemelde appoinctement den  

17 Martii 1675 aen de pottebackers alhijr wonende verleent ende word de suppliant alnog  

g’ interdiceert om buijten de ordinaire mercktdagen eenige potten t’ sij aen winkelijrs off 

slijters off particulijre andere burgeren en ingesetenen te leveren off verkopen bij de boete als 

van oudts daar toe staande. 

 

 

407. Den 18 Meert 1719, fol.143vo. 

Op de requeste van de erfgenamen van Evert Willem de Meijer en N: Hanselaar qqa. 

versoekende een peremptoiren dag dat de erfgenamen van Ds. E. Worst capitatum den 

inventaris sullen beedigen en sig te suijveren wegens de doorgedane posten int huijsboeck van 

Ds. Everhardus Worst en sulx bij eene fixerende boete opdat het appoinctement van den  

5 november 1718 nijt illusoir mag gemaakt worden maar effect sorteren. 

Was geapost:  Schepenen en Raden inhererende haar afgegevene decreet in desen gemelt 

ordonneren dat de erfgenamen Ds. Everhardus Worst hooft voor hooft den inventaris 

rechtelijck sullen hebben te stercken, ende sig te suijveren wegens de doorgedane posten in  

t’ huijsboeck van Ds. E. Worst op den eersten rechtdag na Paaschen bij poene van nadere 

dispositie en te fixerene boete. 

 

 

408. Den 3 April 1719, fol.144. 

Op de requeste van Jan Ridder, Kleis Jacobs beneffens Willem Rutgersen Kuijper en Arent 

van Grafhorst alle qqa. en als momberen: versoeckende terwijl Klaas Gast (in huwelijck 

gehad hebbende Sara Tijsius ende van wijn hij testamente is belijftuchtig in hare gehele 

nalatenschap) geresolveert is om sijn gehelen gemenen boedel te verkopen en te gelde te 

maken: Dat sij momberen mede mogten g’ authoriseert sijn die gemenen boedel voor so verre 

den eigendom aen hare pupillen en den tucht aen Klaas Gast toebehoort met ende neffens 

Klaas Gast te verkopen. 

Was geapost:  Dese versochte verkopinge word ten requarde van d’ onmondige g’ accordeert. 

 

 

409. Den 4 April 1719, fol.144. 

Op de requeste van die bij testamente g’ institueerde erfgenamen van die Ed: Joan Velthoen 

versoeckende om redenen in hare requeste  vervatt de boedel en erfenisse onder de wet en 

beneficie van inventaris te adieren, ende daar en boven een behoorlijck termijn om den boedel 

te redden en de effecten des boedels te gelde te maken binnen welcken tijt de legatarissen de 

erffgenamen nijt sullen mogen aenspreken tot betalinge en ontrichtinge van die aen haar 

besprokene legaten. 

Was geapost:   Het beneficie van inventaris beneffens een termijn van een half jaar na deses 

weeken van de sterfdag, binnen welcken tijt de legatarissen de erfgenamen in desen vermelt 
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tot betalinge en ontrichtinge van die aen haar besprokene legaten nijt sullen mogen 

geconstringeert ofte geholden worden, worden g’ accordeert. 

 

 

410. Den 4den April 1719, fol.144vo. 

Op de requeste van Gerrit Peil in qualiteijt als momber over de onmundige kinderen van  

wijlen Debora Tangena weduwe Stortenbeeck, remonstrerende hoe dat bij nevens sijne mede 

momberen Joan Ribbius en Procureur Jan Henrik Tangena salligher genootsaakt is geweest 

om redenen in desen gemelt bij requeste aen de magistraat van Deventer te versoeken, den 

boedel onder beneficie van inventaris te mogen aanvaarden, het welk ook is worden 

geaccordeert, en dewijl de pupillen alhier ook eenige goederen gekregen hebben, so versoekt 

remonstrant de voorschreven goederen onder het selve beneficie van inventaris te mogen 

aanvaarden. 

Was geapost:  Het versoek so als in desen gemelt en het beneficie van inventaris word 

geaccordeert. 

 

 

411. Den 8den April 1719, fol.145. 

Op de requeste van Adriaan van Groenouwe, versoekende dat desselfs soon Thobias van 

Groenouwe oudt sijnde twe ende twintigh jaaren mondigh ende meerderjaarigh mooge 

werden verclaart, ten einde machtigh ende in staat sij, om de coopmanschap van de Linnen 

Reijderije ende het geene daarvan affhanght, ten voordeele van sijn huijs ende familie te 

moogen exerceeren ende voortsetten. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden den inhoudt deses requestes overwoogen hebbende, 

verclaaren Thobias van Groenouwe voor mondigh ende meerderjaarigh, ten einde machtigh 

ende in staat sij, om de  coopmanschap van de Linnen Reijderije ende het geene daarvan 

affhanght ten voordeele van sijn huijs ende familie mooge exerceeren ende voortsetten. 

 

 

412. Den 11den April 1719, fol.145vo. 

Op de requeste van Janna Crouwels dochter van Aaltjen Velthoens versoeckende soodanigh 

legaat van acht honderdt guldens op haar vier kinderen door haar oom die Ed: Jan Velthoen 

salligher vermaackt bij sijne testamentaire dispositie, aen haar mooge uijtgekeert werden tot 

alimentatie van haar suppliantes kinderen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen de suppliante tot sustentatie ende 

alimentatie van haare kinderen, een vierde part van het legaat op haare kinderen door haar 

oom die Ed: Jan Velthoen saligher vermaackt. 

 

 

413. Den 29 April 1719, fol.145vo. 

Op het versoeck van de momberen van Gerrit Reindts voorkinderen versoeckende om de 

bewesene penningen tot dertig caroli guldens onder de vader Gerrit Reinds te mogen laten 

berusten, sonder des wegens zonder redevabel off aenspralelijck te sijn. 

Was geapost:  Het versoeck van de momberen in desen gemelt om de pupillaire bewesene 

penningen ad dertig caroli guldens onder de vader te mogen laten berusten sonder daar voor 

aensprakelijck te sijn, word om redenen g’ accordeert. 

 

 

414. Eodem [29 April 1719], fol.146. 

Op de requeste van Clara Linderman versoekende weduwe van d’  aissajeur Casper  
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Linderman versoeckende dat haare meubilen door d’ Heer ontfanger deser Stad domeinen 

voor eenige achterstedige landpacht g’ arresteert en g’ inventariseert ad opus jus habentium 

publick mogen verpacht worden. 

Was geapost:  Jan Visscher word g’ authoriseert om de g’ arresteerde en g’ inventariseerde 

meubilen publijck te verkopen en de penningen daar van provenieerende onder hem te 

behouden tot nadere dispositie van Schepenen en Raden. 

 

 

415. Den 12 Meij 1719, fol.146. 

Op de requeste van vrouw Anna Justina van der Elburg weduwe Ds. Franciscus Hanius 

versoeckende dat aen haar dogter Mechteld Cornelia Hanius de 20 jaren ouderdom reets 

gepasseert en begaaft met die hoedanigheden als de Lege 2. 18.1. cod: de his qui venia aetatis 

impetraverunt vordert, en venia aetatis mag verleent worden. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen aen de boven gemelde dogter van Ds. Hanius 

de magt en faculteit om haare goederen te kunnen ente mogen gouverneren en administreren: 

en volkomen bewint daar over te hebben. 

 

 

416. Den 5den Junij 1719, fol.146vo. 

Op de requeste van d’ Heer Burgermeester J.H. Ridder en Dirck Ridder versoeckende 

gerichtelijcke cessie van 2/3 parten van een gerichts acte van 500 guldens capitaal door hun 

lijder vader zaligher genegotieert en gevestight op een erve in Camperveene haer lijder 

broeder de Capitein Jacob Ridder te  deele gevallen, welke som sij requestranten voor 2/3 

parten voor haar broeder hebben moeten betalen: aen Hermen van der Weert. 

Was geapost:  Schepenen en Raden parthien mondelingh haare redenen over den inhoud van 

desen requeste hebbende doen geven, en derselven consideratien gehoort, hinc et eenige 

hiervoor gebraght; verstaan dat de beklaagde Hermen van der Weert, boven de reets 

afgegevene quitancien nijt kan beswaert worden eenige nadere cessie aen de requestranten te 

geven. 

 

 

417. Den 5den Junij 1719, fol.147. 

Op de requeste van Pijter Hakkers als momber over Tobias, Klaasien en Henrina Scrijvers de 

3 onmondige kinderen van Tobias Scrijver de oude, bij sijne overledene weduwe in egte 

verweckt, ende Geesien Gosens nagelaten weduwe van Tobias Scrijver hoe dat na  

t’ overlijden van voorscreven Tobias Scrijver Adriaan van Groenouwe als mede momber van 

d’ eerste suppliant de rederie van Linnen etc. voor dese 2 supplianten en voor dese pupillen in 

compagnie hebben waargenomen en uijtgevoert: maar vermits deselve onlangs is overleden 

en de suppliant waar van de jongste reets 20 jaren oud, en de oudste soon Tobias Scrijver de 

jonge binnen 2 maanden oud sal sijn 23 jaren en in dese rederije reedts wel is ervaren, 

versoeckende dat om dese neeringe te kunnen doen en na behoren uijtvoeren voor en ten 

dijnste van de participanten: Meerderjarig mogte werden verklaart. 

Was geapost:  Op versoeck in desen gedaan wort toegestaan en Tobias Scrijver meerderjarig 

verclaart ten aensien van dese neeringe en koophandel. 

 

 

418. Den 12den Junij 1719, fol.147vo. 

Op de requeste van David Betzeene ende Wolter ten Kaate momberen over Gerrichjen 

Scholte onmondigh kindt van Harmen Scholte, ende Annichjen Egbers, mitsgaeders Gerridt 

ten Kaate, ende Willem Gerritsen Bosch, als momberen over Henrick ende Egbert Michorius, 
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onmondige kinderen van Arent Michorius, ende Annichjen Egberts voornoemt, versoekende 

in haare qualiteijt wegens hunne pupillen, haar van den boedel van der selver binnen dese 

Stadt overleedene moeije Willemtjen Egberts om reeden bij de requeste vermeldt te moogen 

abstineeren nog sig op eenige wijse daarmede bemoeijen; mitsgaeders dat sij sullen moogen 

verkoopen de linnen ende wollen kleederen van de verstorvene moeije, ende het geene vorder 

tot haar lijff alhier is berustende, om uijt de penningen daar van provenierende te betaalen de 

dootschulden, ende d’ oncosten van de begraffenisse op haar crediet alhier gemaackt, so verre 

dieselve sullen kunnen toereijcken, sonder mochten gehouden te sullen werden daar door haar 

als erffgenamen gedraagen, offte den boedel als soodanig g’ aenvaardt off g’ adieert te 

hebben. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden over de inhoudt dese requeste gehoort hebbende het 

rapport van de Heeren Hoofdtluiden van het Celle Broeder espel; Accordeeren der 

supplianten versoeck, soo als alhier is gedaan. 

 

 

419. Den 24
ste

 Junij 1719, fol.148. 

Op de requeste van Jan Heeres woonagtig tot Sneek versoeckende betalinge van twee hondert 

en tagentig guldens en 15 stuivers salvo calculo rest van meerder heerkomende van geleverde 

gort, haver, erwten ende gelevert aen St. Geertruijden en Catarinen Gasthuijs in de jaren 1685, 

1687, 1688, en 1689 ingevolge extract uijt des suppliants vaders verstorven schultboeck. 

Was geapost:  Op t’ rapport van de Heeren P. van de Weteringe en N: Munt Med. 

Provisoren van t’ gemelde gasthuijs, de gelibelleerde rekeninge vant geseide Gasthuijs over 

de gemelde jaren, en bevonden hebbende, dat dese gementioneerde rekeninge is als betaalt 

sijnde ingebraght en int boeck van rekeninge is gerigistreert, so kan op dit request en versoeck 

nijt werden geresulteert, maar moed werden van de hand gewesen. 

 

 

420. Den 26 Junij 1719, fol.148vo. 

Op de requeste van Simon en Marrichijn Cornelis, versoeckende dat als knegt en de tweede 

als meid gedijnt hebbende bij Grijte Daniels weduwe van Teunis Jacobsen: Stad meijerse in 

den jare 1718 en voor huijre te goedt hebbende de eerste 17 en de tweede 18 guldens, en den 

boedel van Grijte Daniels gedistraheert sijnde so versoecken supplianten dat met de haare 

verdijnde meid en knegteloon in desen boedel mogen werden  geprefereert. 

Was geapost:  Het gemelde knegte en meijde loon het eerste ad 17 en de tweede ad 18 

guldens beide over den jare 1718 verdijnt en gevallen, word in den boedel van Grijtijn 

Daniels weduwe van Teunis Jacobsen Stads Meijerse geprefereert en word g’ ordonneert dat 

dese vijff en dartig caroli guldens uijt dese boedel penningen sullen moeten uijtgekeert en aan 

de supplianten betaalt werden. 

 

 

421. Den 26 Junij 1719, fol.149. 

Op de requeste van Jan Roelofsen Stads Meijer op de Kleine Pijper: Versoeckende dat de 

remissie wegens t’ versterf van sijn rundvee ad 20 guldens jaarlijx aenvanck nemende van den 

jare 1718 g’ accordeert daar sijn versterf reets te vooren in de jaren 1715, 1716 en 1717 is 

voorgevallen, dese remissie over gemelde jaren 1715, 1716 en 1717 moge geprotraheert 

werden. 

Was geapost:  Het versoeck word om redenen in den requeste vermelt, ende in gelijckheit 

van andere meijeren de remissie oock over de jaren 1715, 1716 en 1717 ad 20 guldens 

jaarlijck mede toegestaan en geretrohaheert. 
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422. Den 3 Junij 1719, fol.149. 

Op de requeste van Willem Rutgersen Kuijper versoeckende dat sijn soon met name Gerrit 

Kuijper bij Anna Magdalena ten Bosch in echte verweckt, en aenstaande november oudt 

sullende wesen 24 jaren meerderjarig mag werden verklaart nu hij ende hij supplianten 

gerustelijck aen sijn gemelde soon des selfs bewesene penningen uijt te keeren, om daar mede 

sig in staat te stellen sijn kost te winnen en de backers neringe te doen. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen de supplianten sijne versoeck, en verklaren 

desselfs soon meerderjarig over sijne bewesene moederlijck goed te mogen ontfangen om 

daar eenige neringe en coopmanschap te beginnen. 

 

 

423. Den 24 Julij 1719, fol.149vo. 

Op de requeste van Requeste van Gerrit Heijmerichs, Abram Gerrits en andere meieren aan de 

Swarten dijck versoekende surciance van executie tegens haar gedreight door Jan Visscher als 

inmaner van de verpondinge anno domini 1718 te ondernemen, ter tijt sij mogten komen te 

ontfangen het douceur voor haar verstorvene beesten aen de besmettelijcke sijckte van de 

provintie haar g’ accordeert. 

Was geapost:  Schepenen en Raad accorderen de supplianten surciance van executie in so 

verre als sij te pratenderen hebben wegens haar geledene schade en g’ accordeerde douceur, 

dog sullen het overige van haar verschulde verpondinge anno domini 1718 in de tijt van  

8 dagen off uijterlijck 14 dagen moeten suijveren en betalen, off des wegen de executie 

moeten ondergaan. 

 

 

424. Eodem die ende anno (24 Julij 1719), fol.150. 

Op de requeste van Jan Dircksen Krap als vooght over Dirck Henricksen Stickert 

versoeckende terwijle sijn pupille reets 23 jaren oud is en aen de selve rekeninge bewijs en 

reliqua soude doen en de weinige penningen ontrichten, dat aen deselve venia aetatis 

toegestaan mogte werden. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen het versoek in desen gemelt. 

 

 

425. Den 28 Julij 1719, fol.150. 

Op de requeste van Peter Bondam ende Dirck Eckelboom als momberen over d’ nog 

onmondige kinderen van Menso van der Heide versoeckende approbatie van de maagescheit 

tussen de meerdrjarige kinderen voorscreven opgericht, soo hijr nevens is gaande. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt word g’ accordeert, ende het neffengaande 

maagescheit ten requarde van d’ onmondige kinderen van Menso van der Heide g’ approbeert 

pro ut jacet. 

 

 

426. Den 5den Augustus 1719, fol.150vo. 

Op de requeste van de Bois versoeckende eenige oude materialen tot de glasblaserije van sijn 

vader gehoort, hebbende na op den inventaris gebraght van weinig waardije sijnde ter taxatie 

en moderatie van onpartidige te mogen tot sijne gebruijck hebbe en behouden. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt word pro ut jacet g’ accordeert. 

 

 

427. Den 16 Augustus 1719, fol.150vo. 

Op den requeste van Gerrit Wijchers, remonstrerende hoe dat hij nu eenige jaren mondig, en  
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getrouwt sijnde geweest, tot nog toe, niet jegenstaande alle minlijke interpellatien, van sijn 

momber Jannes Raats geen ordentelijke rekeninge heeft cunnen krijgen, versoekende dat sijn 

genoemde momber mag werden geordonneert reekening te doen. 

Was geapost:  Fiat reekeninge binnen den tijd van veertien dagen, enso de beklaagde reden  

van contradictie heeft, kan sig binnen de voorschreven tijt addresseren ter tafel van haar Wel 

Edele Hoog Agtbare. 

 

 

428. Den 18 Septemb(er) 1719, fol.151. 

Op de requeste van Jan Ridder en Kleijs Jacobs, Willem Rutgersen Kuijper en Arent van 

Grafhorst qq. versoeckende staat en inventaris van Klaas Gast als getuchtige van sijn vrouw 

Sara Gijsius der requestanten pupillen moeije en nalatenschap. 

Is verstaan en geapost: Parthijen mondeling gehoord sijnde over den inhout van dese 

requeste is na deliberatie goedgevonden en geresolveert dat den beklaagde staat en inventaris 

van den boedel in desen gemelt in de tijt van 8 dagen sal moeten overgeven. 

 

 

429. Den 23 Septemb(er) 1719, fol.151. 

Op de requeste van Frans Jansen versoeckende dat sijn twee sonen Jan out 24 ende Evert 

Fransen oudt 22 jaren meerderjarig mogen werden verklaart om de koopmanschap te konnen 

doen en gesamentlijck een bestaanlijckheit te hebben. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort toegestaan ende aen de gemelde personen 

Jan en Evert Fransen venia aetatis toe te saan ende worden deselve meerderjarig verklaart. 

 

 

430. Den 2 Octob(er) 1719, fol.151vo. 

Op de nadere instantie van Jan Ridder, Kleijs Jacobs, Rutger Kuijper en Arent van Grafhorst 

qq. versoeckende al nog staat en inventaris van Klaas Gast. 

Was geapost:  Schepenen en Raden inhererende haar afgegeven appoinctement van den  

18 September 1719 ordonneren de beklaagde Klaas Gast om tussen heden en overmorgen den 

inventaris door hem oprecht en in gereetheit sijnde over te geven bij een boete van 4 guldens. 

 

 

431. Den 4den October 1719, fol.151vo. 

Op de requeste van d’ erffgenamen van die E: Claas van Bercum versoeckende remissie van 

een restant van f.94 - 6 - 4 wegens de Waege over den jaare 1719, wegens het versterff van 

het rundtvhe ende inundatien. 

Was geapost:  Wanneer deremonstranten sullen hebben betaalt vijftigh caroli guldens, sal het 

restant haar werden geremitteert. 

 

 

432. Den 9den Octob(er) 1719, fol.152. 

Op den requeste van Jan Stubbe en Willem Tromp als voogden over Jan van den Voorden 

versoekende approbatie van de verkoop van het huis aan haar pupil en desselvs stiefvader 

Thomas Rouse in het gemeen toebehorende, ende aan de gemelde Thomas Rouse verkoft. 

Was geapost:  Den verkoop in desen gemelt word geapprobeert, mits dat de kooppenningen 

so lange onder den kooper sullen verblijven; tot nadere ordre van Schepenen ende Raad. 

 

 

 



Pagina 99 van 214 

433. Den 9 October 1719, fol.152. 

Op den requeste van Willem Brumer, versoekende met beslag en aanpandinge te mogen 

procederen op een huis staande Agter de Nieuwe Muure, toebehorende de Veendrig van 

Wieringen. 

Was geapost:  den suppliant word geaccordeert om met beslag en aanpandinge conform 

Stads wette op het huis in desen gemelt te mogen procederen. 

 
[In marge]: Den 19 December 1735. Is goetgevonden de resolutie over t’ appoinctement van t’ Schaffers Gilde 

genomen op den 9 October 1719 niet te boeken. 

 

  

434. Den 16 October 1719, fol.152vo. 

Op den requeste van de vrienden van Susanna van Hoogstraaten remonstrerende hoe dat sij al 

haar goederen verguist hebbende, de vrienden tot voorcominge van verdere onheijlen, haar bij 

provisie geset hebben in een burger huijs, met intentie om haar in een verbeter huijs te sette en 

te laaten brengen, waartoe sij authorisatie bij desen waren versoekende. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accorderen aen de supplianten het versoeck so als in 

desen vermelt. 

 

 

435. Den 29 October 1719, fol.152vo. 

Op den requeste van Harmen Hulleman als eijgenaar en koper van het pomphuijs van de 

gewesene brouwereij van Peter Velthuijs, remonstrerende hoe dat hij wel genegen was het 

voorschreven pomphuijs te repareren mits dat de uitgang waar mede het selve beswaart is ter 

somma van agt en twintig stuivers, mag gestelt worden op veertien stuivers jaarlijx, 

versoekende dat hem sulxs mag werden geaccordeert. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accorderen aan den remonstrant het pomphuijs in 

desen vermelt seven voet ter sijden uit te mogen setten mits betalende eene gulden s’ jaars. 

 

 

436. Den 30 Octob(er) 1719, fol.153. 

Op den requeste van Gillis Winter versoekende de nagelaaten boedel van sijn broeder Willem 

Winter onder beneficie van inventaris te mogen aanveerden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accorderen aan den suppliant den boedel onder 

beneficie van inventaris te mogen aanveerden, mits met communicatie van de aangestelde 

curateuren. 

 

 

437. Den 30 October 1719, fol.153vo. 

Op den requeste van Marten Vork als gevolmagtigde van sijn vader Marten Vorck 

versoekende int naam van sijn vader desselvs dogter om gewigtige redenen Clasina Vork van 

hier in een verbeterhuis te moogen vervoeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accorderen het versoek so als het legt. 

 

 

438. Den 31 Octob(er) 1719, fol.153vo. 

Op den requeste van Jan van den Voorde versoekende venia aetatis. 

Was geapost:  Schepenen ende Raden accorderen aan den suppliant de versogte venia aetatis. 
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439. Eodem [31 October 1719], fol.153vo. 

Op den requeste van Joseph Wichers en Hendrik Gervink, beijde oomen van het kind van Jan 

Simonsen, versoekende approbatie van de verkoop van het huis het gemelte kind 

toebehoorende, ende met goedvinden van Schepenen en Raad, gedaan, en versoekende 

wijders het voornoemde kind met haar te moogen neemen, en tot haar kosten op te brengen, 

met belofte van het nooijt tot Stads lasten te sullen laten worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden approberen den verkoop, ende accorderen wijders het 

verdere versoek in desen gemelt. 

 

 

440. Den 6 Novemb(er) 1719, fol.154. 

Op den requeste van Jacob J. van Wijnbergen versoekende een halve mate buiten de Veene 

Poorte alhier gelegen, hem te deele gevallen int den fideicommisse mag werden ontslagen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accorderen aan den remonstrant sijn versoek so 

wanneer denselve met de penningen uit de verkoop van het stukje land in desen gemelt 

sullende provenieren, eenig ampt ofte bedieninge voor sijn soon sal koopen, en voor denselve 

soeken te besorgen. 

 

 

441. Den 12 November 1719, fol.154vo. 

Op den requeste van Albert Klokkenberg, en Grietje Klokkenberg, versoekende den boedel 

van haar moeder Annegje Aalts, weduwe wijlen Wessel Klokkenberg onder beneficie van 

inventaris te mogen aanveerden, mits assumptie en ten overstaan van twee der principaalste 

crediteuren, welke sijn Rijk van Wijnvoorden, ende Jan Worst. 

Was geapost:  Het versoek in desen gemelt wort geaccordeert, mits assumtie van de twee 

crediteuren mede in desen gemelt. 

 

 

442. Den 25 November 1719, fol.154vo. 

Op den requeste van Pieter Hakkes als momber over Sara van Gronou, remonstrerende hoe 

dat den boedel van haar overledene vader Adriaen van Gronouw en van haar stiefmoeder 

Trijntje Wijnouds als nu gescheijden en gedeijlt wordende de portie van des suppliants pupille 

ten meesten profijte van deselve weder sal moeten aangelegt worden en geconsidereert de 

suppliant geen beter en secuurder middel voor des pupilles effecten heeft weeten uit te vinden, 

alsdat de penningen daar van gelegt worden in de koopmanschap van vlas, linnen en desselvs 

redereij, gelijk wijlen haar vader gedaan, en haar broeder Tobias van Gronou daar in 

gecontinueerd heeft, en dat sij over sulxs met dese haare broeder in maatschappeij soude 

wesen, versoekende derhalve, dat de penningen uit den boedel van haar vader voorschreven 

har sullende toegedeelt worden, mogen worden gelegt in de koopmanschap en redereij van 

haar broeder tegenwoordig wordende gedaan. 

Was geapost:  Op het gedaane rapport van d’ Heeren Hooftluijden, so hebben Schepenen 

ende Raaden het versoek so als het legt geaccordeert. 

 

 

443. Eodem [25 November 1719], fol.155. 

Op den requeste van de respective buitenvaders van het Kinderhuis, remonstrerende hoe dat 

den armen hebben staande een kleijn huisje in de Boven Hofstraate op de hoek van de Boven 

Kerke het Heijlovers nest genaamt en te voren voor een uitgang van drie goudguldens 

behouden, dog dat de supplianten met goedvinden van de Armen Bedienaars occasie hebben 

van het voorschreven huisje aan eenen  Henrie Hiddink te verkoopen, met aanneeminge van  
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de gemelte uitgang, en daar en boven nog voor negen en dertig guldens vrijgelt versoekende 

het voorschreven huisje op conditien als boven vermelt te mogen verkoopen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden hebben naer examinatie de gedaane rapport van de 

Heeren Hooftluijden het versoek so als het legt geaccordeert. 

 

 

444. Den 28 November 1719, fol.155vo. 

Op den requeste van Lumina van Hoogstraaten weduwe Dompselaar, Guiliam Brunier  en 

Henricus Steenhouwer als een der grootste crediteuren, curateuren van den boedel van Roelof 

van Hoogstraaten, remonstrerende hoe dat sij Arnoldus Meijerink om betalinge van de 

resterende kooppenningen van d’ hoff van gemelte Roelof van Hoogstraaten in de Sak met 

regts middelen aangesproken en verwonnen hebben, ende dat hij de gedagte penningen 

voorgevende nu te willen betalen, egter indirect declineert te voldoen met pretext als of de 

supplianten in qualiteijt van curateuren niet bevougt souden zijn een wettig transport van de 

hof voor het gerigte van IJsselmuiden te doen, sonder daar toe specialijk van U Wel Edele 

Hoog Agtbaren geauthoriseert te zijn, versoekende derhalven dat sij supplianten qq. mogen 

geauthoriseert om het transport van de voorschreven hof voor het gerigte van IJsselmuiden te 

doen. 

Was geapost:  De beneficiaire erfgenamen van Roelof van Hoogstraaten nevens de 

curateuren worden geauthoriseert de penningen van de vercofte hof te ontfangen, en worden  

dienvolgens mede geauthoriseert de overdragt van de hof voor het gerigte van IJsselmuiden in 

forme so als het behoort te doen. 

 

 

445. Den 2den Decemb(er) 1719, fol.156vo. 

Op den requeste van Gillis Winter, remonstrerende dat wel bij appoinctemente van den 30 

October 1719 aan hem toegestaan is, om sijn broeders boedel onder beneficie van inventaris 

te mogen aanveerden, mits met communicatie van de aangestelde curateuren, en dat op den  

. . . . November eenige meubilen heeft laeten verkopen. Maar dat voor t’ wijdere geene, of 

immers seer weijnig kennis van de saaken heeft bekomen, de papieren, sleutels in en 

uitstaande schulden voor hem blijvende verborgen, bijgevolge onmogelijk in staat om het 

wetsvereijs in t’ voleijnden van den inventaris te voldoen, presenterende wijders borge te 

stellen uit den boedel niets te sullen vervrembden, mogende ook dan wel lijden dat de 

curateuren haar intrest waarnemen, edog voor haar rekening van haar, en buiten beswaar van 

de boedel, versoekende derhalve, dat hij permissie mag hebben om de crediteuren en 

intressenten van den boedel tegens seekeren dage tot aangevinge van haar schulden te mogen 

verdagen, de penningen van den boedel onder suffisante cautie te innen, en eijndelijk dat de 

curateuren gelast mogen worden om aan hem ten overstaan van de Heeren Hooftluiden, op 

eninge, bewijs, en reliqua te doen en geeven. 

Was geapost:  Fiat ut petitur, mits sig addresserende aan de Heeren Hooftluiden van het 

Buiten Quartier. 

 

 

446. Den 4den Decemb(er) 1719, fol.157. 

Op den requeste van Tobias Scrijver junior en Pijter Hackes als momber over Claasijn en 

Henderijntij Schrijvers onmondige kinderen van wijlen Tobias Schrijver junior versoeckende 

approbatie van t’ maagscheit tussen voorschreven requestranten ter eenre ende de weduwe 

van Tobias Scrijver senior Geesijn Goosens ter andere sijde den 1 December 1719, alhijr op 

gericht. 

Was geapost:  Op het rapport van d’ Heeren Hooftluijden van t’ Buijten quartijr, so word het  
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maagescheit onder de kinderen en erfgenamen van Tobias Schrijver en des selfs weduwe 

Geesijn Gosens opgericht, so als t’ selve leidt, ten requarde der onmondige g’ approbeert. 

 

 

447. Den 4den Decemb(er) 1719, fol.157vo. 

Op de requeste van Henrick Bavinck, Hermen Holtman en Willem van Cleeff als momberen 

over Hermen Hermesen en Klaas Hermsen Holtman versoeckende terwijl d’ eerste reets 24 

jaren en de  tweede twee en twintig jaren oudt is, en d’ eene het grutter end’ andere de backers 

neeringe te beginnen dat deselve daarom en om haare neeringe en hantteeringe des te beeter te 

doen en haar coopmanschap te drijven dat deselve meerderjarig mogten werden verklaart. 

Was geapost:  Op het rapport van d’ Heeren Hooftluijden van t’ Broeder quartijr, so worden 

de gemelde personen meerderjarig verklaart ende deselve venia aetatis g’ accordeert. 

 

 

448. Den 9den December 1719, fol.157vo. 

Op den requeste van Lodewijk Camerling, en Berent Hartman als curateuren van den boedel 

van Dirk Albertsen van Haarst en Manegjen Everts Camerling in leeven eheluijden, 

remonstrerende hoe dat in den boedel voorschreven onder andere effecten sig mede 

bevindende een vierde part van de Pelle mole cum annexis, sij supplianten tot haar 

leedweesen hebben gemerkt dat de staat van deselve Pelle mole ende koopmanschap daar bij 

in garste, gort als anders wordende gedaan, binnen weijnige jaaren seer is vermindert ende ten 

agteren geraakt, en dan nog verders geconsidereert  de periculen die de voorschreven mole, 

van brand, storm en om vervallen als anders gedurig onderhevig is, waar door dan de 

crediteuren en selvs de participanten van de overige deelen van de mole, nu als reets de 

penningen in de koopmanschap hebben verloren, en met de tijt de mole selve ongevoelig 

sullen verliezen,versoekende derhalve, dat haar Wel Edele Hoog Agtbare het daartoe gelieven 

te derigeren, dat de geheele mole, te gelijk, die eender verkogt sal worden en meerder gelden 

als een gedeelte van dien, moge worden vercoft, of bij manquement van dien, dat Haar Wel 

Edele Hoog Agtbare gelieven te accordieren, dat de supplianten qq.  het vierde part tot desen 

boedel gehorende ten overstaan van de Heeren Hooftluijden mogen verkopen. 

Was geapost:  Ingevalle de mede intressenten van de Pel mole in desen gemelt niet willen 

resolveren de geheele Pel mole te vercopen, so worden de curateuren van den boedel van Dirk 

Albertsen van Haarst geauthoriseert het vierde part van de voorschreven mole te vercopen. 

 

 

449. Den 11 Decemb(er) 1719, fol.158vo. 

Op de requeste van de momberen over t’ onmondige kind van Gerrit Berentsen Blondert, 

versoekende authorisatie om tweehondert caroli guldens pupillaire penningen op obligatie en 

onder personeel verbandt aen de weduwe van Jacob Gronouw ad 4 procento te verrenten uijt 

te mogen tellen. 

Was geapost:  Op t’ rapport van d’ Heeren Hooftluijden van t’ Buijten quartijr so worden de 

momberen in desen gemelt g’ authoriseert om dese twee hondert guldens pupillaire penningen 

aen de weduwe van Jacob Gronouw per obligatie en onder personeel verband op interesse ad 

4 pro cento uijt te geven. 

 
[In marge]: Den 15 September 1729. De momberen hier nevens vermeld, hebben in den gerigte verklaerd, dat 

haer nevens staende capitaal cum interesse door de weduwe van Jacob Gronouw ten genoegen gerestitueert ende betaald is. 

 

 

450. Den 11 December 1719, fol.158vo. 

Op den requeste van Henric van Wieringen remonstrerende hoe dat op den 30 Meij 1719 
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opgerigt is een seker accord tussen suppliant cum suis ter eenre en Bernard Hegeman als 

testamentaire erfgenaam van desselvs schoonmoeder Rudolpha Hooft weduwe Keppels ter 

andere sijde, en dat over eenige goederen retour onderworpen, de door desselvs overlijden 

moesten comen aan de naaste vrienden in den bloede in elke staak, en dewijl supplianten uit 

hoofde van voorgemelte accord competeert twee hondert caroli guldens als sijnde de naaste in 

den bloede en de mondige kindeen van Do. Cortenis saliger mitsgaders de momberen van de 

onmundige kinderen van dien van alle pretensien op gemelte tweehondert gulden sijn 

afgestapt, en daar niet meer aan manqueert als het concent en afstant van Gerrit Haan tot Dort 

als momber Jan van Wieringen saliger kinderen, so versoekt suppliant de gemelte twee 

hondert guldens te mogen ontfangen mits dat hij sal verbinden sijn tractament voor alle 

verdere aanspraak. 

Was geapost:  Het versoek in desen gemelt wort geaccordeert, mits dat den suppliant tot reëel 

borge sal stellen desselvs huijs alhier, tot securiteijt van die geene, die nog niet ten vollen 

gerenuntieert hebben. 

 

 

451. Den 16 December 1719, fol.159vo. 

Op den requeste van d’ Eedd: Jurriaan Pastoor, Klaas Kroff en Berent Hartman als momberen 

over Rutger, Johanna en Aleijda Bondam drie onmundige kinderen van Peter Bondam, 

remonstrerende hoe dat sij supplianten wegens de minderjarige, met de meerderjarige, een 

minlijke scheijdinge en deijlinge over desselvs boedel en nalatenschap gehouden, en een 

magenscheijd, als bij den requeste annex was, daarover hebben opgerigt, versoekende 

approbatie van deselve. 

Was geapost:  Op het gedaane rapport van de Heeren Hooftluijden van het Booven Quartier, 

so word de gedane scheijdinge en deijlinge in deesen gemelt en hier nevens annex 

geapprobeert. 

 

 

452. Den 18 December 1719, fol.159vo. 

Op den requeste van Anthonij Vreeland getrouwd aan Christina Lustenouwer woonagtig tot 

Uitregt, en Godfridus Wolters getrouwd aan Regina Lustenhouwer woonagtig tot Aarnhem, 

remonstrerende hoe dat Anna Martha Lustenouwer weduwe Jan van Gamster, alhier 

overleden zijnde, sij supplianten nomine uxorum swageren en de naastbestaande van de 

overledene, van desselvs staat en nalatenschap onkundig en derhalven bedugt sijn dat hare 

boedel niet suffisant mogte zijn, versoekende derhalve deselve onder beneficie van inventaris 

te moogen aanvaarden. 

Was geapost:  Het versoek in desen gemelt word geaccordeert, mits dat de supplianten voor 

jaar en dag volgens Stads recht sullen hebben te stellen of personele of reële borge voor de 

erffenisse ende reddinge des boedels. 

 

 

453. Den 6 Januarij 1720, fol.160. 

Op den requeste van Jan en Hendrik Wijchers versoekende venia aetatis. 

Was geapost:  Supplianten word beijde de versogte venia aetatis geaccordeert. 

 

 

454. Den 25sten Januar(ij) 1720, fol.160vo. 

Op de requeste van Dirck Wijchers als momber over Geesjen ende Geertgen Wijchers, 

onmondige kinderen van Wijcher Gerrits ende Annichjen Jans; Versoekende ten opsighte van 

d’ onmondige approbatie van Schepenen ende Raaden van de scheijdinge ende deilinge van  
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de naalaatenschap van Wijcher Gerrits ende Annegjen Jans voornoemt op den 17den deses 

alhier opgericht. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, hierover ingenoomen hebbende de consideratien van 

de Heeren Hoofdtluiden, approbeeren ten aensien van de minderjaerigen het maagescheijdt 

desen annex. 

 

 

455. Den 27 Januarius 1720, fol.160vo. 

Op de requeste van Johanna van Wijringen g’ assisteert met haar vooght Hermen van der 

Weert versoeckende veniam aetatis terwijl reets in 25 jaar  hares ouderdoms getreeden en haar 

tweede vooght die E: Joan Velthoen overleden is. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gedaan wort g’ accordeert ende het venia aetatis 

toegestaan mits nogtans dat Johanna van Wijringen so int alieneren van vaste goederen, in 

scheidinge en deilinge van d’ een of andere boedels waarinne en bij g’ interesseert mogte sijn 

en int afhoren en sluijten van momberlijcke of boedels rekeninge haar supplianten rakende 

behoorlijck met een momber g’ assisteert sal moeten wesen. 

 

 

456. Den 27sten Januar(ii) 1720, fol.161. 

Op de requeste van Jan van Hattum ende Peter van Dijck, te kennen gevende dat supplianten 

met wijlen Henr. Craal van de Stadt in huijre hebben gehadt een camp in het Buijten Dijcks, 

tegelijck voor f.73 - 13 - : versoekende om reedenen in den requeste vermeldt dat aen 

supplianten mooge werden geremitteert de resterende landtpacht van 1716 ter somma van 

f.107 - : - : ende van hunne resterende twederde parten landtpacht van 1717, ende 1718 ad 

f.294 - 10 - 4: uijtstell gelieven te verleenen, ende op termijnen te stellen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden verstaan, dat de origineele pachter de geheele pacht 

sal moeten betaalen, kunnende dieselve ten aensien van de betaalinge off het reguleeren der 

termijnen sig naeder addresseeren aen haar Wel Edele Hoogh Achtbaare. 

 

 

457. Den 3 Februarij 1720, fol.161vo. 

Op denb requeste van de voogden over de kinderen van wijlen Do. Jacobus Gallé in sijn 

leeven Praedicant deser Stede, remonstrerende hoe dat goetgevonden hebben eener haarer 

pupillen met name Gilles Anthonij Gallé, buiten s’ lands te senden op een coopmans 

comptoir, om de coopmanschap te leeren, waar toe sig de occasie heeft opgedaan tot Lissabon 

bij d’ Heeren Clinstoffer ende Abraham de Well coopluiden aldaar; Ende dat wijders tot 

wederzijts securiteijt noodig geoordeelt is een notariaal contract en accord hier over integaan, 

versoekende derhalve approbatie van deselve, en wel in specie van de borgtogt en deselve 

notariale acte gementioneert. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accorderen ende approberen dese notariele acte, ende de 

borgtogt in deselve gementioneert. 

 

 

458. Den 3 Februarij 1720, fol.161vo. 

Op den requeste van Willem Storm getrouwd aan Catharina van t’ Oever, voor sig selven en 

mede als last hebbende van Frederik van den Kolk getrouwd aan Aaltje van t’ Oever 

woonagtig tot Zwolle, en van Jan Janssen van t’ Oever wonende alhier, versoekende dat 

Berent Beerthuis als de nog alleen in leeven zijnde momber over de drie voorschreeven 

susters en broeder, mag werden geordonneert om binnen een seekere peremtoire termijn 

reekening bewijs en reliqua van sijne geadministreerde of toefende momberschap naar regten 
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te doen. 

Was geapost:  De beclaagde in deesen, wort gelast ende geordineert om binnen de tijt van 

veertien dagen rekening bewijs en reliqua te doen, ende so redenen van contrarie heeft te 

allegueren, kan sig binnen den voorscreeven gepraefigeerde termijn daar over addresseren aan 

Schepenen ende Raaden. 

 

 

459. Den 10 Feb(ruarij) 1720, fol.162. 

Op den requeste van Anna Dries weduwe van Reijndert Bartholds versoekende te mogen 

trouwen met een volle neef van haar overledene man. 

Was geapost:  Het versoek in desen gemelt word geaccordeert. 

 

 

460. Den 17 Feb(ruarij) 1720, fol.162vo. 

Op den requeste van Aaltje Gerrits weduwe van Henrik Meijerink, remonstrerende hoe dat sij 

op den 27 Januarij 1720 met de drie praesente stiefkinderen van haar man zalligher een 

accoort heeft gemaakt, in vougen so als breder in den requeste vermelt staat, en dat, also daar 

nog een vierde soon buiten s’ lands is dienende, wedezijts met de voogden, Henrik Smetter en 

Henrik Olthoorn, en de drie presente kinderen afgesproken is met de stiefmoeder, dat 

suppliantinne huijs so lange verbonden moet blijven om niet te mogen vercoft ofte beswaart te 

worden voor dat alle schulden in den boedel gemaakt ten vollen voldaan zijn, versoekende 

derhalve approbatie van het voorscreeven accoort. 

Was geapost:  Op het gedane rapport van de Heeren Hooftluijden van het Broeder quartier, 

als dat de vogden Henrik Smetter en Henrik Olthoorn, met handtastinge hebben verclaart voor 

des pupils aandeel bij desselvs absentie de rato te caveren en daar voor in te staan, so word het 

accord, so als het legt, geapprobeert. 

 

 

461. Den 2den Meert 1720, fol.163. 

Op de requeste van die Ed: Jan Pannebacker, Lubbertus Groen en die Ed: Teunis Visscher, als 

voogden over de nagelatene kinderen van Peter Pannebacker versoeckende approbatie van de 

publijcke gedane verkopinge van de Hellinge met de matrialen en timmerwerfs gereetschap 

op de Hellinge buijten de Korenmerckts Poorte alhijr tot achthondert en 10 guldens verkoft. 

Was geapost:  Schepenen ende Raden approberen dese gemeldt gedane verkopinge ten 

requarde van d’ onmondige so als die leidt. 

 

 

462. Den 8den Meert 1720, fol.163. 

Op de requeste van Dirckjen Krijns, dochter van Evert Meijboom ende Aeltjen Kleinsmitt, 

versoekende nu ruim vier ende twintig jaaren oudt sijnde te moogen werden verclaart; gelijck 

mede dat haare momber rekeninge moogen doen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, gehoort hebbende de consideratien van de 

momberen, accordeeren aen de suppliante veniam aetatis; ordonneerende desselffs momberen 

van haare ontfangst ten spoedighsten rekeninge bewijs ende reliquate doen. 

 

 

463. Den 8 Maart 1720, fol.163vo. 

Op den requeste van Thomas Rijken versoekende den boedel van wijlen sijn moeij Elisabet 

Beniers onder beneficie van inventaris te mogen aanveerden, en dat wijders tot curateuren 

mogen werden geauthoriseert Henrik Nieuwenburg en Gerrit Bolink. 
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Was geapost:  Scheepenen ende Raaden accorderen aan suppliant den boedel onder beneficie 

van inventaris te mogen adieren, en worden de persoonen in desen vermelt tot curateuren 

geauthoriseert. 

 

 

464. Den 15den Meert 1720, fol.164. 

Op de requeste van de predikant en Kerkenraad van Camperveene versoeckende ontrichtinge 

van de vijftig caroli guldens lijberale gifte door de Stat tot reparatie off opbouw van de 

Camperveense kercke. 

Was geapost:  Schepenen ende Raden accorderen het versoeck in desen gemelt, en 

ordonneren dat de g’ accordeerde fijftig caroli guldens tot weder opbouw van de 

Camperveense kercke aen de supplianten door d’ Heer ontfanger deser Stads domeinen sal 

betaalt worden. 

 

 

465. Den 22 Maart 1720, fol.164. 

Op den requeste van de naaste bloedvrienden van Gerhard Bakker zalligher versoekende voor 

desselvs soon Arent Bakker venia aetatis, en om den boedel van voorschreeven Gerhard 

Bakker onder beneficie van inventaris te moogen adieren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accorderen het versoeck omme den boedel onder 

beneficie van inventaris te mogen adieren, ende houden het eerste poinct ten requarde van de 

venia aetatis voor als nog in advijs. 

 

 

466. Den 25 Meert 1720, fol.164vo. 

Op de requeste van Gerrit Jansen van Assen versoeckende om eenige rekeninge van gelevert 

touw aen de Stat in de jaren 1718 en 1719 te mogen corten aen de gekofte burgerschap of de 

jaren van dijn so in den jaare 1718 heeft gekoft: als mede een rekeninge van  

19 guldens - 1 - 8 so tot de piloote Hermen Capperts sijn laste is hebbende. 

Was geapost:  De Heeren Cameners en Rentmeesteren van de Stad dis 1718 en 1719 worden 

g’ ordonneert om de rekeningen indesen gemelt ende tot laste van de Stad sijnde aen de 

suppliant te valideren in betalinge van de jura van de gekofte groote burgerschap in den jare 

1718, dog de rekeninge van f.19 - 1 – 8 penningen, tot laste van de pilote Hermen Kappert, sal 

de suppliant van sijn debituir eisen en invorderen. 

 

 

467. Den 25 Maart 1720, fol.165. 

Op den requeste van Arent Bakker versoekende venia aetatis. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accorderen aan den suppliant de versogte venia 

aetatis. 

 

 

468. Op den 30 Meert 1720, fol.165. 

Op de requeste van Jan Henricksen Lindeboom versoeckende sijn aengebragte goederen 

bestaande in een hondert en vijr caroli guldens so op den 21 Januare 1720 komende te 

trouwen met Janna Gerrits ten huwelijck heeft aengebraght volgens Stad wett, terwijl geen 

jaar en dag is getrouwt geweest, met sijn aengebragte goederen wederom sal mogen afgaan. 

Was geapost:  Suppliant word sijn versoeck in desen gemelt g’ accordeert, mits bewijsende 

dat sodane somme van penningen ten huwelijck heeft gebraght ende met eenen dat de jura en 

burgerschap winnen vant Linnewevers gilde voor de suppliant oock weder aen dese ten  
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huwelijck aengebragte gelderen gecortet werden. 

 
[In marge]: Eodem die (30 Meert 1720). Wolter ten Kaate ende Geesijn Herms hebben bij handtastinge verklaart uijt 

de mond van Janna Gerrits huijsvrouw van suppliant te hebben gehoort dat haar man Henrick Lindeboom honder vant en 4 

guldens ten huwelijk hadde aengebraght. Sonder argelist. Coram: Steenbergen en Ferd. Erkelens. 

 

 

469. Den 9 April 1720, fol.165vo. 

Op den requeste van Henric Bavink, Harmen Holtman en Willem van Cleef tot Zwolle als 

momberen over Hermen en Claas Holtman, remonstrerende hoe dat sij met drie andere 

mondige kinderen van Harmen Harmsen Holtman, aan Claas Bongaart en desselvs Geertje 

Holtmans suster van de vijf vercoperen hebben vercoft der kinderen olderlijk huis met de 

grutte moole en gereedschap daar toe gehoortende, versoekende approbatie van de verkoop. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hooftluiden so word de vercoop in desen gemelt 

geaccordert. 

 

 

470. Den 8 April 1720, fol.165vo. 

Op de requeste van Jan Jansen van Brunnepe, en Jan Knollenbergh en Dirck Bos 

versoeckende als erfgenamen ab intestato van Femmegijn Peters te mogen in den boedel en 

nalatenschap g’ admitteert worden oft dat deselve van gerichts wegen versekert word. 

Was geapost:  Jan Visscher word gelast en g’ authoriseert, om staat en inventaris van den 

boedel in desen gemelt te maken, en van Detten word g’ authoriseert om de begraffenisse 

volgens versoeck van de overledene te besorgen. 

 

 

471. Den 20 April 1720, fol.166. 

Op de requeste van Rencia Veene weduwe van wijlen de Lieutenant Jan Vos versoekende met 

de wooninge naast t’ Collegij laast door de weduwe van Pijter van Meurs bewoont te mogen 

gebeneficeert te worden. 

Was geapost:  Suppliantinne word met de gemelde woninge laast doorde weduwe van Pijter 

van Meurs bewoont, begunstight. 

 

 

472. Den 27 April 1720, fol.166. 

Op de requeste van de Capitein Jan ter Schmitten versoekende de erfgenisse en nalatenschap 

aen hem van sijn vrouw bij testamente gemaakt onder beneficie van inventaris te adieren. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt, aengaande het beneficie van inventaris wort  

g’  accordeert. 

 

 

473. Den 8 Meij 1720, fol.166vo. 

Op den requeste van Arnoldus Schut en Jan Saliker als momberen over Hendrina van der 

Maten nagelaten dogter van Henrik van der Maaten, versoekende twee hondert caroli guldens 

die sij van haar pupil renteloos onder haar hebben leggen aan Gosen Gerlebeecq tegens 4 ¼ 

per cento, stellende sijn huijs onbeswaart en vorder al sijn meubilen. 

Was geapost:  Op het gedaane rapport van d’ Heeren Hooftluiden, so word aan de 

supplianten geaccordeert, de twee hondert caroli guldens in desen requeste vermelt, so en in 

diervoegen te beleggen, als sij bij desen sijn versoekende. 
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474. Den 11den Meij 1720, fol.166vo. 

Op de requeste van Jochem Jansen op de Zuijderweert en Jan Scholte versoeckende dat de 

Zuijderweert weder als van te voren van twee erven gesepareert en aen een ijder word beiden 

separaat de halfscheit in pacht mag aengeschreven worden. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt  en verdeilinge van t’ erve de Zuijderweert in 

twee erven, en dat eene meijer voor de andere sijne beloofde pacht penningen nijt 

aensprakelijck sal wesen, word g’ accordeert. 

 

 

475. Den 20 Meij 1720, fol.167. 

Op de requeste van die Ed: Jurrien Pastoor als momber over Jannegijn IJmeker en eenige 

portien van land in Drente met d’ Heer Capitein Hoff van gemelde pupillen broeder 

mandeelig met en neffens de gemelde mede eigenaren te mogen verkoopen. 

Was geapost:  De momberen en requestranten worden g’ authoriseert om de aenpartien van 

hunne pupille in de gemelde landen in Drenthe gelegen met en neffens de mede participanten 

publijck te verkoopen ende te transporteeren. 

 

 

476. Den 30 Meij 1720, fol.167vo. 

Op den requeste van Jan Saliker en Arnoldus Schutte in qualiteijt als momberen over 

Hendrina van der Maaten dogtertje van Henrik van der Maaten, versoekende twee hondert 

caroli guldens van haar pupile te mogen beleggen aan Egbert ter Brugge tegens 4 per cento en 

stellende tot speciaal onderpant sijn huis staande in de Geerstraate, sijnde beswaart met  

2 caroli guldens 2 stuivers. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort geaccordeert mits dat meede tot onderpant 

worde gestelt de raamen. 

 

 

477. Den 30 Meij 1720, fol.167vo. 

Op de requeste van Abram Dusart behuwt vaeder van Sara Johanna Brouw, en Marc de la 

Fond testamentaire voogden g’ institueerdt door vrouwe Sara Denijs weduwe Ant. Brouw, 

versoeckende voor gemelde Sara Johanna Brouw nu reets oudt ongeveer vijr en twintig jaren, 

ingevolge de laaste wille van voorschreven testatrice vrouwe Sara Denijs weduwe Ant. Brouw 

alhijr voor Schepenen den 10 Januarius 1719 gepasseert waar bij expresselijck is gewilt dat 

voorschreven Sara Johanna Brouw meerder jarig soude werden verklaart. 

Was geapost:  Schepenen en Raden hebben na examinatie van den testamente van vrouwe 

Sara Denijs weduwe Antoni Brouw alhijr voor Schepenen den 10 Januarius 1719 gepasseert, 

het versoeck in desen requeste vermelt g’ accordeert ende het vollen bestijr der goederen aen 

juffrouw Sara Johanna Brouw toegestaan: actum in senatu den 30sten Meij. 

 

 

478. Den 11 Junij 1720, fol.168. 

Op den requeste van Gerrit Berents en Jan Steulen woonagtig op den Noord, versoekende van 

de weduwe van Jan Jonker nu getrouwt aan Willem Bos te mogen overnemen de huire van 

een seker Camp Lands gelegen in het Haatland, dese Stad toebehoorende doende jaarlijxs van 

huire 24 caroli guldens. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accorderen aan supplianten de huire van het Campje 

Lands in dese vermelt so en in diervougen als het bij de laaste verpagtinge verpagt is, te 

moogen overnemen, mits stellende meede twee suffisante borgen ten genoegen van 

Schepenen en Raaden. 
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479. Den 16 Junij 1720, fol.168vo. 

Op den requeste van Frans Vrijdag praesenteerende een toorn en huisje staande alhier Agter 

de Nieuwe Muur, so Henrik Mettink hebbe bewoont, ende voor eenigen tijt is ingevallen op 

sijne eijgene kosten weer op te bouwen en in staat te brengen om weder bewoont te kunnen 

worden, mits dat deselve wooninge aan hem  en sijne nasaeten euwiglijk en erffelijk worde 

gegeven in vollen eijgendom; ende dat vorders de weduwe van Gerrit van de Weteringe, die 

int voorschreven woninge jaarlijxs 25 caroli guldens was hebbende, uitkoope voor 100 caroli 

guldens eens, versoekende derhalve dat hem op sijne praesentatie en conditien de 

voorschreven wooninge mag worden geaccordeert. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accorderen aan den suppliant de wooninge in desen 

vermelt voor hem en sijne nasaten om deselve euwiglijk ende erffelijk te besitten ende te 

beheren mits deselve wooninge op sijne eijgene kosten weder optimmerende en in staat 

brengende om weder op een fatsoenlijke wijze bewoont te cunnen worden, en dan nog daar en 

boven aan de weduwe van Gerrit van de Weteringe betalende de somma van een hondert 

caroli guldens strekkende tot uitkoop van vijf en twintig caroli guldens die de voorschreven 

weduwe uit de woninge bovengenoemt jaarlijxs was hebbende. 

 

 

480. Den 17 Junij 1720, fol.169. 

Op den requeste van de gesamentlijke veerschipperen deser Stad remonstrerende hoe dat sij 

bij tijden en wijlen wanneer de ligters of koffen niet aan de Stad zijn, of sij haar daar van niet 

kunnen bedienen tot haren kosten aannemen een praam of ander vaartuig om daar meede de 

mensschen en goederen aen boord van hunne schepen te brengen ende te doen komen, sonder 

dat sij daar van het minste beswaar als van het bedongene of beloofde gelt hebben gehadt, dat 

egter nu de pachters van de tol en brugge hebben getragt uit te vinden, en de supplianten te 

beswaren met vier stuivers brugge gelt en drie stuivers roertol van ijder prame die supplianten 

in plaats van de coffe genoodsaakt zijn te gebruiken, het welk dewijl het nooijt practuabel is 

geweest, en dat sij van hare schepen van ieder beurte reets betalen en dat van de coffe in 

wiens plaatse de praamen gebruikt woden ook geen brugegelt of roertol betaalt wort, so 

versoeken supplianten dat aan de pagters van de tol en brugge mag worden geordonneert, van 

de supplianten wanneer se een praam in plaatse van de coffe tot gerief van de burgerij, en tot 

het beneficeren van haar slegte veer comen te gebruiken, geen roertol of bruggegelt af te 

vorderen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden verstaan, dat als wanneer de praamen of andere 

vaartuigen bij manquement van de coffen of andersints alleenlijk gebruikt worden om de 

menschen en goederen aan boort van de veerschepen te brengen, dat deselve alsdan sullen 

bevrijt zijn van het brugge gelt en roertol, dog wanneer deselve praamen of vaartuigen eenige 

vreemde goederen het zij bij het incomen ofte uitgaan inlaaden, dat deselve alsdan sullen 

gehouden wezen te betalen volgens de ordonnantie daar van zijnde. 

 

 

481. Den 21 junij 1720, fol.169vo. 

Op den requeste van Maria Lammen als mede erfgenaam van Marijtje Cornelis, hoe dat 

wegens haar minderjarigheijt geen mede bedankinge neffens haar susters heeft cunnen doen 

om de penningen van haar momber D. Oostendorp te kunnen becomen, en dat door de 

langdurige siekte en afsterven van haar moeder tot een seer slegte staat vervallen is, en egter 

sig bequaam bevind en geegen is te gaan dienen, maar gants van geen kleederen voorsien is, 

versoekende derhalve dat van twe hondert en veertig caroli guldens dewelke voor haar portie 

onder D. Oostendorp sijn berustende, in minderinge veertig guldens mag ontfangen. 

Was geapost: Schepenen ende Raaden accorderen suppliantinne om veertig caroli guldens in  
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minderinge van het capitaal in desen vermelt te moogen ontfangen. 

 

 

482. Den 24 Junij 1720, fol.170. 

Op de requeste van Gerrit Henricks ende Peter Henricks kinderen van Henrik Peters, 

naastbestaande van Femmegijn Peters weduwe van Albert de Pijlote alhijr voor een [dag?] off 

negen alhijr overleden, versoekende onder borgtogt de boedels effecten naa sig te mogen 

neemen. 

Was geapost:  Na dat Henrick van Detten sig tot borge heeft ingelaten, en voor den boedel 

van Femmegijn Peters de borgtogt voor jaar en dag na Stad recht aengenomen heeft, so 

worden de requestranten g’ authoriseert en vrijheit aan deselve gegeven om de 

boedelpenningen onder Klaas Visscher berustende te kunnen en te mogen ontfangen en de 

verdere boedel effecten na haar te mogen nemen. 

 

 

483. Den 1 Julij 1720, fol.170vo. 

Op de requeste van Willem Rutgersen Kuijper versoeckende dat eenige balcken van een 

afgebroken huijs van d’ erfgenamen van Dr. Benijr, hangende in de gemeene muijre van hem 

suppliant, en t’afgebroken huijsijn ter eenre sijnde, en met d’ andere kant leggende in de 

gemeene muijre van t’ huijs waar over die Ed: Simon Coen opsigt heeft, mogen weggenomen 

worden terwijl daar door sijn huijs groote overlast heeft en seer gebruikt word en sekerlijck 

moet omvallen. 

Was geapost:  Die Ed: Simon Coen over den inhoud van desen requeste gehoort sijnde, ende 

verklaart hebbende, dat het huijs waar over d’ opsight heeft, nijt kan blijven staan, so word 

deselve g’ authoriseert dit huijs te mogen afbreken, mits voor aen de straate een muijre van 

acht á negen voet hoog makende. 

 

 

484. Den 1 Julij 1720, fol.171. 

Op den requeste van Willem Willemse van Dijck, remonstrerende hoe dat hij bezorgt zijnde  

met een droevig accident aan zijn oogen, en het eene oog reets al verloren hebbende daar door 

gebragt is tot een ellendige staat, en niets meer heeft om van te leeven, derhalven versoekt om 

de kost uit het Buiten Gasthuis te mogen hebben. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accorderen aan den suppliant om daaglijks aan de 

gemeene tafel in het Buiten Gasthuis te gaan eeten, en des avonds sijn kost en portie te haalen. 

 
[In marge]: Den 13 Julij 1720. Bij nadere appoinctemente hebben Schepenen ende Raaden den suppliant met een 

proeve in het Heiligen Geesten Gasthuijs begunstigt. 

 

 

485. Eodem die [1 Julij 1720], fol.171. 

Op den requeste van Berent en Albert Reggerink, remonstrerende hoe dat Jannegje Willems 

weduwe van Henrik Reggerink der suppliantes broeder alhier overleden zijnde ende de beijde 

nagelatene kinderen nog minderjarig en bedugt zijnde dat de nalatenschap niet suffisant 

genoeg mogte bevonden worden tot voldoeninge van de schulden, derhalven versoeken om de 

voorschreven nalatenschap onder beneficie van inventaris te mogen aanveerden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accorderen aan supplianten omme de nalatenschap in 

desen vermelt onder beneficie van inventaris te mogen aanveerden. 
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486. Den 8 Julij 1720, fol.171vo. 

Op de requeste van Barbara Balbian versoeckende nakoming van een accoort met haar 

broeder den Veendering Balbian ingegaan den 1 December 1718 waar bij belooft aen haar 

jaarlijx 30 guldnes te geven so lange Veendering is en wanneer Capitein wordt jaarlijx 80 

guldens dies tegen tagentig guldens te sullen betalen. 

Was geapost:  De Veendring Balbian mondeling op d’ inhoud deses requeste bericht 

hebbende is na deliberatie goedgevonden en verstaen, dat de Veendering Balbian sijn belofte 

en onderteekent accoort sal moeten nakomen en betalen de gespecificeerde somma jaarlijx, 

met de achterstant so niet verschenen is. 

 

 

487. Den 13 Julij 1720, fol.171vo. 

Op den requeste van die Edd: Jurriaan Pastoor, Claas Krof ende Berent Hartman als 

momberen over Rutger en Aleijda Bondam remonstrerende hoe dat op den 25 Junij 1720 de 

Sevens van de verlatene Telvorens dijken in de Hasselaar Carspels schouwe tusschen Hasselt 

en Swartsluijs sonder eenig het minste fundament hebben cunnen goedvinden te geven in 

voorschreven dijken twee Campen Lands, als eene van drie en een halve margens het Groote 

Blik genaemt, en het tweede van een en een vierde margen Mulerts Land genaemt aan de 

Hasseler steege, en Hasseler dijk binnen den kring van Mastebroek gelegen, en beijde door 

hun pupillen vader P. Bondam zaligher den 29 October 1692 van de Provintie aangecoft, en 

nu bij maagescheid aan Aleijda Bondam toegedeelt, van welke giftinge de gesamentlijke 

erfgenamen van wijlen P. Bondam om hun recht niet te verliesen bij provisie aan Ridderschap 

en Steden in claringe hebben geappelleert, dewijl als de erfgenamen gehouden zijn 

malkanders toegedeelde percelen jaar en dag tegens een ijder te helpen defenderen volgens 

het gedagte maagenscheijd, en dewijle de supplianten of dese parceelen haar pupille 

toegedeelt sullen moeten abandonneren, vermeijnende sulxs niet door haar te verandwoorden 

sullen cunnen werden, of neffens meer andere, die wegens hare parcelen mede in dien dijk 

gegeven aan Ridderschap en Steden hebben geappelleerd, en haar appel sullen vervoegen, het 

appel continueren en ten uiteijnde toe uitvoeren, versoekende derhalve dat Schepenen ende 

Raaden al het geene wat dat zij tot consenatie van haar regt, door het in te oponeren van het 

appel, hebben gedaan, gelieven te approberen, en haar wijders auctoriseren om door haar 

selven, of door een gevolmagtigde, so en als sij ten meesten dienste van de saek en haar 

pupille sullen oordelen te behooren, het appel te vervolgen en met allen aankleven van dien 

ten eijnde toe uitvoeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden geexamineert hebbende den inhoud van desen 

requeste, approberen  al het geene van de supplianten qqa. tot dus verre is verrigt, 

ordonnerende aan de supplianten qqa. omme voor al eer sij van haare grieven van appel sullen 

indienen, sig alvorens te addresseren ter tafel van haar Erendsame Mogendheden d’ Heeren 

Ordinaris Gedeputeerden, als haare vercopers, ende de saake aldaar so ende in diervougen als 

deselve tegenwoordig in quaestie is leggende voor te draagen, ende haar Erendsame 

Mogendheden advijs alsdan daar over te versoecken ende in te nemen. 

 
[In marge]: Den 14 Julij 1720. Den remonstranten advocaat ter vergaderinge van Schepenen ende Raaden nader 

hebbende geremonstreert dat reets de insinuatie aan haar Erendsame Mogendheden d’ Ordinaris Gedeputeerden was gedaan, 

is bij nadere deliberatie goedgevonden de supplianten in desen te accorderen, omme in diervougen als sij bij haare requeste 

hebben geconcludeert ende versogt, te moogen ageren. 

 

 

488. Eodem [13 Julij 1720], fol.172vo. 

Op den requeste van Willem Hobertsen tot Brunnepe versoekende remissie van wegens  

verschulde waterpagt over de jaaren 1716 en 1717, jaarlijks tot drie gulden tien stuivers, en  
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dus seven guldens te samen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden gehoort hebbende het rapport van d’ Heeren tijdelijke 

Camenaars remitteren aan den suppliant de in desen gemelte verschulde waterpagten over de 

jaaren 1716 en 1717 ter somma van seven guldens. 

 

 

489. Eodem [13 Julij 1720], fol.173. 

Op den requeste van Magtelt Aarts weduwe van Berent Evertsen tot Brunnepe versoekende 

meede remissie wegens verschulde waterpagten over den jaare 1715 ad vier guldens, en over 

den jare 1716 ad drie gulden tien stuivers en dus seven gulden tien stuivers te samen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden gehoort hebbende het rapport van d’Heeren tijdelijke 

Camenaars remitteren aan suppliantinne de in desen vermelte verschulde waterpagten over de 

jaaren 1715 en 1716 ter somma van seven guldens en tien stuivers. 

 

 

490. Den 15 Julij 1720, fol.173. 

Op de requeste van die Ed: Elias Valkenijr, gewese momber over de kinderen van Jan van 

Tongeren en Johanna Rodin, versoeckende ontslagen te mogen wesen van alle last en 

verantwoordinge van dese sijne momberschap terwijl voor meer als negen jaren, alle sijne 

pupillen effecten aen de momberen en vader van sijne pupillen halve susters en broeders reets 

heeft overhandight en behoorlijcke rekeninge en reliqua aen deselve heeft gedaan en sedert 

dien tijt nog 200 guldens onder sijn mede momber die Ed: Gerrit Backer sijn berustende 

gebleven, waar van de obligatie nijt onder hem suppliant maar onder Bastiaan Stockman als 

vader en wettige vooght sijner kinderen is berustende geweest en de rechten successive sijn 

ontfangen. 

Was geapost:  Parthien ten weerkanten ter vergaderinge van Schepenen ende Raden 

mondeling haar belang voor gebraght hebbende; Is na deliberatie goedgevonden ende verstaan 

dat Elias Valkenijr van dese gemelde sijne momberschap genoegsaam is ontslagen geworden, 

en des wegen nijt verder aensprakelijck te sijn. 

 

 

491. Den 20 Julij 1720, fol.173vo. 

Op den requeste van Roelof Egbertsen Storm als Buitevader van het Kinderhuijs en Theunis 

Visscher als Buitevader van het Weeshuijs remonstrerende hoe dat door het afsterven van 

Albertus van Doetinchem, aan het eerste twee, en aan het laaste een kind vervallen zijn, met 

een kleijn huijsje staande in de Groene Straate bij de Haanen Steege welk huijs aldus gemeen 

zijnde tusschen de beijde huijsen, en sodanige gemeenschap geensints dienstig zijnde so 

versoeken supplianten dat haar mag geaccordeert worden, dat sij ten overstaan van Heeren 

Hooftluijden, of anders op approbatie ten meesten prijze het selve te mogen vercopen. 

Was geapost:  Fiat verkopinge ten overstaan van de Heeren Hooftluijden. 

 

 

492. Den 22sten Julii 1720, fol.174. 

Op de requeste van die Ed: Teunis Visscher ende Elias Valkenier, momberen over Teuntgen 

Beerthuijs, mondige dochter van wijlen Berent Beerthuijs: versoekende dat Schepenen ende 

Raaden het maagescheidt tusschen haar ende Hermen Beerthuijs ter eenre; Ende Sara Ploegh 

weduwe ende boedelhoudster van wijlen Berent Beerthuijs voorschreven opgericht ten 

anderen sijde ten requarde van de minderjaarige haare pupille gelieven t’ approbeeren. 
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Was geapost:  Schepenen ende Raaden hierover ingenoomen hebbende de consideratien van 

de Heeren Hoofdluiden accordeeren  ten aensien van de minderjaarige het maagescheijdt 

desen annex, van dato den 9den Julii 1720. 

 

 

493. Den 29 Julij 1720, fol.174vo. 

Op den requeste van Catharina van der Keurbeecke versoekende met een proeve in eene deser 

Stads Gasthuijsen te mogen begunstigt worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accorderen en begunstigen suppliantinne om haar cost 

uit het Boven Gasthuijs te mogen haalen, alsmede met een huisje op de deele so sij sulxs 

begeert. 

 

 

494. Den 31 Julij 1720, fol.174vo. 

Op de requeste van Geesje Jans versoekende dat in plaats van haar persoon haar toekomende 

man Christoffer Rijken met het veer van dese Stad op Deventer mag werden begunstigt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden hier over gehoort hebbende het rapport van de Heeren 

Schutmeesteren, begunstigen Christoffer Rijken in plaats van Geesje Jans met het veer van 

dese Stad op Deventer mits voldoende aan de requisiten van het gilde en andere daar toe 

staande. 

 

 

495. Den 2 Augustus 1720, fol.175. 

Op den requeste van G. van der Linde Medicine Doctor en Simon Coen in qualiteijt als 

curatores van den boedel van G. Bakker, remonstrerende hoe den boedel hebben laten 

vercopen, en als de penningen onder Jan Visscher berustende zijn gearresteert door de 

erfgenamen van der Linde of Beniers en also de doodschulden nog niet betaalt zijn, en het 

weeshuis ook nog iets soude competeren, so versoeken remonstranten, dat Jan Visscher mag 

werden geordonneert, om aan haar te tellen een somme van een hondert caroli guldens, om 

daar mede het een en ander so verre  het reijken kan af te doen. 

Was geapost:  Jan Visscher word gelast en geauthoriseert om aan de remonstranten in dese 

uijt te tellen, ende te overhandigen de somme van hondert caroli guldens, omme daar uit te 

betalen de doodschulden. 

 

 

496. Den 5den Augustus 1720, fol.175vo. 

Op de requeste en offerte van de Kecken Raadt van de Walse gemeente deser Stad om de 

Franse kercke voor dese keer te laten repareren en t’ dack te doen voorsien uijt dekke 

goederen mits nogtans dat sulx voor toekomende in gaen consequentie sal getrocken worden. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen aen de remonstranten de Kercken Raad deser 

Walsche gemeente hare versoeck en offerte in desen gedaan om de reparatie van de kercke 

uijt de kercke goederen voor dese reise te doen, dog sal in dit en geen consequentie voor  

t’ toekomende mogen off kunnen getrocken worden, ende sal de reparatie van dese kercke int 

toekomende verblijven tot laste van dese Stats Geestelijckheit als voor desen daartoe heeft 

gestaan. 

 

 

497. Den 5den Augustus 1720, fol.175vo. 

Op een nadere requeste van Barbara Balbiaan (relatijst tot een voorig appoinctement van 

Schepenen en Raad van den 8 Julij 1720) versoekende paritie ende nakominge van t’ gemelde 
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appoinctement als dat haar broeder mag worden g’ ordonneert om binnen corten en sortabelen 

termijn haar gemelde broeder de Veendring J. Balbiaan sal worden haar effectivelijck te 

betalen haar achterstant, ende oock voor t’ toekomende geven sodane assignatie te geven waar 

uijt jaarlijx soude kunnen hare betalinge promptelijck ontfangen. 

Was geapost:  Schepenen en Raden hebben op t’ rapport van d’ Heeren Praesidenten  

W. Smitt en J.H. Ridder goedgevonden en geresolveert dat de Veendering Balbiaan binnen de 

tijt van 8 dagen t’ appoinctement en resolutie van Schepenen en Raadt de dato den 8 Julij 

1720 afgegeven effect sal hebben na te komen. 

 

 

498. Den 26sten Augusti 1720, fol.176. 

Op de requeste van de Borgermeester Anth. Eeckhoudt, de Consul Jacob Beeldtsnieder, ende 

d’ Ontfanger R. Lemker, versoekende dat Schepenen ende Raaden mochten approbeeren de 

verkoopinge van seker huijs staande tot Amsterdam op de Houtgrafft aen sekeren David 

Olivier verkofft voor vijff duisendt guldens. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden approbeeren (naa rijpe examinatie) ten aensien van de 

minderjaarigen de verkoopinge van het huijs in desen vermeldt. 

 

 

499. Eodem dito [26 Augusti 1720], fol.176vo. 

Op de requeste van Jan Pannebacker te kennen gevende dat voor eenigen tijdt ten sijnen huise 

is coomen t’ overlijden Leonardt Crop, achterlaatende genoeghsaam geene goederen, ende 

ende een desolaaten boedel, met versoeck dat hij remonstrant als de grootste crediteur neffens 

Jacob Petersen Lijndrajer daarover als curateuren moogen werden g’ authoriseerdt. 

Was geapost:  Dese genomineerde parsoonen, worden ten fine als in den requeste is vermeldt 

g’ authoriseerdt. 

 

 

500. Den 26 Augustus 1720, fol.177. 

Op den requeste van Jan Cornelissen van Hessen versoekende dat een vervallen plaatse van 

een huisje hebbende gestaan alhier in de Broerstraate tegensover de kerk, hem in eijgendom 

sonder beswaar mag werden gegeven, ten eijnde omme het selve tot zijn dienst te mogen 

approprieren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accorderen dat den suppliant het plaatsje in desen 

vermelt tot zijn gebruik sal moogen approprieren, en een muure van agt voeten hoog daar 

voor te mogen trekken, dog evenwel tot nader opzage wanneer iemant het voorschreven 

plaatsje weder wilde betimmeren, als wanneer de kosten door hem uitgeschoten naar 

redelijker wijzr aan hem sullen moeten werden gerestitueert. 

 

 

501. Den 26 Augustus 1720, fol.177vo. 

Op de requeste van Aart Lousen als momber over Dirck Hermsen Kock versoeckende eenige 

pupilaire penningen op de provintie te mogen beleggen. 

Was geapost:  Suppliant sal sig over t’ beleggen der penningen met sijne mede momber 

Henr. van den Bergh moeten overleggen wat voor de pupille dijnstig is en hun deswegen 

nader aen Schepenen en Raden moeten addresseren. 

 

 

502. Den 26 Augustus 1720, fol.177vo. 

Op de requeste van Lambert Hartsuijcker versoeckende door dijn onmachtig is sijn restant van  
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landpacht van een stuck lands de Geestelijckheit der Stad Campen van drij jaren ter somme  

van seventig caroli guldens. 

Was geapost:  Suppliant komende te betalen voor Petrij 1721 de halfscheit van sijn 

verschuldige landpacht in t’ geheel over drij jaren bedragende seventig caroli guldens, en dus 

betalende 35 guldens, so sal hem de wederhalfscheit ad 35 guldens geremitteert worden, dog 

bij onstentenisse van dijn voor de gehele schult g’ executeert werden. 

 

 

503. Den 3 September 1720, fol.178. 

Op den requeste van Gerrit van Assen, meester touwslager versoekende tot voortzettinge van 

zijn werk, om het bolwerk genaamt het Galgen Bolwerk lopende tot de Broederpoorte tot een 

lijnbane te moogen bequaam maaken, ende gebruiken. 

Was geapost:  Op het gedaane rapport van de Heeren Camelaars, so word den suppliant 

geaccordeert, om het bolwerk lopend evan het Galgen Bolwerk tot aan de Broederpoorte voor 

zijn gebruik tot een lijnbane te moogen bequaam maken ende gebruiken, mits gevende 

jaarlijxs ten profijte van deses Stads Camer een somma van thien caroli guldens, ende dit alles 

tot naader opzage toe. 

 

 

504. Eodem [3 September 1720], fol.178. 

Op den requeste van Lucas van Eerde, remonstrerende hoe dat van zins was om sig alhier toe 

te zetten, en terwijl hij nu drie jaaren bij van Assen op de lijnbane hebbende gewerkt, nu in 

staat was om selver het werk te cunnen doen, versoekende derhalve dat aan hem het 

Galgenbolwerk tot aan de Broeder Poorte mag werden vergunt, om het selve tot een lijnbaane 

bequaam te maken en te gebruiken. 

Was geapost:  Op het gedaane rapport van d’ Heeren Camelaars so word den suppliant 

geaccordeert om het bolwerk lopende van de Broeder Poorte tot aan de Cellebroers Poorte 

voor zijn gebruik tot een lijnbane te mogen bequaam maken ende gebruiken, mits gevende 

jaarlijxs ten profijte van deses Stads Camer een somma van thien caroli guldens ende dit alles 

tot naader opzage toe. 

 

 

505. Den 4den Septemb(er) 1720, fol.178vo. 

Op de requeste van de momberen van t’ onmondige kind van Wessel Nijland versoeckende te 

mogen ontslagen wesen van de pacht van de IJsselbrugge en Krane terwijl dit selve aen de 

weduwe van Wessel Nijlant is overgedaan, en bij haar weduwe is aengenomen. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt word g’ accordeert mits dat de weduwe van 

Wessel Nijland sufficiente borgen sal moeten stellen voor de beloofde pachtpenningen, en 

sulx gedaan sijnde, so sullen de momberen off derselver pupille van de pacht de brugge etc. 

ontslagen sijn. 

 

 

506. Eodem ende die 4den dito [4 September 1720] fol.179. 

Op de requeste van David Franckendaal en Henrick Norel vesoeckende dat, op David 

Frankendaal, als successeur van ½ veer op Zwoll door Jan Klasen van der Luuse beseten, het 

beloofde passagie off veergelt aen de Stadt, so wegens ½ en Jan Klaasens aendeel over den 

jare 1720 aende Stad uijtgelooft, tot laste van David Frankendaal overgeschreven en hij 

Henrick Norel als erfgenaam van sijn oom Jan Klasen deswegen ontslagen mag worden. 
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Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt word g’ accordeert en d’ Heer ontfanger deser 

Stadts Domeinen g’ authoriseert, de schult off het aendeel van Jan Klasen van der Luuse anno 

domini 1720, wegens gemelde veergelt van Zwoll op David Frankendaal over te boecken. 

 

 

507. Den 9den September 1720, fol.179vo. 

Op de requeste van de Heer Borgermeester Herweijer in qualiteijt als momber over  

d’ onmondige kinderen van wijlen Henr. Luxon, ende Elisabeth Herweijer Filia Joannis, met 

naamen Joannes Luxon, ende Gerardina Luxon, versoeckende g’ authoriseerdt te moogen 

werden om der pupillen anparten gemeen met d’ erffgenaamen van wijlen de Borgermeester 

Aper Herweijer ende vrouw Aleida Steenbergen in d’ Oost ende de West Indische Compagnie 

ten meesten prijse te moogen verkoopen, ende de penningen van Gerhardina Herweijer  

t’ emploijeren tot het oprichten van een cappemaakers winckel: ende d’ overijge ten haare 

voordeele te beleggen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden (accordeeren naa rijpe examinatie) het versoeck so als 

het lecht. 

 

 

508. Den 28 Septemb(er) 1720, fol.180. 

Op de requeste van Henrick van den Bergh en Jan Gerritsen en Jan Stevensen Post als 

momberen over d’ onmondige kinderen van Aalt Woltersen gewesene Stads meijer 

versoekende om de boedelpenningen alsmede de huijskoops penningen van den boedel te 

mogen toucheren, om dat de Stad is betaalt. 

Was geapost: Het versoeck in desen gemelt wort, g’ accordeer, naa ingenomen rapport van 

de Heer ontfanger deser Stad domeinen om de huijskoops penningen en boedelpenningen bij 

de momberen gemanieert te kunnen worden. 

 

 

509. Eodem [28 September 1720], fol.180vo. 

Op de requeste van de R. Sabé versoeckende het bolwerck aen de Botervatspoorte door de  

Majoor Sabé beseten en door des selfs doot onvergeven, sijnde t’ selve in de familie lange 

beseten en gebruijckt geweest. 

Was geapost:  Het versoeck, in desen gemelt wort g’ accordeert, dog tot wederseggens toe 

actum in senatu den 28 september 1720. 

 

 

510. Eodem [28 September 1720], fol.180vo. 

Op den requeste van Ephraïm Schultz en Willem Spelderijn als momberen over het 

onmundige kind van Wessel Nijland, remonstrerende hoe dat zij op den 26sten September 

1720 neffens de weduwe van Wessel Nijland, vercoft hebben aan Henrik Riggers een slepers 

plaatse voor 370, en aan Ephraïm Schultz de stal en hooij voor 96 caroli guldens, versoekende 

approbatie van dese vercoop. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden approberen de gedaane vercoop, so ten respecte van 

de slepers plaatse als van de stal en het hooij. 

 

 

511. Eodem [28 September 1720], fol.181. 

Op den requeste van madmoiselle Fontaine, remonstrerende hoe dat door verval van haar 

school, en siektens ten eenemaal buiten staat is, om sig tegen de winter van brand en ander 
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voorraat te voorsien, versoekende derhalve dat met vijf en twintig caroli guldens mag worden 

begunstigt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden begunstigen suppliantinne met vijf en twintig caroli 

guldens eens, te betaalen uit het comtoir van den ontfanger deses Stads domeijnen. 

 

 

512. Den 17 October 1720, fol.181. 

Op den requeste van Jan Pastoor versoekende venia aetatis voor sijn soon Laurens Pastoor nu 

reets in sijn vier en twintigste jaar sijnde. 

Was geapost:  Op het gedaane rapport van de Heeren Hooftluiden so accorderen Schepenen 

ende Raaden den suppliant sijn versoek so als in desen vermelt, verclarende desselvs voor 

meerderjarig. 

 

 

513. Den 18 October 1720, fol.181vo. 

Op den requeste van Hendrik ter Veene en Antonij van Laar als momberen over de drie 

onmundige kinderen van Grietje Assink bij Jan van Deventer alhier woonagtig, 

remonstrerende hoe dat Hendrik Assink op den 29 november 1699 met sijn doemaligen vrouw 

Catharina ter Keurst een mutueel testament voor Schepenen deser Stad heeft gemaakt, en daar 

bij zijn voordogter en pupillen moeder Grietje Assink alleen in de blote legitime portie tot 

erfgename geinstitueer, dat de voorscreven Hendrik Assink het zijn uit een beweging des 

gemoeds het zij ter oorsake van sijn dogters kinderen de pupillen in desen geresolveert heeft 

een nader testament in dato den 12 september 1709 alhier voor Schepenen te passeren en daar 

bij niet alleen het voorgemelte testament expresselijk te herroepen maar ook sijn 

voorschreven dogter Grietje Assink nevens haar halve suster Gerharda Assink tot sijn 

erfgename te stellen, so nogtans dat sij (Grietje Assink) van de goederen haar van haar vader 

nagelaten alleen het blote vrugtgebruik haar leven lang soude hebben en het capitaal op haar 

kind of kinderen verbonden zijn, of dat sij de legitime portie en de plaats van het vrugtgebruik 

soude mogen kiesen, maar naardien Catharina ter Keurst woonagtig tot Zwol bij het eerste 

dog gerevoceerde testament begunstigt zijnde, sig na het laaste niet voornemens is te 

reguleren, en Grietje Assink nevens haar kinderen hare erfportie niet sonder middelen regtens 

sullen kunnen erlangen, en sij supplianten qqa. geen procedure souden entameren sonder tot 

haar gerustheijt daar toe geauthoriseert te zijn, so versoeken supplianten vervolgens dat sij in 

hare qualiteijt, indien deselve de aangeerfde goedere(n) van Hendrik Assink volgens desselvs 

laaste testament in der minne, waar toe sij alle devooren vooraf willen aanwenden, niet 

mogten kunnen magtig worden, gelieven te autoriseren om haar erfgoed met of sonder haar 

moeder met regts middelen te mogen vorderen. 

Was geapost:  De requestranten in desen in haare qualiteijt word gerecommandeert om 

alsnog alle middelen te gebruiken, omme de saak in quaestie bij accoord ende in alle 

minsaamheijt ten meesten nutte van haar pupillen af te doen; dog sulxs onstaande ende 

partheij naar geen minlijk accoord willende luisteren, so worden de requestranten mits desen 

geauthoriseert omme alle middelen rechtens te gebruiken ten fine omme een eijnde van 

saaken te maaken. 

 

 

514. Den 23 Octob(er) 1720, fol.182vo. 

Op de requeste van d’ erfgenamen Brandenburg versoeckende dat sij de de g’ arresteerde 

meubilen en goederen van de vrouwe weduwe Tengnegels op haar onderpandt wegens en 

voor d’ achtersteedige huijshuijre anno domini 1717, 1718 en 1719 en St. Marten in den 1720 
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te samen tot 525 mogen destraheren terwijl alle tentamens om tot een minnelijck accoort tot 

een vergelijck te komen sijn ontstaan. 

Was geapost:  De vrouw weduwe van d’ Heer Burgermeester Tengnegel word g’ ordonneert 

om aen de erfgenamen van de weduwe Brandenburg op rekeninge van haar verschulde 

huijshuijre te betalen de somma van vijr hondert en vijff en twintig caroli guldens voor 

expiratie van dese lopende maand october, bij ontstentenisse van dijn sullen de erfgenamen 

voorschreven haar verkregen recht op de g’ arresteerden inboedel en goederen na Stad recht 

kunnen en mogen vervolgen, blijvende het overige tot 100 guldens van de huijshuijre 

ongedecideert, (tot dat het different over de onkosten en t’ maken der putte door de vrouw 

weduwe Tengnegels bekostigt) sal wesen en getermineert. 

 

 

515. Eodem [23 October 1720], fol.182vo. 

Op de requeste van die Ed: Klaas Kroff versoekende ontslaginge van sijn momberschap over 

de minderjarige kinderen van Peter Bondam om dat reets nog twee voogden over deselven 

sijn gestelt de administratie oock waarnemen. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt word g’ accordeert en die Ed: Klaas kroff met 

kennisse en toestemminge van d’ overige momberen van sijne bomberschap ontslagen. 

 

 

516. Den 8 Novemb(er) 1720, fol.183. 

Op de requeste van gesamentlijcke voogden van de kinderen van Albert van Duitekom 

hebbende verkoft seker huijsijn in de Groene Strate staande tot hondert caroli guldens, aen Jan 

Henricksen Schimminck, welck huijsijn bij publijke verkopinge geen gelt hadde kunnen 

gelden. 

Was geapost:  Op t’ rapport van d’ Heeren Provisoren so word de koop in desen gemelt  

g’ accordeert ende geratificeert. 

 

 

517. Eodem [8 November 1720], fol.183. 

Op den requeste van Jonker Jan van Jngen en Dr. Christoffer Nessink als voogden over het 

onmundige naagelaatene kind van wijlen de Scholtes van Leuwaarden, remonstrerende hoe 

dat haar pupillen boedel nog is beswaart met een merkelijke somma van schulden waar van 

negenhondert guldens op interesse tot 5 percento sij lopende, en andere schulden meer, en 

alzo de betalinge daar van seer word geurgeert en dat sij tot reddinge van den boedel geen 

beter middel hebben cunnen uitvinden als het vercopen van de brouweij met het annexe 

woonhuijs Agter de Nieuwe Muur gelegen en een hof in de Bane in IJsselmuiden, als zijnde 

twee goederen waar van het minste voordeel en meeste schade te wagten is, versoekende 

derhalve geauthoriseert te mogen worden omme de twee voorschreven perceelen te 

verkoopen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accorderen aan de supplianten in haare qualiteijt het 

versoek so als in deesen requeste is vermelt. 

 

 

518. Den 26 Novemb(er) 1720, fol.183vo. 

Op de requeste van Roelof Storm als regerende Buijtenvader van t’ Kinderhuijs als 

verplegende t’ onmondige kind van Klaas Jansen Snel ende de momberen van d’onmondige 

kinderen van Jan de Haane ende versoekende approbatie om haare pupillen aenpart in 

t’verkofte tijnde te Oosterdalfsen beneffens in een stukke bouwland de Haarster Camp mede 

gelegen te Oosterdalfsen en authorisatie om de overdragt van wegens  
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d’ onmundige te konnen doen. 

Was geapost: Schepenen ende raden approberen op t’ rapport van d’ Heeren Provisoren vant 

Kinderhuijs en respective Hooftluijden de gedane verkopinge in desen gemelt en authoriseren 

de respective momberen en regenten van t’ Kinderhuijs om de cessie en overdraght van de 

verkofte perceelen in desen gemelt na coustume locaal te doen. 

 

 

519. Eodem [26 November 1720], fol.183vo. 

Is Hermen Gerrits oud 22 of 23 en nijt wel bij sinnen en nijt in staat sijnde sijn kost te winnen, 

met een proeve in St. Geertruijden en Catarinen Gasthuijs gebeneficeert. 

 

 

520. Den 2den December 1720, fol.184.  

Op den requeste van Henrik ter Veene en Antonij van Laar in qualiteijt als momberen over de 

drie onmundige kinderen van Grietje Assink bij Jan van Deventer in egte verwekt, 

remonstrerende hoe dat ingevolge het appoinctement door Schepenen en Raaden alhier op 

suppliants request in dato den 18 october 1720 afgegeven sij alle middelen hebben aangewend 

om het verschil tussen supplianten qqa. en Catharina ter Keurst in der minne bij te leggen, 

waar inne so verre waaren gevordert dat aan haar suppliant een inventaris is overhandigt, waar 

bij gevougt een somma van ses hondert caroli guldens waarop de winkel en imboel getaxeert 

word, en ingevolge welke inventaris der supplianten aandeel voor ¼ part soude bedragen de 

somma van een duisend caroli guldens, dog alzo gemelde Catharina ter Keurst weduwe 

Assink, was sustinerende dat seeker bij haar en haar man zaliger mutuele testamentaire 

dispositie niet heeft cunnen verbreken of te gealtereert worden, so hebben supplianten tot 

voorkominge van een langwijlig proces haaren eijsch gestelt op 800 caroli guldens dog dat bij 

de gemelde weduwe daar niet meer als 600 caroli guldens is op gepraesenteert so versoeken 

supplianten dat sij (als de saak niet verder cunnende brengen) geauthoriseert te moogen 

worden om de gemelde 600 guldens aan te neemen, of haar pupillen regt bij proces te mogen 

versoeken. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden authoriseren de supplianten qqa. omme met de 

weduwe Assink ten meesten nutte van de pupillen het accoord tussen de ses en agthondert 

guldens te brengen als inners mogelijk, en niet minder als voor de seshondert guldens te  

sluiten. 

 

 

521. Den 7den Xber (December) 1720, fol.185. 

Op de requeste van Henrick Henricksen van Ommen, versoeckende om redenen en 

getuijgenisse bij requeste g’appliceert met de vacante sijkentroosters plaetse deser Stad 

wederom te mogen begunstight worden. 

Was geapost:  Suppliant word met de sijkentrooster of sijcken besoeckers plaatse deser Stad 

(vacant door de doot van Berent Wijnsanck gebeneficeert op het tractement tot twee hondert 

caroli guldens daar toe staande. 

 

 

522. Den 7den December 1720, fol.185. 

Op den requeste van Lubbert Louwsen en Geesje Luigjes ehelieden, en Gerrit Luigjes als oom 

ende momber over de twee onmundige kinderen van voorschreven Geesje Luigjes bij Jan 

Harms zaliger in ehe verwekt, remonstrerende hoe dat sij voornemens waaren haar halve erve 

gelegen in Camperveen groot vier akkeren en daar op staande huis cum annexis te vercopen, 

en alsoo voorschreven Geesje Luigjes aan haar voornoemde kinderen wegens vaders 
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nalatenschap een akker in gemelte vier akkeren heeft bewezen, versoekende derhalven dat sij 

supplianten moogen werden geauthoriseert en aan haar geaccordeert gemelte portie van de 

pupillen te gelijk met het haare te vercopen, en de penningen weder om ten voordeele van de 

pupillen te beleggen. 

Was geapost:  Op het gedaane rapport van de Heeren Hooft Luiden, so accorderen 

Schepenen ende Raaden aan supplianten de portie van de pupillen ende vier akkeren in deesen 

vermelt meede te moogen vercoopen, mits dat de penningen daar van sullende provenieren, 

wederom ten meesten nutte ende profijte, en op approbatie van Schepenen en Raaden, sullen 

werden belegt. 

 

 

523. Den 9den December 1720, fol.185vo. 

Op den requeste van Willem Gerritsen Bos en Dirk Claassen Knollenberg momberen over de 

twee onmundige kinderen van Rutger Dirks van den Bos en Willemina Bos, remonstrerende 

hoe dat de moeder voor een jaer twee á drie, en de vader voor een week of drie sijnde comen 

te overlijden, hij Rutger Dirks van den Bos sijne onmundige kinderen bij Willemina Bos 

verwekt (wederom sig sullende verandersaten) voor sijn moeders goet heeft beweezen twee 

hondert caroli guldens speciaal gevestigt op desselvs turfdragersplaetse, en dewijl hij Rutger 

Dirks van den Bos alles heeft verquist, en sijne kinderen niets heeft nagelaten, en de vriende 

van de pupillen deselve kinderen niet tot beswaar van de Stad willen brengen, maar deselve 

liever wilden opvoeden en versorgen, indien de beweezene penningen mogten in handen 

hebben, versoekende derhalven dat sij supplianten de turfdragers plaatse publijcq mogen 

verkopen, omme daaraan de beweezene twee hondert guldens te moogen verhaalen. 

Was geapost:  Op het gedaane rapport van de Heeren Hooftluiden so accorderen Schepenen 

ende Raaden aan de supplianten qqa. omme de turfdragers plaatse publijck te moogen 

vercoopen, omme daar uit te verhalen soodane twee hondert caroli guldens als der pupillen 

bewijs is, en op de voornoemde turfdraagers plaatse speciaal gevestigt, mits dat de 

naastbestaande vrienden, sig verbinden en guaranderen de pupillen op te voeden, en te 

verzorgen dat niet tot laste van de Stad koomen. 

 

 

 

524. Den 16 December 1720, fol.186vo. 

Op den requeste van Wijnold van Tongeren versoekende seker hem toebehorende bouwvallig 

huis staande alhier in de Nieuwstraate so wel eer Peter Stubbe heeft toebehoort, tot een stal en 

pakhuijs moogen laaten approprieren. 

Was geapost:  Suppliant word geaccordeert omme het huijs in deesen vermelt tot een 

pakhuijs en peerdestal ende niet tot een koestal te approprieren. 

 

 

525. Den 24 December 1720, fol.186vo. 

Op den requeste van Marregje Herms weduwe van Jan Morrhe als grootmoeder en voogdesse 

van Lambertus Morrhe, remonstrerende hoe dat alhier overleeden is Catharina Kannemans 

moeder van voorschreven Lambertus Morrhe, en doordien de nalatenschap van de 

meergenoemde Catharina Kannemans onbekent is, so versoekt suppliante de voorschreven 

boedel ter overstaan Roelof Egberte Storm wegens sijn suster Jannegje Storm en van Dirk 

Gerker als grootste uithebberen en curateuren, onder beneficie van inventaris te mogen 

aenvaerden. 

Was geapost:  Suppliantinne word het versoek van beneficie van inventaris van inventaris 

geaccordeert. 
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526. Den 27 December 1720, fol.187. 

Op de requeste van de meerderjarige kinderen en erfgenamen van wijlen de Eerwaarde Dus. 

Esaias du Pré beneffens die Ed: R. Marc Foccoma als toesiende voogt van het nog 

minderjarige, hoe dat bedugt sijn dat de weduwe wijlen de Heer Burgermeester van der 

Wende tot haare securiteit eenige obligatien onder haar sal behouden haar supplianten 

competerende wegens en voor een sekere borgtogt door Burgermeester van der Wende alhijr 

aengenoemen voor eenige penningen van supplianten uijt de gerechte gelicht, versoeckende 

derhalven dat gemelde weduwe van de borgtogt mag onslagen worden. 

Was geapost:  Wanneer de supplianten ten genoege van de curateuren van den boedel van 

Marrigijn van Maldegen voor die uijt den gerichte geliche en ontfangene penningen voor 

rekeninge van de kinderen van Dus. du Pree, en voor welcke penningen de Heer 

Burgermeester van der Wende sig tot borge heeft gestelt, wederom door ijmand anders sullen 

hebben verborght, so sal de weduwe van d’ Heer Burgermeester van der Wende van dese 

borgtoght door haar eheman ondergaan en aengenomen, werden ontslagen. 

 

 

527. Den 27sten December 1720, fol.187vo. 

Op den requeste van Gerrit Janssen, Broer Cornelis van Dijk en Alardus van Loo in qualiteijt 

als curateuren over den boedel van Claas Berentz, remonstrerende hoe dat ongeveer een 

maant voor de twee meerderjarige dogteren van gemelte Claas Berents hebben vercoft een 

huisje met sijn annexe land staande en gelegen aan de St. Nicolai dijk, en een halve bongaart 

aan de Noord gelegen, aan Michel Ruser voor een somma van vijf hondert en twaalf caroli 

guldens de kosten van transport als anders half en half, en dewijl coper vermeijnende te duur 

gecoft te hebben de coop geen stant wil dien grijpen, ten zij approbatie van Schepenen en 

Raden over de gedaane coop en verkoop, so versoeken supplianten qqa. approbatie van de 

gedaane koop. 

Was geapost: Op het gedaane rapport van de Heeren Hooftluiden so word den coop in desen 

gemelt geapprobeert en geaccordeert, en word den cooper geauthoriseert omme aan de nog in 

leeven zijnde dogter van Claas Berentz, ofte aan haar gevolmagtigde van zijn beloofde 

cooppenningen op reekeninge te tellen de somma van vijftig caroli guldens tot bestel en  

betalinge van de begrafenis van de overledene dogter van Claas Berentz. 

 

 

528. Den 4den Januarij 1721, fol.188. 

Op den requeste van Jonker Jacob Jan van Wijnbergen versoekende dat vier mat land gelegen 

in Drontem suppliant bij testamente van sijn schoonvaader Jonker Werner toe Boecop met last 

van fideicommis sijn gemaakt, en tot avancement en subsistentie van sijne kinderen van 

vrouw Benninks drie hondert guldens heeft opgenomen en daar voor die vier mat lands 

gerigtelijk heeft verbonden, versoekende dat deese vier mat lands uit den fideicommis mogen 

werden ontslaagen. 

Was geapost:  Op het gedaane rapport van de Heeren Hooftluijden so ontheffen Schepenen 

ende Raaden uit den fideicommis de vier math Dronter land, voor so verre aangaat het 

beswaar ten profijte van vrouw Benninks van drie hondert caroliguldens, op deselve vier math 

leggende, ende vorder niets. 

 

 

529. Den 7den Januarij 1721, fol.188vo. 

Op den requeste van d’ Muntmeester Bernh. Kramer remonstrerende hoe dat hij ten tijde van 

het oprigten van de compagnie van commercie etc.  van deese Stad twintig actien heeft gecogt 

van seekere Hugo Visscher ende gedagte compagnie met een praemie van vierhondert 



Pagina 122 van 214 

guldens om op primo Januarij 1721 te leveren welke ook terstont onder de weduwe Rijken 

met consent van de vercoper sijn gedeponeert, en dewijl dese compagnie van comercie etc. 

geen voortgang tot dus verre heeft gehad, en dus de voorschreven Hugo Visscher buiten staat 

is geraakt om aan sijn zijde het contract en leverantie te voldoen, en de suppliant niet 

gehouden is, de tijt van leverantie al lange geexpireert zijnde, eenige penningen te betalen, of 

onder de depositaria vrugteloos te laaten leggen, so versoekt suppliant dat tot gerustheijt 

meede van de weduwe Rijken aan hem mag werden geaccordeert omme de gemelte 

vierhondert guldens te moogen ligten mits stellende so noodig cautie of borge voor alle 

namaninge en onvermoedelijke restitutie. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accorderen aan den suppliant omme de vierhondert 

guldens in deesen vermelt onder de weduwe Rijken geconsigneert en berustende te moogen 

ligten, mits stellende behoorlijke voor alle namaninge of onvermoedelijke restitutie van 

voornoemde penningen. 

 

 

530. Den 20 Januarij 1721, fol.189. 

Op den requeste van Atonij van Laar en Henrik ter Veen in qualiteijt als voogden over de 

onmondige kinderen van wijlen Jan van Deventer remonstrerende hoe wegens haar pupillen 

grootvaders erfenisse hebben ontfangen een somma van 300 caroli guldens en over twee 

maanden nog een gelijke somme van driehondert guldens sullen ontfangen, en also sij door 

der pupillen moeder die haar leeven lang de opcomsten van haarer kinderen goedere(n) moet 

en kan profiteren, worden aangezogt om gemelde penningen aan haar te langen, om 

daarmeede af te lossen eenige penningen waarvoor haar kooren wind moole en huis sijn 

verhypotheceert, onder praesentatie van gemelte moole ende huis gerigtelijk voor deese 

penningen te willen verbinden, versoekende derhalve dat aan supplianten sulxs mag werden 

geaccordeert. 

Was geapost:  Op het gedaane rapport van de Heeren Hooftluijden, so word het versoek so 

als in deesen legt, geaccordeert. 

 

 

531. Eodem [20 Januarij 1721], fol.189vo. 

Op den requeste van Jonkers Simon ten Bussche en J.J. van Wijnbergen als mombers over de 

kinderen van Jonker Egbert ten Bussche, remonstrerende hoe dat sij hebben vercoft aan Gerrit 

ten Bruggen een vervallen stal staande in de Morrensteege voor de somma van f.35 - : - caroli 

guldens, versoekende dat de gedaane koop mag werden geaccordeert. 

Was geapost: Den koop in deesen vermelt word geaccordeert ende geapprobeert, mits dat den 

cooper bezorge dat de vervallene stal worde gerepareert, en voor het invallen bewaart. 

 

 

532. Den 20 Januarius 1721, fol.190. 

Op den requeste van Jan Tangena en Jan Voerman momberen over Rutger Henricksen Post de 

jonge, versoeckende approbatie van t’maagscheit als met de mede erfgenamen van Rutger 

Henricksen Post bij desen requeste gevoeght hebben ingegaan en getekent. 

Was geapost:  Het maagscheit in desen gemelt word op t’ rapport van de respective 

Hooftluijden van t’ Broeder quartijr, in allen desen ende pro ut jacet g’ approbeert. 

 

 

533. Den 24 Januarius 1721, fol.190. 

Op de requeste van Dirck Wijchers als momber over Geertien en Geesijn Wijchers  

versoeckende approbatie van de verkoop van der pupillen aenpart in de halve Koorenmole  
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sijnde de voorste moole. 

Was geapost:  De verkoop van der pupillen aenpart in de halve voorste kooren moole buijten 

de Veene Poorte, in desen gemelt wort op t’ rapport van de Heeren Hooftluijden ten respecte 

van d’ onmondige g’ approbeert, mits dat de kooppenningen met communicatie en approbatie 

van Schepenen en Raden sullen g’ emploijeert ofte belegt sullen worden. 

 

 

534. Den 24 Januarius 1721, fol.190vo. 

Op de requeste van Anna Lamberts van den Bergh weduwe en boedelhoudster van Rutger 

Dircks versoekende om redenen met meerderen in desen requeste vermelt, in possessie van de 

turfdragers plaatse te mogen blijven om haar en hare kinderen daar uijt te sustenteren. 

Was geapost:  Op t’ rapport van d’ Heeren Hooftluijden so sal het provennue van de 

turfdragers plaatse in desen gemelt na aftreck van t’ beswaar ad fijftig caroli guldens daar op 

leggende half genoten worden bij de voorkinderen van Rutger Dircks of bij derselver 

momberen voor en in voldoeninge van der selver bewesen moedellijck goed, en de 

wederhelfte bij de suppliantinne de weduwe van Rutger Dircks. 

 

 

535. Den 24 Januarij 1721, fol.191. 

Op de requeste van de eijgenaren van het huis door wijlen Gerh. Backer bewoont, 

remonstrerende hoe dat sij op desselvs meubilen en huisraad, naar sijn overlijden tot 

becominge van hare huurpenningen hebben gedaan arrest en beslag, het geen ook is vervolgt 

op de penningen daar van bij publijcque vercopinge gemaakt, en onder Jan Visscher 

berustende, versoekende derhalve tot becominge van haar huurpenningen sijnde een 

gepraefereerde schult so op de meubilen als de pennigen daar van geprovenieert die merkelijk 

meer sijn belopende daar haar is competerende, dat de curateuren mogen werden gelast om de 

haar verschulde huurpenningen onder behoorlijke quitantie en verificatie te betaalen. 

Was geapost:  Het versoek so als in deesen legt word geaccordeert. 

 

 

536. Den 27sten Januarii 1721, fol.191. 

Op de requeste van de Heer Borgemeester Tollius, versoekende van de vooghdijschap over de 

parsoon van Pieter E. Sabé, waartoe sijn Wel Edele bij testamentaire dispositie van wijlen de 

Heer Quintijn Sabé aengestelt was, te moogen werden ontslaagen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen den remonstrant sijn gedaen 

versoeck, sijn Wel Edele ontslaande van sijn vooghdije over de parsoon van Pieter E. Sabé. 

 

 

537. Den 10 Febr(uarij) 1721, fol.191vo. 

Op de requeste van d’Heer Burgermeester Rogijr Sabé momber over die E: P. Sabé 

versoeckende interpraetatie van de sententie van dato den 9den November 1721(0) off de 

genomineerde persoon van Dr. C. Nessinck alleen voor momber over de goederen van 

moeders sijde moet geholden en erkent worden; en sulx wel ingevolge requeste van Dus. 

Egidius Tollinck en vrouw Catarina Tollinck weduwe Brouwers oom en moeij maternel den 

18 october 1720 gepraesenteert en alhijr geauctoriseert. 

Was geapost:  Schepenen en Raden inhaerende haare afgegevene sententie van dato den 9 

November 1720 verklaaren vervolgelijck dat de genomineerde persoon van Dr. C. Nessinck, 

is en moet geconsidereert worden voor derde momber over de persoon en goederen van die 

Ed: P.E. Sabé in plaatse van d’ overledene Heer Burgermeester S.Z. van Hardenberg. 
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538. Den 10 Febr(uarij) 1721, fol.192. 

Op den requeste van Jonker Jan van Jngen en Dr. Chr. Nessink als voogden over het mondige 

kind van wijlen de Scholtes Leuwerden, versoekende seeker huis en brouwerij staande Agter 

de Nieuwe Muure alhier, ende nog een hof gelegen in de Baane van IJsselmuiden, uit de hand 

op approbatie van Schepeen en Raaden te mogen vercopen. 

Was geapost:  Supplianten word geaccordeert om het huis en brouwerij, nevens de hof in  

deesen vermelt op approbatie van Schepenen en Raaden uit de hand te mogen vercopen. 

 

 

539. Eodem [10 Februarij 1721], fol.192. 

Op de requeste van de momberen over d’ onmondige kinderen van Menso van der Heijde 

versoeckende autorisatie om de capitalen van hare pupillen opt comptoir van Vollenho 

leggende en haar opgesegt, ten ware de selve onder de reducte van 5 tot 4 pro cento te 

verrenten souden willen laten leggen, sig in dese reductie te mogen ondergaan. 

Was geapost:  Schepenen en Raden auctoriseren de momberen en requestranten in desen de 

gemelde capitalen opt comptoir van Vollenho en provintie van Overijssel tegens vijr pro cento 

te mogen laten leggen, en de reductie van 5 tot 4 procento te ondergaan. 

 

 

540. Eodem [10 Februarij 1721], fol.192vo. 

Op de requeste van de Gildemeesteren van t’ Groot Schippers gilde deser Stad, versoeckende 

om de swaaren onkosten en t’ klein gewin dat sij moeten ondergaan om t’ veer tussen dese 

Stad en Amsterdam bijsonderlijck des wintertijts en geduijrende de dubbelde beurten, in 

plaatse van drijmaal des week in t’ toekomende  twee maal des weeks mogten varen, en wel 

specialijck dat sij dinsdags en saterdags ochtent van hijr, en maandag en vrijdagh avont van 

Amsterdam sullen afvaren met meerderen bij de requeste vermelt. 

Was geapost:  Schepenen en Raden hebben opt rapport van d’ Heeren Schutmeesteren in 

tempore het groot Schippers gilde, kunnen accorderen om voor een jaar bij provsie de winter 

en de dubbelde beurten op de geprojecteerde wijse waar te neemen. 

 

 

541. Den 12 Feb(ruarij) 1721, fol.193. 

Op de requeste van Jan Dirksen, bouwmeester van het Geesten Gastuijs versoekende voor 

hem en sijn huisvrouwe Geesje Albers de kost en een huisje voor haar leeven lang in het 

Geesten Gasthuis, praesenterende daar voor de somma van dertien hondert caroli guldens 

voor haar beijden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accorderen aan de supplianten beijde de verzogte kost 

en een huisje haar leven lang in het Heiligen Geesten Gasthuijs, mits betaalende de somma 

van dertien hondert caroli guldens voor haar beijde sullende door de respective Heeren 

provisoren met de regerende Kerkmeester werden gereguleert, ere en op wat manier de 

betalinge der beloofde penningen sal geschieden. 

 

 

542. Eodem [12 Februarij 1721], fol.193vo. 

Op den requeste van Roelof Herms, meijer van het Geestelijk Buiten Gasthuis, 

remonstrerende hoe dat veertig jaaren lang seeker van het gasthuis heeft gebruikt, ende sijne 

pagtpenningen altijt prompt betaalt, en nooijt eenige remissie ontfangen, dog dewijl nu door 

de algemene sterfte van het rundvee seer is gedrukt, versoekende derhalve op sijn agterstedige 

pagtpenningen een remissie van hondert caroli guldens onder versekering dat alsdan sijne 

pagt tot den lopende jaare sal vereffenen. 
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Was geapost:  Schepenen ende Raaden remitteren den suppliant de somma van sestig caroli 

guldens eens, te korten aan de pagtpenningen van de jaaren 1718 en 1719, mits dat de 

suppliant de agterstedige pagtpenningen promptelijk betaale. 

 

 

543. Den 12 Febr(uarij) 1721, fol.193vo. 

Op de requeste van de momberen van t’ onmondige kindt van Berent Beerthuijs versoekende 

approbatie van het maagscheit tussen Hermen Beerthuijs ende des selfs suster hare pupille 

opgericht en bij den requeste g’ annecteert. 

Was geapost:  Op t’ rapport van d’ Heeren Hooftluijden van t’ Broeder quartijr so word het 

maagscheit in desen gemelt pro ut jacet van wegens d’ onmomdige g’ approbeert. 

 

 

544. Eodem die ende anno [12 Februarij 1721], fol.194. 

Op de getekende requeste van de Heer Burgermeester R. Sabé, de Secretaris A. Herweijer 

ende d’ Advocaat C. Nessinck, momberen over P.E. Sabé nagelaten soon van de Majoor Sabé 

en vrouwe Eva Tollinck versoekende eenige processen door wijlen de Majoor Sabé begonnen 

te mogen reassumeeren, ende die nog mogten opkomen, naar ingenomen advijs van een 

onpartidig rechts gepromoveerde te mogen onderneemen. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort g’ accordeert. 

 

 

545. Den 15 Februarij 1721, fol.194vo. 

Op den requeste van Beert Hendrikse Vinke woonagtig bij Doorspijk, remonstrerende hoe dat 

wel van Anna ten Toorn en Gerh. Antonides als curator op den 9 Januarij 1721 publijcq heeft 

aangecoft  een erfje tot Doornspijk gelegen en Helena van den Toorn van Geertruid Top 

aangeerft, voor een somma van 2000 guldens waar van hij de laaste paije van 1000 guldens 

moeten zal betaalen op Petri aanstaande met apparentie van niet betaalende, daar over voor 

het Hof van Gelderland te zullen werden geactioneert, edog naardien hij niet secuur sal 

kunnen betalen aan sijne vercopers bij manquement van auctorisatie van Schepenen en 

Raaden alhier, so versoekt suppliant dat Schepenen ende Raaden gelieven te nomineren twee 

persoonen tot curateuren over Helena ten Toorn en wel so tijdig datse op Petri in staat mogen 

zijn om de penningen te ontfangen en aan hem coper behoorlijke transport naar Landregte van 

Veluwe gebruiklijk te doen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden approberen de gedane vercoop van het erfje in deesen 

vermelt ende auctoriseren de aangestelde curator over de persoon en goederen van Helena van 

den Toorn Dr. Christoffer Nessink, omme nevens G. Antonides de penningen van het vercofte 

erfje te ontfangen, daarvoor te quiteren, ende behoorlijke cessie ende overdracht naar 

Landrechten van Veluwe gebruiklijk aan den cooper te doen; Ende vorder uit de ontfangene 

penningen de noodigste schulden te betaalen, mits doende van de ontfangst en uitgave 

behoorlijke rekening, bewijs en reliqua. 

 

 

546. Den 17 Feb(ruarij) 1721, fol.195. 

Op den requeste van vrouw Christina Antonetta van Oldeneel weduwe Jonker Alphert Bruins 

remonstrerende hoe dat sij na het afsterven van haar gedagte eheman in haer boedel gevonden 

hebbe verscheijde saaken die sij als een vrouwspersoon niet wel soude cunnen waarnemen, en 

haar somtijts niet soude voegen daar bij te adsisteren, en dat het daarenboven saken sijn die 

haar beijde kinderen bij haar voorscreve eheman in ehe verwekt, raaken, versoekende 
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derhalven dat tot waarneminge en verrigtinge van deese saaken, de persoon van Simon Coen 

werden geauthoriseert. 

Was geapost:  De persoon in deesen genomineert wort mits deesen tot het waarneemen ende 

verrigten van de saaken in deesen requeste vermelt voor het intrest van de pupillen, 

geauthoriseert. 

 

547. Den 21 Feb(ruarij) 1721, fol.195vo. 

Op den requeste van Jacob Willemsen en Hermen Reijndertse Vos als momberen over Aaltje 

Jans onmundig dogtertje van Jan Willemsen en Trude Jans te Brunnepe, versoekende den 

boedel van voornoemde Jan Willemsen ten overstaan van de Stad wegens waterpagt of 

iemand daar toe geauthoriseert, en van Barthold Bartholdsen Gooij als grootste crediteur, 

onder beneficie van inventaris te moogen adieren. 

Was geapost:  Supplianten word geaccordeert omme ten overstaan van Willem Bommene, 

door den ontfanger dese Stads domeijnen daar toe genomineert en van Barthold Gooij als 

grootste crediteur, den boedel in deesen vermelt, onder beneficie van inventaris te moogen 

adieren. 

 

 

548. Den 1 Meert 1721, fol.196. 

Op de requeste van de weduwe van de Lieutenant Henrick van Wijringen versoeckende dat 

haar in haar nood en verlegentheit een advocaat van Stads wegen mogte verleent worden om 

haar te patrocineren, en gratis te bedijnen. 

Was geapost:  Dr. Henrick Vesterink Stads doctor wort g’ ordonneert om suppliantinne als 

advocaat gratis te dijnen en te patrocineren in saken van haar suppliantinne qqa. tegens  

d’ Heer Burgermeester Ant. Eeckhout en d’ Heer Arnold Vollenhove als d’ administratie over 

de goederen van Henr. van Wijringen suppliantinnes man zaliger, in des selfs afwesen gehad 

hebbende, ende vorder oock in andere saken waarinne suppliantinne mochte gefundeert sijn. 

 

 

549. Den 3 Meert 1721, fol.196vo. 

Op den requeste van Simon Coen als aangestelde momber over Gerrit Franciscus en Geertruid 

Elisabeth Bruins, onmundige kinderen van Jonker L. Alphert Bruijns, remonstrerende hoe dat 

bij examinatie van dien boedel en desselvs goederen bevind, datse beswaart is met f.2300 - : - 

guldens ten profijte van N. Vos tot Zwol waar voor het erve Haalover te Raalte beswaart is 

nog met f.1750 - : - : ten voordeele van juffer Arnolda Bruins, en dan nog met f.750 - : - : ten 

voordeele van de Bethlehems vergaderinge waar voor eenig in Oostermaaten verbonden is, en 

dan nog met f.400 - : - : ten profijte van Uiterwijks vergadering, en dus met f.5000 - : - : in het 

geheel wordende het meerende(e)l verrentet tegens 5 pro cento jaarlijxs, en dewijl suppliant 

met rijp overleg van der puppillen moeder geoordeelt heeft tot verminderinge en afdoeninge 

van de renten, en voorcominge van costen het dienstigste voor de pupillen te zullen zijn het 

erve Haalover te vercopen, versoekende derhalve geauthoriseert te moogen werden omme de 

helfte van het gemelte erve sijne pupillen voor de helfte toecomende meede te moogen 

vercopen. 

Was geapost:  Op het gedaane rapport van d’ Heeren Hooftluiden so authoriseren Schepenen 

ende Raaden suppliant omme in sijne qualiteijt de helfte van het erve in deesen vermelt de 

pupillen met haar moeder te saamen toecomende ten meesten profijte te moogen vercoopen, 

en uit de penningen daar van sullende provenieren, te betaalen de schulden ende beswaaren, 

so als in deesen requeste gemelt staan, so verre het zal cunnen strekken. 
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550. Den 3den Meert 1721, fol.197. 

Op de requeste van Timen Jansen Kock versoeckende veniam aetatis te mogen hebben, oudt 

sijnde 23 jaren om sig te stabilieren en ijts tot sijn erneringe te beginnen. 

Was geapost:  Op t’rapport van d’ Heeren Hooftluijden so word het versogte venia aetatis 

aen de suppliant g’ accordeert ende hij meerderjarig verklaart. 

 

 

551. Eodem [3 Meert 1721], fol.197. 

Op de requeste van Tijmentijn Vriese weduwe van Jacob van der Haar versoeckende tot haar 

onderstand als mede van haar 8 kinderen, met een pensioentijn te mogen begunstig(t) worden 

van de Stad. 

Was geapost:  Suppliantinne word om de pregnante en bekende verlegentheit bij provisie en 

tot nader wederseggen, tot sustentatie van haar en hare kinderen toegelegt twee caroli guldens 

weekelijx uijt de Stadts Camer te betalen. 

 

 

552. Den 20 Maart 1721, fol.197vo. 

Op den requeste van Jonker Jan van Jngen en Dr. Christoffer Nessink voogden over het 

onmundige kind van wijlen de Scholtes Leuwerden remonstrerende hoe dat volgens 

auctorisatie aan Claas Crof hebben verkoft voor de somma van f.1900 - : - : caroli guldens de 

brouwerij gemelte haar pupil toebehoorende, versoekende dat Schepenen en Raaden de 

gedane verkopinge gelieven te approberen. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden hier over gehoort hebbende de consideratien van de 

Heeren Hooftluiden approberen ten aansien van de minderjarige de vercoopinge van de 

brouwerij in deesen vermelt. 

 

 

553. Den 22 Maart 1721, fol.197vo. 

Op de requeste van de regerende buijtenvader van t’ Groot Burger Weeshuijs versoeckende 

auctorisatie om wegens t’ kints kint van Hermen van der Maaten int weeshuijs voorschreven 

verpleegt wordende ende mede met haar oom en moeijen van der Maten berechtigt sijnde tot 

de fideicommisse goederen door die Ed: Jan en Gerrit Scheppinck beseten en onder de 

erfgenamen van die Ed: Gerrit Scheppinck berustende, om door middelen rechtens de 

gemelde erfgenamen van de Ed: Gerrit Scheppinck mede te mogen convenieren tot 

bekominge van de gemelde fidei gecommitteerde goederen van Stijntijn Eckelbooms 

nagelaten te bekomen. 

Was geapost:  Bij ontstentenisse van een minnelijck accoort over de praetensien van de 

kinderen van Hermen van der Maaten tegens de erfgenamen van die Ed: Gerrit Scheppinck, in 

desen gemelt so word de regerende buijtenvader van t’ Groot Burger Weeshuijs  

g’ authoriseert om door middelen rechtens in desen te mogen ageren en sig met haar oom en 

moeije te voegen ten fine tot haar goed hebbend recht te geraken actum in senatu. 

 

 

554. Den 23 Meert 1721, fol.198vo. 

Op de requeste van die Ed: Albert de Haane als buijtenvader en regent van t’ Kinderhuijs 

versoekende dat tot gebruick en beste van t’ Kinderhuijs tot het aenjucken van kalveren een 

klein streepijn lands achter de Ramen de Geestelijckheit eigen, aan t’Kinderhuijs mogte 

gegeven worden, waar bij hij requestrant oock genegen is een plaatse waar op hij een raamen 

heeft gehad staande, te voegen ende aen t’ Kinderhuijs aff te staan mits so bij aldijn de wolle 
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of duffel makerije meerder mochte komen te floreren, dat dit gemelde land wederom sal 

komen aen de voorige eigenaren. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort op t’ rapport van d’ Heeren 

gecommitteerden tot d’ administratie der Ecclesiastique goederen deser Stad toegestaan, mits 

dat t’ Kinderhuijs dit land sonder eenig beswaar besitte, en in cas dat de neeringe van wolle 

off duffelmakerie meerder der int toekomende mogte komen te floreren ende t’ gilde dit land 

wederom mochte nodig hebben so sal t’ voorschreven land wederom moeten afgestaan en  

aen de voorige eigenaaren moeten overgegeven worden. 

 

 

555. Eodem [23 Maart 1721], fol.199. 

Op het request van Dr. Henr. Vesterinck als legitimus tutor en vader sijner nog minderjarige 

kinderen bij wijlen sijne overledene huijsvrouw Geertruijd Fabritius in echte verweckt, 

versoekende approbatie van sodane twee distincte obligatien als reets in september 1720  

d’ eene ad 320 guldens staande op de naam van de regenten van Uijdenes en eene van 50 

guldens capitaal op de naam van Magdalena Frericks op t’ gemeene land tot Hoorn en 

Medenblick, respective als eigenaar heeft verkoft en wijders te mogen g’ authoriseert sijn om 

nog eenige gemeene obligatien requestrant met sijne onmondige kinderen overdeelt 

toebehorende, off ook sijne kinderen in t’ geheel eigen op Noortholland off steden aldaar, 

waar van weinig off kleine interessen ontfangene te verkoopen, om dese penningen weder tot 

meerdeel revenues en voordeel te emploieren off te beleggen, als in specie, eene obligatie van 

1000 guldens op de naam van Jan de Jong, eene van 1000 guldens op de naam van Cornelis 

Cornelissen, eene van 1000 op de naam van Cornelis van de Zijp, eene van ses hondert en 

sestig guldens op de naam van Hein Klaasen metselaar, eene van vijff hondert guldens op de 

naam van Maritij Pijteres, eene van f.425 - : - : op de naam van Cornelis Evertsen als voogd 

van Klaas Fransen, alle op t’ gemeene lands comptoir van Medenblick, voort eene obligatie 

van 1000 guldens op de naam Lijsbet van Zijp weduwe van Do. Fabritius op de Stad van 

Medenblick, nog eene van f.3000 guldens op t’ comptoir van Enckhuijsen op de naam van  

Dr. Joh. Vuijst. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden approberen de gedane verkopinge der twee gemelde 

obligatien so bereets in september 1720 als eigen heeft verkoft en authoriseren wijders 

suppliant, om de verdere in den requeste gespecifiseerde obligatien voor so verre de selve 

sijne onmondige kinderen int geheel off ten deele pro indiviso so toebehorende te mogen 

verkoopen ende daar van behoorlijcke cessie en overdragt te doen waar mede de resective 

koperen volkomen gerust sullen konnen sijn. 

 

 

556. Den 15den April 1721, fol.199vo. 

Op de requeste van Jean Naitacq versoeckende door het overlijden van Henr. Bruin met de 

functie van het schoonmaaken van het geweer alhier op het Stadts Huijs berustende 

begunstight te moogen werden. 

Was geapost:  Suppliant wordt in plaats van wijlen Henr. Bruin begunstight met de functie 

van het schoonmaaken van het Stadts geweer, alhier op het Raadthuijs berustend; Waaronder 

mede sal begreepen weesen, het schoonmaaken van het geweer van deses Stadts Borgeren 

officieren tot bevelhebberen incluis; Gelijck mede dat van de Brunneper Compagnie; Ende 

sulx op het tractements van ses ende dertigh caroli guldens jaarlix. 

 

 

557. Den 28sten April 1721, fol.200. 

Op den requeste van Marrighjen Jans weduwe van Arnoldus Meijerinck versoekende dat  
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Schepenen ende Raaden mochten approbeeren het accoordt tusschen haar suppliante ende de 

momberen der voorkinderen  den 22sten october des jaars 1720 ingegaan. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accordeeren het contract desen annex, van dato den 

22sten october des jaars 1720. 

 

 

 

558. Den 12 Meij 1721, fol.200. 

Op de requeste van vrouw Arnolda Maria Bruijns weduwe wijlen Jonker Arent Willem van 

Boecop hoe dat onder anderen de tucht van vrugt gebruik van t’ ophuijs staande ende gelegen 

alhijr op de Oudestrate tegens over de Geerstrate van der Aa, hoe dat dugtich in gevaar is van 

in te storten, versoeckende authorisatie om nijt alleen dese sware reparatie te doen, maar dat 

na t’ uijteinde des tuchts dit haar swaar verschot aen haar off hare erfgenamen sal moeten 

gerestitueert worden door de eigenaren van t’ gemelde huijs. 

Was geapost:  Op het rapport van d’ Heeren Hooftluijden van t’ Boven quartijr so wort het 

versoeck in desen gemelt pro ut jacet g’ accordeert, en sullen de nodige onkosten in desen na 

t’ uijteinde des tuchts door de eigenaren moeten gerescindeert worden. 

 

 

559. Den 20sten Meij 1721, fol.200vo. 

Op de requeste van Ephraïn Schults als trecker van s’ landts bieren in dese Stadt, over den 

jaare 1721, versoekende, dat Schepenen ende Raaden gelieven te verstaan, dat de respective 

Brouweren, soo voor haar selven, als in de Godts huijsen brouwende sal werden aengeseght, 

dat sij geene brouwten op vreemde naamen sullen moogen aengeven, als waarvan alle de 

participanten buiten de Stadt ende vrijheijdt van dien woonen, als meede dat de brouweren, 

soo wel van de brouwsten, die buiten de Stadt ende jurisdictie, als daarbinnen wordende 

gedaan, sullen moeten opgeven de naamen van alle de parsoonen die het sij veel off weinig in 

de te doene brouwten sullen participeeren, ende sulx op soodaane boeten als Schepenen ende 

Raaden tot weetinge van de frauden convenabel sullen oordeelen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen den supliant sijn gedaan versoeck, 

gelastende de Brouweren dat sij van nu off aen alle de naamen van die geene soo te saamen 

op eene cedul sullen coomen te brouwen, voor het afsenden der bieren aen den huijskelder 

sullen hebben bekent te maaken; sullende hiervan kennisse werden gegeven aen alle 

Brouweren sonder onderscheijdt. 

 

 

560. Den 26 Meij 1721, fol.201vo. 

Op de requeste van Isack de la Planke in huwelijck gehad hebbende Bartha Ridders 

versoeckende dat het fideicommis door sijn schoonvader op de goederen van sijn vrouw bij 

codicille heeft gelegt en van welck fideicommis de kinderen en mede erfgenamen van de 

Muntmeester J. Ridder bij magescheit specialijck hebben gerenuntieert, in specie van  

t’ verkofte huijs de Buijten Munte genaamt en aen de vrouw weduwe van d’ Heer 

Burgermeester Tengnegel verkoft van het gemelde verbant mogte ontslagen werden. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt word in so verre g’ accordeert, mits dat de 

penningen so van t’ aenpart van de kinderen van Bartha Ridder (na aftreck van de nodige 

gedane reparatien off melioratien tot het gemelde verkofte huijs mede g’ emploijeert) uijt de 

kooppenningen sijn overschijtende, weder met fideicommisse sullen mogen beswaart worden. 
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561. Den 9den Junij 1721, fol.201vo. 

Op de requeste van Geertruijd van Wijringen weduwe van Henr. van Groenouwe 

versoeckende betalinge van t’ restant van haar legaat. 

Was geapost:  De erfgenamen van Jan Velthoen worden g’ ordonneert om in de tijt van vijr 

weeken aut interim den staad van de boedel van Jan Velthoen op te maken en aen Schepenen 

en Raad over te geven ten fine van nadere dispositie der betalinge aen de crediteuren en 

legatarissen te doen  verreguleren. 

 

 

562. Den 9den Junij 1721, fol.202. 

Op de requeste van Johanna Aletta Hoevenaar weduwe ende boedelhoudster van de 

Veenderigh Henr. van Wieringen, versoekende dat de Heer Anth. Eeckhoudt mochte worden 

dinuurgeert, om een obligatie van een duisendt caroli guldens ten comptoire van Sallant aen 

wijlen haar eheman hebbende toegehoort, aen haar suppliante ter handt te stellen, om uijt 

voorschreven penningen de doot ende boedelschulden te betaalen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden verstaandat de Heer Anth. Eeckhoudt de gelibelleerde 

obligatie  van een duisendt caroli guldens, aen d’ ontfanger van Sallant off sijn gequaliseerde 

bij ontfanghst der penningen sall hebben over te geven, soo nochtans dat sijn Wel Ed: van die 

penningen sal moogen affhouden, soodaane somme als sijn Wel Ed: daarop heeft gecrediteert 

d’ overijge ter handt stellende aen de remonstrante. 

 

 

563. Den 28 Junij 1721, fol.202vo. 

Op het request van Berent Hartman als vader ende legitimus momber beneffens Gerrit ten 

Caate ende Henr. ten Cate momberen over t’ kint van Berent Hartman bij sijn overledene 

huisvrouwe N: N: Kramer verweckt met name Gerritijn Hartmans, hoe dat den boedel van 

Berent Kramer de ende tot Deventer is komen te overlijden ende de drij overige kinderen of 

staken geresolveert sijnde den boedel pure te aenveerden, sij requestranten mede wel genegen 

waren haar wegens haar pupil mede pure tot erfgenamen te verklaren, dog tot haare gerustheit 

g’ come sulx onder authorisatie en approbatie van Schepenen en Raad souden komen te doen. 

Was geapost:  Op het rapport van d’ Heeren Hooftluijden, so wort het versoeck in desen 

gemelt, g’accordeert ende de momberen boven gemelt g’authoriseert om met en neffens de 

overige kinderen en mede erfgenamen van Berent Kramer den boedel voorschreven pure te 

aenveerden na sig met d’ overige kinderen in desen te voegen en dese erffenisse pure te 

aenveerden. 

 

 

564. Den 14 Julij 1721, fol.203. 

Op den requeste van Henrik Bavink en David Betsene in qualiteijt als momberen over 

Janneke van Acker, en executeurs van den testamente van wijlen Hester van Acker weduwe 

Johannes Schuijl remonstrerende hoe dat haar pupil bij testamente voornoemt is 

gepraeallegateert een somma van f.300 - : - : guldens en gemerkt haar pupil in een seer 

jammerlijke staat is, sijnde met vallende siekte en andere qualen bezogt, sij suppliant wel 

noodig oordeelde om aan haar pupil bij haare weekelijkse verdiensten uit dit praelegaat op 

een ordentelijke wijze telkens iets toe te leggen, daar toe de autorisatie van Schepenen en 

Raaden versoekende. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accorderen supplianten haar versoek bij deesen vermelt. 
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565. Eodem [14 Julij 1721], fol.203. 

Op den requeste van Hermen Beerthuis en Gerardus van der Heijden in qualiteijt als 

momberen over de onmundige kinderen van Menso van der Heijde, versoekende approbatie 

over alsodane accord over de kosten van een bijster aan den IJsseldijk met den Dijkgreve van 

Camperveen namens haar pupillen aangegaan. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden lauderen en approberen het geene door supplianten in 

haare qualiteijt omtrent het accord in desen vermelt is verrigt. 

 

 

566. Den 11 Augustus 1721, fol.203vo. 

Op de requeste van Henrik Moes, meester timmerman versoeckende een ruijnius en vervallen 

huijs naast aen sijn huijs bij de Hagenpoorte op de Oudestrate vrij van opliggende renten en 

uijtgang te mogen hebben sullende t’selve weder optimmeren met een schuijne aflopend dak. 

Was geapost:  Het huijs in desen gemeld wort op t’ rapport van d’ Heeren Hooftluijden van  

t’ Buijten quartijr vrij van alle beswaar neffens van uijtgaande ende opliggende renten aen de 

suppliant g’ accordeert mits t’ selve weder optimmerende. 

 

 

567. Den 28 Augustus 1721, fol.203vo. 

Op den requeste van Lulof van Santen en Henderik van Berkum in qualiteijt als aangestelde 

voogden over de twee onmundige kinderen van Margareta van Berkum zaligher en Steven 

van Santen in ehe verweckt, remonstrerende hoe dat sij wel tot momberen zijn aangestelt, so 

lange der pupillen vader buiten s’ lands was, en nu tijdinge becomen hebbende dat de 

voornoemte Steven van Santen op sijne terug reijze hier naartoe is overleeden, derhalven 

versoekende in haare qualiteijt te moogen gequalificeert worden, om de nagelaatene goederen 

ten profijte van de beijde nagelatene kinderen te mogen invorderen. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accorderen aan supplianten in haare qualiteijt haar 

versoeck so als het legt. 

 

 

568. Den 6 Septemb(er) 1721, fol.204. 

Op de requeste van Jan Fransen van Lingen en Gerrit Smit, momberen over t’ onmondige 

dogtertijn van Frederick Robbe bij Elisabet Rose in echte verweckt, remonstrerende hoe dat 

met de erfgenamen van Catarina Selting laaste huijsvrouw van Frederick Robbe ingevolge het 

neffens gaande maagscheit hebben gemaakt scheidinge en deilinge versoeckende approbatie 

ten respecte van hare pupillen van t’ gemelde maagscheid. 

Was geapost:  Op het rapport van d’ Heeren Hooftluijden van t’ Boven quartijr so wort het 

maagscheit ten respecte van d’ onmondige g’ approbeert. 

 

 

569. Den 8 September 1721, fol.204vo. 

Op den requeste van Jan Franssen van Lingen en Gerrit Smit als momberen over Hendrina 

Robbe onmundige kind van Frederik Robbe en Elisabet Roose remonstrerende hoe dat sij ter 

oorsake van het afsterven van Frederik Robbe, sij supplianten desselvs boedel met Jan en 

Christina Selting broeder en suster en naaste erfgenamen van Catharina Selting laaste vrouw 

van Frederik Robbe hebben gedeelt en gescheijden en daar van een magescheijt opgerigt, 

versoekende approbatie van deselve. 

Was geapost:  Op het gedaane rapport van d’ Heeren Hooftluijden, so word de magescheijd 

in deesen vermelt, geapprobeert. 
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570. Den 10 Septemb(er) 1721, fol.204vo. 

Op den requeste van Willem Storm en Jan Voerman als momberen over de onmundige 

kinderen van Jan Tangena versoekende approbatie van een somma van penningen  

ad f.1500 - : - : door haar op de Provintie op soldeij ordonnantien belegt. 

Was geapost:  Het versoek so als het legt word geaccordeert. 

 

 

571. Den 10 September 1721, fol.205. 

Op den requeste van Jan Bisschop en Arent van Oosterwolde als momberen over het 

nagelatene kind van wijlen Hendrik Bruin remonstrerende hoe dat aan Hendrik Vincent het 

huis door wijlen Henrik Bruin voornoemt bewoont geweest, hebben vercoft, approbatie van 

de voorschreven koop versoekende. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hooftluijden, word de koop in deesen vermelt 

geaccordeert. 

 

 

572. Den 15den September 1721, fol.205. 

Op de requeste van Hillichjen Dircks weduwe Denecamp, Stadts Vroedvrouw, versoekende 

seker huijsjen, staande naast haar huijs in de Nieuwstraate tegens over het Geertruiden ende 

Catharinen Gasthuijs te vooren Jan Nes hebbende behoort, dog sedert lange jaaren vervallen, 

ten dienste van haar huijs te moogen approprieren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden gehoort hebbende het rapport van de Heeren 

Hoofdtluiden, accordeeren aen de suppliante haar versoeck in desen gemeldt. 

 

 

573. Den 18den September 1721, fol.205vo. 

Op de requeste van Albertjen Roeloffs weduwe van Peter Lambertsen tot Brunnepe; 

Versoeckende dat Schepenen ende Raaden, ten opsigte van haar minderjaarige kinderen 

mochten approberen, de vercoopinge van seker hoffjen tot Brunnepe voornoemt geleegen, 

verkoft aen Jacobjen Peters, weduwe van Jan Dubbeltsen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, gehoort hebbede het rapport van de Heeren 

Hooffdtluiden, approbeeren ten opsigte van de minderjaarige, de verkoopinge van het hoffjen 

in desen gemeldt. 

 

 

574. Den 3den Octob(er) 1721, fol.205vo. 

Op de requeste van Dr. A. H. Nuijs voor hem selfs en als volmagtiger van sijn moeder de 

weduwe secretaris H. Nuijs waarbij praesenteert boven de hijpothecatie in t’ boeck van 

Gerichtlijke bekentenissen alhijr sub littera A. den 3 october 1721 ercentelijck nog daar een 

somma van vijr hondert guldens tot securiteit van de praetensie van de momberen van 

Herman Nuijs te willen verbinden uijt de kooppenningen van t’ erve Pramperhuijsen of onder 

de koper te sullen laten berusten, tot uijtdragt van haar ondeling different versoeckende dat 

onder en tussen de overdragt van t’ gemelde erve mag voortgaan en de momberen 

voorschreven off ijmant anders tot de overdragt te doen wegens de onmondige mag  

g’ authoriseert worden. 

Was geapost:  Schepenen en Raden gelasten en authoriseren de momberen van Herman 

Nuijs, om, na dat sullen hebben besorgt dat negen hondert caroli guldens uijt de gemelde 

kooppenningen van Pramperhuijsen onder de Heeren koperen die haar in soverre daar mede 

sullen chargeren verblijven, of dat dese negen hondert guldens onder dese Stadts juridictie 

werden gebragt, en na Stad recht ende wet werden belegt, als dan de overdragt van t’ gemelde 
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erve met en neffens de verdere interessenten te doen als na Landrecht deser Provintie eigent 

ende behoort. 

 

 

575. Den 8 Octob(er) 1721, fol.206vo. 

Op de requeste van de voorstanderen van de Menonijte gesintheit alhijr versoeckende dat sijn 

in haar nijt mogen beswaart worden so als sustineren dat door de Eerwaarde Kerken raad der 

Gereformeerde Kerken deser Stede bij t’opscrijven van de huwelijx proclamatien geschijt, 

wanneer een van de Menonijte gesintheit met een van de gereformeerde religie komen voor 

dien Kerkenraad om huwelijx proclamatien te doen inscrijven als wanneer haar beide door de 

praeses van den Kerkenraad word afgevordert om te moeten beloven dat de kinderen so te 

samen komen te verweckten in de gereformeerde religie opgebragt en in gereformeerde 

Kerken gedoopt sullen moeten werden, sustenerende dat die van hare gesintheit hijr door in 

haar gemoed beswaart worden, als genoodsaakt worden sodane beloften te doen, en dit en 

nieuw beswaart sijn t’ welck voor hun tegens haar nijt is gepractiseert geweest. 

Was geapost:  Schepenen en Raad hebben ordere gestelt dat den Kerkenraad (de resolutie ten 

aensien wanneer een papist met een van de gereformeerde religie koomt te trouwen genomen) 

nijt sal mogen extenderen tot het geval als een Menonijt met een gereformeerde komt te 

trouwen; Ende sullen haar Wel Edele Hoog Achtbare wijders sorge dragen dat die van de 

Menonijte gesintheit alhijr in de vrijheit van religie sullen getolereert worden als voorheen, 

nog eenigsins bij intscrijven der huwelijx proclamatien, als een Menonijt gesinde met een 

gereformeerde gesint sijn te trouwen in haar gemoet sullen beswaart worden door beloften 

daar tegens strijdende, te moeten doen, dog wanneer een gereformeerde met een Menonijt 

trouwde en kinderen verwekken, en de gereformeerde het sij man off vrouw, begeerde dat 

sijne kinderen gedoopt sullen werden, in de gereformeerde religie onderwesen en opgebraght 

sullen worden, in sulcken gevalle, so sullen die kinderen gedoopt en in de gereformeerde 

religie onderwesen ende opgebragt moeten werden. 

 

 

576. Den 22 Octob(er) 1721, fol.207vo. 

Op de requeste van Johanna Velthuijsen versoeckende als naast bestaande in den bloede en 

als erfgename ab intestato van haar susters soon Gerrit Schurder hoe meer als voor twintig 

jaren in den oorlog is gegaan ende vermist is en praesumptijff doot, datsij de nog overige 

42 guldens onder de momberen van d’ overledene berustende mag genijten. 

Was geapost:  Op t’ rapport van de Heeren Hooftluijden van t’ Cellebroeders Espel, en op 

derselver praeadvijs so word de momber van de overledene, Hermannus Scheper gelast en  

g’ authoriseert om de halfscheit van gemelde 42 guldens in handen van de suppliantinne ende 

de wederhelfte aen den Armen waar deselve versproken sijn te demanueren. 

 

 

577. Den 30 October 1721, fol.207vo. 

Op den requeste van Daniel Oostendorp en Teunis van Dorsten in qualiteijt als momberen 

over Evert Bosch naagelatene soon van Andries Bosch, remonstrerende hoe dat den pupillen 

effecten en goederen  so gering en slegt bevindende, dat daar uit onmogelijk de pupille cunne 

groot gemaakt worden, sig hebben geaddresseert aan der pupillen grootvader met name Evert 

Smit om de pupille te alimenteeren, sullende anders tot laste van dese Stad moeten vervallen; 

en dat deselve wel heeft aangebooden en verdig was de pupille naa sig te neemen en op te 

voeden, sonder dat tot laste van deese Stad ooijt soude comen, indien Schepenen en Raaden 

aan hem Evert Smit wilden accorderen, dat der pupille effecten aan hem in volle eijgendom 

souden overgaan, en hetsij de pupille en hij Evert Smit mogten coomen te sterven, dat de 
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goederen der pupille niet souden versterven op derselver halve broers en susters, maar sijn en 

blijven aan sijde van hem Evert Smit, versoekende hier op een favorabel appoinctement. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hooftluijden, accorderen Schepenen en Raaden 

aan supplianten qqa. haar versoek ende petitie, mits dat deselve alhier ter vergaderinge sallen 

hebben te exhiberen een gerigtelijke verklaringe van der pupillen grootvader en desselvs 

kinderen waar bij deselve sullen moeten verklaaren sig te verbinden en te zullen bezorgen dat 

de pupillen nooijt tot laste van deese Stad zullen coomen. 

 

 

578. Den 6 November 208vo. 

Op den requeste van Willem Lubbertsen, versoekende te moogen trouwen met de dogter van 

hem suppliants vaders halve suster. 

Was geapost:  Het versoek in deesen wort geaccordeert. 

 

 

579.  Den 29 November 208vo. 

Op den requeste van de E: Wilhelm van Harn J.U.Dr. versoekende een uitgang van agtien 

goudguldens ten profijte van de Geestlijkheijt alhier gevestigt in ende uit een hof gelegen over 

de Papenbrugge bij het Bregitten Clooster (en nu bij de Secretaris van Tengberden aangecoft 

en in eijgendom wordende bezeten) tegens 6 per cento ingevolge de gerigtelijke koopbrief en 

de conditien van aflosse daar bij gestipuleert en beschreven te moogen aflossen. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden geexamineert hebbende den inhoud deses requestes, en 

nagezien de continue des koopbriefs, verstaat dat den uitgank van agtien goudguldens, zal 

cunnen en moogen afgelost worden met driehondert goudguldens. 

 

 

580. Den 3 December 1721, fol.209. 

Op den requeste van Jan Reijers wonende aan de Swarten Dijk versoekende het erve van de 

Geestlijkheijt gelegen aan de Seedijk en tegenswoordig meijers wijze wordende gebruikt bij 

Hermen Claas, en voor drie weeken door hem gehuurt, mag overgeteijkent worden op de 

naam van Claas Gerrits. 

Was geapost:  Op het rapport van d’ Heer Camelaer van de Ecclesiastique goederen; so word 

de overteijkening van het erve en land in deesen vermelt op de naam van Claas Gerrits, op 

conditien bij de voorige verpagtinge, gestipuleert, geaccordeert. 

 

 

581. Den 8den December 1721, fol.209. 

Op de requeste van Evert Jans Stadts meijer, versoekende uijtstell van executie van sijne  

door de ontfanger g’ inventariseerde goederen wegens de pacht saint merten 1718 verschenen 

tot d’ aanstaande vasten. 

Was geapost:  Wanneer de suppliant tot genoegen van de Heeren Caemenaers ende 

Rentmeesters twe goede borgen kan stellen wordt aen denselven uijtstell van executie verleent 

over de pacht saint merten 1718 verscheenen,  tot d’ aenstaande vasten. 

 
[In marge]: Den 15den December 1721. Die E: Claas Kroff ende Gerridt Fockinck erscheenen sijnde: Hebben sig tot 

borgen ingelaaten met handt tastinge, dat Evert Jans sijne pacht saint merten 1718 verscheenen sijnde geweest, acht daagen in 

d’ aenstaande vasten aen den Stadts ontfanger sal betaalen onder verbandt. Coram: Veene en Tollius. 

 

 

582. Den 16 Decemb(er) 1721, fol.209vo. 

Op de requeste van Henrik van Detten versoekende dat bij nadere interpraetaatie de sententie  
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so laast op den 29 November 1721 sodanig mag gemodereert worden dat sijne overige 

schultvorderinge tegens en op den boedel van Gerrit Backer mag comperceren etc. 

Was geapost:  Op het rapport van d’ Heeren Hooftluijden vant Buijten quartijr en op 

derselven praeadvijs approberen Schepenen ende Raad ten aensien van de curateuren de 

gemelde liquidatie en accoort hijr inne bestaande, dat de curateuren in desen gemeld aen 

Henr. van Detten sullen cederen in vollen eigendom de versegelinge onder van Detten beleent 

ad hondert veertig guldens, met de daarop te goede en lopende interessen; En dat hij van 

Detten aen de curateuren sal restitueeren prompt drij hondert guldens in voldoeninge van  

t’ decreet van Schepenen en Raadt over sijne beleende panden genomen ende waar mede 

wedersijdts praetensien van verstreckte penningen, geleverde waren en *scheerloon sijn 

vernijtigt ende gedoot. 

 

 

583. Den 18den December 1721, fol.210. 

Op de requeste van Marie van der Meer, weduwe wijlen Joan Weesenhaagen; Versoekende 

dat in plaats van de Heeren Gerh. David Daendels ende Anth. Eeckhoudt Borgermeesteren 

deser Stadt, tot momberen over haar kindts kindt Jan Raterinck moogen werden  

g’ authorseerdt haar beijde soonen, Abraham ende Joan Weesenhaagen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, hebben naa rijpe deliberatie goedtgevonden, de 

Heeren Daendels ende Anth. Eeckhoudt van dese momberschap t’ ontslaan; Ende weder in 

derselver plaatse, over Jan Raterinck, tot momberen t’ authoriseeren Abraham ende Joan 

Weesenhaagen. 

 

 

584. Den 18 December 1721, fol.210. 

Op den requeste van Gerrit Dirks Stads meijer op de Leege Welle, versoekende uitstel van 

executie van sijne goederen door den ontfanger deeser Stad voor de pagt verschenen op  

St. Marten 1718 aangeslagen, tot de eerste weeke van de vasten, praesenterende suffisante 

borge te stellen om tegens dien tijt het jaar van 1718, ten vollen af te betaalen. 

Was geapost:  Wanneer den suppliant tot naakominge van het gepraesenteerde in deesen 

requeste vermelt, twee borgen ten genoege van Schepenen ende Raaden zal hebben gestelt, so 

word de executie tot de eerste week van de vasten gesurcheert 

 
[In marge]: Eodem die (18 December 1721). Erschen in den gerichte E: Claas Crof, ende heeft sig bij 

handtastinge, tot borge voor dne suppliant, entot nakominge van het binnenstaande ingelaten onder verband als naar rechten 

sonder argelist. Coram: Veene en Tollius. 

 

 

585. Eodem die (18 December 1721), fol.210vo. 

Op den requeste van Jan Hendriks versoekende dat hem tot betaalinge van het jaar pagt  

d’ anno 1718 ter somma van f.101 - 5 - : waar voor door deeses Stads Ontfanger gedreijgt 

word geexcuteert te worden, in betalinge mag gevalideert worden de remissie over het jaar 

1718 ter summa van f.20 - : - : en dan nog alsodaane penningen als hem wegens het versterf 

d’ anno domini 1719 sijn competerende, praesenterende, het nog deficierende tot volcomene 

afbetaalinge van het jaar 1718 in gelde te zullen suppleren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accorderen aan suppliant sijn versoek, omme sijne te 

goede hebbende penningen wegens remissie d’ anno domini 1718, en het versterf d’ anno 

domini 1719 op sijn verschulde landpagt in betaalinge te mogen laaten valideren mits tot 

volcomene afdoeninge van het jaar 1718 het overige aanstonts in gelde supplerende. 
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586. Den 22 December 1721, fol.211. 

Op de requeste van Geertje Tijs weduwe en boedelhoutster van Claas Aarts geweesene Stads 

meijer, remonstrerende hoe dat aan d’ E: R. Wijnvoorden heeft vercoft eenige huisjes alhier 

en een stukje lands tot Brunnepe van f.800 - : - : guldens waar op van voornoemte  

R. Wijnvoorden heeft ontfangen de summa van f.150 - : - : guldens, en dus nog resteert te 

betaalen de summa van f.700 - : - : waarmeede suppliante gaarne soude afbetaalen een 

verzegeling ten profijte van Claas Gerst ter summe van f.330 - : - : nog f.100 - : - : aan de 

erfgenamen van Jan Aars; nog f.100 - : - : aan de momberen van Henrik Scholte, en dan nog 

eijndelijk uit het overige restant  eenig gelt ten comptoire alhier, en dewijl  

d’ E: R. Wijnvoorden swarigheijt maakt omme de voorschreeven cooppenningen sonder 

approbatie van Schepenen ende Raaden uit te telle, so versoekt suppliante dat d’ E: R. van 

Wijnvoorden mag werden geauthoriseert ende gelast omme de cooppenningen ten fine als bij 

deese requeste vermelt staat, aan haer suppliante uit te tellen. 

Was geapost:  Op het rapport van d’ Heeren Hooftluiden so word aan suppliante haar versoek 

geaccordeert, en d’ E: R. van Wijnvoorden geauthoriseert en gelast, omme aan suppliante de 

nog restante cooppenningen uit te tellen, mits dat suppliante daer uit voldoe alzodane lasten 

en schulden als in deesen requeste vermelt staan. 

 

 

587. Den 31sten December 1721, fol.211vo. 

Op de requeste van Bartelt Barteltsen Gooij, versoeckende met Grietjen Jans, sijnde des 

suppliants vaeder, ende Grietjen Jans vaeder halve broers geweest te moogen trouwen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen den suppliant sijn versoeck, so als 

het lecht. 

 

 

588. Den 19den Januar(ij) 1722, fol.212. 

Op de requeste van Lummina van Hooghstraaten weduwe Dompselaar, versoeckende seker 

huijsjen staande op het quohier van het vuurstede geldt op de naam van Wolter Bon alhier op 

den Burghwall in het buiten quartier naast het huijs bij haar bewoont; versoekende tot 

voorkoominge van de ruïne van haar huijs dat haar Wel Edele Hoogh Achtbaren ordre tot 

desselffs affbracke mochten stellen, off aen de supliante accordeeren, hetselve aff te breeken. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren de suppliante haar twede gedaan 

versoeck, mits laatende de voorgevel staan ter hooghte van d’ eerste verdiepinge. 

 

 

589. Den 4den Febr(uarij) 1722, fol.212. 

Op de requeste van Hermannus Scheper, Claes Gast, ende N. Brummel meester timmerman, 

versoekende seker huijs, erve ende where, staande alhier ten westen van d’ Oudestraate, ende 

het tweede ten noorden van de Geerstraate Jan Schaatsbergen hebbende toegehoort in vollen 

eijgendom te moogen aentasten, sonder eenigh beswaar, soo wel van uijtgangen als vuirsteede 

gelden, om het selve te repareeren, ende die daar naast staande huijsen met alle moogelijcke 

sorge voor verder oversaaken te bewaaren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren, naa rijpe examinatie, ende oculaire 

genoomene inspectie aen de supplianten het huijs in desen vermeldt, vrij van alle uijtgangen; 

Exempt de goltgulden de Booven kercke daaruijt jaarlix competeerende, te redimeeren met 

vijff ende dertigh caroli guldens; aenneemende haar Wel Edele Hoogh Achtbaare te sullen 

besorgen, dat hetselve van het schoorsteengeldt in het geheel werde gelibereerd. 
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590.  Den 3den Febr(uarij) 1722, fol.212vo. 

Op de requeste van Dr. Gosen van der Linde en Simon Coen in qualite als curateuren van den 

boedel van Gerrit Backer versoeckende approbatie van de koop van een huisijn op de hoeck 

van bolwerck bij de Veene poorte staande in den voorscreeven boedel gehoorende t’ welck bij 

een publijcke terichtelijcke verkopinge te vergeeffs waare getenteert te verkopen, en t’ welk 

uijt de hand nu is verkoft aen Simon Coen voor de somma van vijf en negentig caroli guldens 

versoeckende approbatie van dese gedane koop. 

Was geapost:  Op t’ rapport van de Heeren Hooftluijden van t’ Boven quartijr so word de 

verkopinge in desen gemeld pro ut jacet g’ approbeert ende geratificeert. 

 

 

591. Den 16 Febr(uarij) 1722, fol.213. 

Op de requeste van d’ Heeren Burgermeester Rogijr Sabé, de Secretaris Herweijer en Dr. C. 

Nessinck in qualite als voogden over P.E. Sabé nagelatene onmundige soon van wijlen de 

Majoor Sabé hoe dat door den Heer van Boetzelaar als hebbende g’ obtineerde de compagnie 

van d’ overledene worden gemaakt eenige praetensien tot laste van de overledene ende dewijl 

remonstranten bedugt sijn, hijr over in processe te sullen comen, versoeckende tot 

voorkominge van dijn ende tot vermeijdinge van kosten authorisatie en last over dese 

differenten bij accoort te mogen af te doen. 

Was geapost:  Schepenen en Raden authoriseren de momberen in desen requeste vermelt om 

boven gaande praetensien met de Heer van Boetselaar als cuccesseur en de compagnie van de 

Majoor Zabé over de praetensien so de Heer van Boetselaar conte te maken in der minne te 

kunnen en te mogen comperseren en finaal afdragt te mogen maken. 

 

 

592. Eodem [16 Februarij 1722, fol.213vo. 

Op de requeste van J. Pannenbacker voor hem selfs ende die E: Teunis Visscher ende 

Lubberts Groen als momberen over de kinderen van Wolter Pannebacker versoeckende 

approbatie van het accoort met de weduwe van Wolter Pannebacker ingevolge het annexe 

origineele. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt word op t’ rapport van d’ Heeren Hooftluijden 

van t’ Buijten quartijr g’ accordeert ten requarde van d’ onmondige. 

 

 

593. Den 17 Feb(ruarij) 1722, fol.213vo. 

Op de requeste van de voogden over de kinderen van Jan Tangena versoeckende ratificatie en 

approbatie  van t’ gemaakte accoort met Debora Tangena opgericht en hijr annex over seeker 

erfenisse op Joannes ende Bernard Stortenbeeck nagebleven kinderen van Jan Stortenbeeck en 

Debora Tangena, vervallen etc. 

Was geapost:  Schepenen en Raden approberen het gemaakte accoort ten requarde van de 

momberen off derselver pupillen in desen gemaekt. 

 

 

594. Den 20 Feb(ruarij) 1722, fol.214. 

Op de requeste van Marregijn van den Bergh, meerderjarige jonge dogter versoekende te 

mogen g’ authoriseert wesen, wegens haar broeder Leendert oudt 24 jaren ende haar suster 

Susanna van den Bergh, om te ontfangen der selver portien in de erffenisse van haar oom 

Frederick van den Bergh tot Gouda overleden. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort om redenen g’ accordeert, ende Marrigijn 

wot g’ authoriseert de portien van haar broeder Leendert en suster Susanna in de erffenisse 
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van haar oom Frederick van den Bergh tot Gouda overleden te mogen ontfangen en 

deswegens te quiteren. 

 

 

595. Den 23 Feb(ruarij) 1722, fol.214vo. 

Op de requeste van d’ momberen van de onmondige kinderen van Jan Tangena versoeckende  

approbatie van d’ verkoop van t’ huijs bij Albert Reinders bewoont en aengekoft voor 300  

guldens. 

Was geapost:  Op t’ rapport van d’ Heeren Hooftluijden van t’ Cellbroers quartijr so word de 

verkopinge in desen gemelt ten respecte van d’ onmondige g’ approbeert. 

 

 

596. Eodem die ende anno [23 Februarij 1722], fol.214vo. 

Op de requeste van Jacob de Haan nomine uxoris versoekende den boedel van Gillis Winter  

tot wij(n)s erffgename sij(n) vrouw bij testamente is g’ institueert onder de wet en beneficie  

van inventaris te mogen aenveerden. 

Was geapost:  Het versochte beneficie wort aen de suppliante g’ accordeert mits twee der 

pricipaalsten personele crediteuren tot curateuren nominerende waar toe genomineert sijnde 

de Secretaris van Tengberden ende Dr. G: Jan ten Oever; so sijn deselve tot curateuren  

g’ approbeert. 

 

 

597. Eodem [23 Februarij 1722], fol.215. 

Op de requeste van Jacob de Haan versoeckende dat tot de nodige begrafenisse van  

d’ overledene Gillis Winter waar toe, geen penningen voor handen sijn, uijt de kooppenningen 

van t’ huijs van Do. E: Worst door die Ed: Roedolf Markus Foccoma aengekoft en waar toe 

des overledenes Gillis Winter namens sijner broeder de Procurator Willem Winter pro 

portione mede berechtigt is, tot de gemelde begrafenisse mogen opgeschoten en betaalt 

worden ter goeder rekeninge vijftig caroli guldens. 

Was geapost:  Die Ed: R. Markus Foccoma wort gelast en g’ authoriseert fijftig caroli 

guldens in handen van Jacob de Haan te tellen, alleen te emploijeren tot de nodige begrafenis 

kosten en so bij aldijn naderhand mogte geblijcken dat de procurator Willem Winter meer als 

sijn portie uijt d’ erffenisse van Do. Worst genoten hadde so sullen dese gemelde fijftig 

gulden wederom uijt de boedel penningen van Gillis Winter als dootschulden voor alle andere 

minder recht hebbende gepraefereert sijn, en weder in den boedel van Do. E: Worst moeten 

gerestitueert worden. 

 

 

598. Den 9den Meert 1722, fol.215vo. 

Op de requeste van die Ed: K. Kroff versoeckede dat een leedige plaatse in de steege aen sijn 

huijs tegens over sijne brouwerije het Sinte Geertruijden en Catarinen Gasthuijs en t’ Burger 

Weeshuijs toebehorende door de gemelde huijsen mogte beheert en met een vreedinge muijr 

van de strate gesepareert worden, opdat dese leedige plaatse nijt tot een vulnis vat langer mag 

gebruijckt worden, andersins praesenteerende op sijn kosten een muijre daar voor heen te 

laten trecken en te beheeren. 

Was geapost:  Op t’ rapport van d’ Heeren Provisoren van t’ Groot Burger Weeshuijs en  

t’ Sinte Geertruijden en Catarinen Gasthuijs so word dese leedige plaatse aen die Ed: Klaas 

Kroff gratis gegeven om te beheren off te betimmeren, tot sijn Ed: commoditeit. 
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599. Den 10 Maart 1722, fol.216. 

Op den requeste van vrouw Anna Justina van der Elburg weduwe wijlen Do. Franc Hanius als 

grootmoeder en wettige voogdesse; neffens de Secretaris T: van Tengberden en Gerrit Valk 

als aangestelde voogden van Anna Catharina Loman onmondige dogter van wijlen Do. Burch 

Joh. Loman bij Anna Maria Planius in ehe verwekt, remonstrerende hoe dat haar 

voorschreven pupille ten laste van de boedel van desselvs grootvader Diederik Johan Loman 

ende grootmoeder Anna Maria van Hattum desselvs weduwe uit hoofde van twee distincte 

obligatien ijder van een duijsend caroli guldens capitaal en verscheenen renten van dien, 

alsmeede van borgtogt als anders verscheijden praetensien hebbende, waar van sijn 

supplianten om haare pupille, so veel mogelijkschadeloos te houden; genootsaakt sullen zijn 

de voorschreven boedel of desselvs vrouw grootmoeder en haare goederen met regtsmiddelen 

te convenieren, te meer, dewijl supplianten berigt zijn dat gemelde grootmoeder alle haare 

vaste goederen op Roveen, sijnde so men weet de laaste in deese provintie, voor weijnig 

weeken soude hebben vercogt, en supplianten indien so lange soude wagten met haare 

praetensien in te vorderen, tot dat de kooppeningen geligt of ontfangen souden zijn buiten de 

Provintie in het Landschap Drente tot groot nadeel en kosten van hunne pupille te 

moetensoeken, versoekende dethalven ob periculum in mora, dat sij in haare qualiteijt te 

moogen geauthoriseert werden met alleen om tot schaadeloos houdinge van de praetensien, 

borgtogt als andersgecomen de ordinaire regtsmiddelen te gebruiken, maar ook tot alle het 

overige, dat tot het bereijke van het voorschreven oogmerk en eijnde, dienstig sal worden 

geoordeelt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aan supplianten haar versoeck, ende  

authoriseren deselve ten fine als in dese requeste vermelt. 

 

 

600. Den 29 Maart 1722, fol.216vo. 

Op den requeste van Hermen Hulleman, versoeckende en remonstrerende hoe dat hij wel 

genegen was tot commoditeijt van de burgereij en lossen en laeden van kalk een houte loosje 

te maaken buiten de Louwen poorte aan de Stads muure, en alsoo het een vervallene plaats is, 

so versoeckt suppliant dat hem sulxs mag geaccordeert worden. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Camenaars, accordeeren Schepenen en Raaden, 

aan suppliant sijn versoeck so als het legt, alsmeede het kleijne toorentje aan de linker zijde 

van de Louwen poorte, voortijts door Jacob Albers bewoont geweest, omme het zelve tot sijn 

gebruik te hebben. 

 

 

601. Eodem die [29 Maart 1722], fol.217. 

Op den requeste van de weduwe W. van der Weert, remonstrerende hoe dat sij bemerkende 

dat haar huis van dag tot dag hoe langer en meerder wort overgeschooven door het drukken 

van de huisen naast aan haar staande, en sij suppliante nevens de meede geintresseerdens van 

voornemens sijn geworden omme eenige stutten of een steene beer tot voorcominge van het 

imminente perijkel te setten versoekende daar toe van de leege plaatse alsodaane grond als sij 

daartoe van noode zal hebben. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accorderen aan suppliante so veel gront als genoeg zal 

geoordeelt worden tot het oprigten van stutten of opmetselen van een beer tegens haar 

behuisinge mits het zelve alles doende met behoorlijke communicatie van de Heeren 

Camelaers ende Rentmeesters. 
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602. Den 24 Meert 1722, fol.217vo. 

Op de requeste van Sijbrand van der Woude versoeckende om redenen bij den requeste 

vermelt bij huijsen te gaan onderwijsen in lesen, scrijven en rekenen. 

Was geapost:  Op t’ rapport van d’ Heeren Scholarchen so word het versoeck in desen gemelt 

g’ accordeert, en den suppliant gepermitteert om bij de huijsen sijn kunst te losen, en in lesen, 

scrijven en rekenen anderen te mogen onderwijsen. 

 

 

603. Eodem [24 Meert 1722], fol.217vo. 

Op de requeste van de Gildemeesteren , ouderluijden, kuirmeesteren ende agtmensen van  

t’ Linnenwevers gilde, mits gaders de samentelijcke linnenreeders, dat t’ linnenweven door 

slof agtigheit van de wevers onbehoorlijck word behandelt door t’ maken van seer lange kant 

stricksels waar door t’ werck nijt alleen te kort raakt in de mate maar oock gantschelijck 

mishandelt en geschonden tot groot nadeel van dese neringe versoekende dat mogen  

g’ authoriseert wesen om bij de boete van 7 stuijvers de weveren dit telkens langer als een elle 

lang een strijkkansel maken ende so en als van oudts is gebruijkelijk geweest. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt word na examinatie en rapport van d’ Heeren 

Praesidenten en op derselver praeadvijs in dijr voegen als in desen requeste is vervatt  

g’ accordeert actum in senatu den 27sten Maart. 

 

 

604. Eodem [24 Meert 1722], fol.218. 

Op de requeste van Lambertijn Jans weduwe en boedelhoudster van Jan Bosch hoe dat sij met  

geseide haar eheman op den 17 Augustus 1719 alhijr voor Schepenen gepasseert bij haar 

mutueel testament malkanderen tot erfgenamen hebben g’ institueert na luijdt van t’ selve met 

beding van eenig retour en beswaar van een legaat en den Stadt des boedels so als ten tijde 

vant overlijden van haar man zaligher is geweest g’ examineert en opgestelt hebbende 

bevindende, nijt meer te kunnen overschijten als t’ legaat tot 300 guldens t’ welcke aenstons 

sal uijtkeeren, versoekende dat ingevolge accoord met de mondige daar over gemaakt oock 

insgelijx ten requarde van d’ onmondige d’expectende vant verbondene goedt so thans off 

morgen soude kunnen komen over te schijten dat des wegen haare erfgename off sij nijt 

aensprakelijck te sijn etc. 

Was geapost:  Op t’ rapport van d’ Heeren Hooftluijden van t’ Buijten quartijr en derselver 

praeadvijs so word het versoek en accoord ten respecte van d’ onmondige in desen gemelt pro 

ut jacet en in allen delen g’ approbeert. 

 

 

605. Den 30sten Meert 1722, fol.218vo. 

Op de requeste van de Kuratuiren van den boedel van Dirck Albertsen van Haarsts weduwe 

versoeckende approbatie van de verkopinge van het vijrde part in de Pellemole alhijr buijten 

de Veene poorte staende in t’ geheel verkoft voor drijduijsent caroli guldens. 

Was geapost:  Op het rapport van d’ Heeren Hooftluijden van t’ Cellebroers quartijr, geseten 

hebbende over de publijcke verkopinge so getenteert is geweest op den 24 Meert 1722, so 

word de verkopinge van t’ ¼ in desen Pellemoole tot den boedel van de weduwe van Dirck 

Albertsen van Haarst gehorende en verkoft voor f.750 - : - : uijt der hand aen Lodewijck 

Camerlinck ende Jan Kalker in compagnie, pro ut jacet g’ accordeert. 

 

 

606. Den 30sten Meert 1722, fol.219. 

Op de requeste van Lubbert Gerrits en Hermen Jochems, voogden over de kinderen van Jacob  
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Teunissen Sijleman, ende wijders Gerrit Fribbels voor hem selfs, versoeckende ontslagen off 

nijt aensprakelijck te mogen sijn voor de pacht van een s(t)ukkijn buijtendijcks land de Welle 

genaemt tegens de Mandemakers Weert leggende, als het welcke haar tot vergoedinge van de 

schade die heben geleden bij t’ missen van een gedeelte van de overige inne in den jaare 

1718. 

Was geapost:  Op t’ rapport van d’ Heer Tollius, Camener anno domini 1718 so wordt Heer 

ontfanger deser Stad Domeinen g’ ordonneert de supplianten in desen over de pacht van de 

Welle over den jare 1718 nijt verder aen te spreken. 

 

 

607. Den 3den April 1722, fol.219vo. 

Op de requeste van Peter Gerrits getrout aen de weduwe van Dries Henricks in pacht 

hebbende het erve op de Snaterijs, hoe dat het ongeluk hebbe gehad dat sijn huijs op  

t’ gemelde erve den 21 Meert 1722 is afgebrand met meest alles dat int’ selve was, 

versoeckende dat tot een bequaam huijs daar weder op te timmeren het gemeld erve hem een 

volgende pacht jaar off voor 10 jaren moge in pacht gecontinueert worden voor 420 guldens 

jaarlijx. 

Was geapost:  Op t’ rapport van d’ Heeren Cameners in tempore so word het erve in desen 

gemelt aen den suppliant voor een volgend pagtjaar gecontinueert en aengescreven voor een 

jaarlijxse somma van vijff hondert en veertig caroli guldens boven t’ ordinaris predikants en 

schoolmeesters tractement jaarlijx op de erven int generaal leggende ende daar en boven de 

generale oude en nieuwe conditien so bij daerstaande verpachtinge der Stadts erven door 

Schepenen en Raden op de erven sullen gelegt worden die de suppliant sig sal moeten 

onderwerpen en neffens andere mede ondergaan; wijders sal suppliant voor de nog twee 

resterende jaren anno domini 1721 en 1722 jaarlijx tot pacht moeten betalen vijfhondert caroli 

guldens sonder eenige remissie over dese jaren 1721 en 1722 te kunnen inbrengen. 

 

 

608. Den 3 April 1722, fol.220. 

Op den requeste van d’ E: Teunis Visscher als momber over Jan Roskammer onmundige soon 

van Hermen Roskammer, remonstrerende hoe dat sijn voorscreven pupille van voornemens 

sijnde als Chirurgijn een reijs naar Indien te doen, tot sijne uitrustinge wel noodig hadde sijn 

moederlijk goed ter somma van twee hondert guldens aan hem beweesen, en gevestigt op een 

hof en stal van des pupils vader alhier in de Groene straate, dog dat hij datselve niet soude 

cunnen magtig worden, ten sij hij meerderjarig wierde verklaart, versoekende derhalven tot 

sijnen dienste en vorderinge van sijn reijze, sijne pupille mag werden verklaart meerderjarig 

ofte desselvs vader te auctoriseeren om op de voorscreeven stal en hof so veele penningen te 

negotieren, als hij tot afdoeninge van het beweesene goed zal cunnen ligten. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden, slaan het versoeck om venia aetatis af, dog 

authoriseeren de vader en momber van Jan Roskammer, omme tot uitrustinge van 

voorscreeven haar soon en pupil het verhypotheceerde voor het beweesene goed verbonden, 

of te moogen verkoopen, of daar op so veel penningen te negotieeren, als sij tot de 

voorscreeven uitrustinge of erlanginge van het beweesene goed sullen noodig oordeelen te 

behooren. 

 

 

609. Eodem [3 April 1722], fol.220. 

Op den requeste van Bartelt Jans, Stads meijer, remonstrerende hoe dat door deeses Stads 

ontfanger is aangemaant tot betaalinge van sijne resterende pagtpenningen, en wel over den 

jaare 1719, dog dewijl meede wel eene van de ongelukkigste is geweest omtrent het versterf 
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van sijn vee, so versoekt suppliant, dat hem vooreerst mag afgeschreven worden en 

geremitteert een jaar pacht, en dat om desselve onmagt mag volstaan, omme aanstonts ten 

comptoire aan te tellen een vierde part van de pagt peningen over den jare 1719, het andere 

vierde part tegens aanstaande Meij, en de resterende helfte tegens aanstaande St. Jacob. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden rejecteren het eerste versoeck, dog wanneer den 

suppliant suffisante cautie can stellen, dat de termijnen van betaalinge, so als in deesen 

requeste vermelt staan, prompt ten comptoire sullen werden voldaan, so word de surcheance 

van executie geaccordeert. 

 

 

610. Den 7 April 1722, fol.220vo. 

Op den requeste van Jannes Bruiker versoekende dat het erve van de Geestlijkheijt genaamt 

de Sonnenberg aen hem voor de nog overige jaren van de loopende huure mitsgaaders voor de 

eerste tien volgende jaaren, mag in huure gegeven worden voor de somma van ses en dertig 

caroli guldens jaarlijxs, mits dat hij betaale alle sodaane lasten daar en booven, als de voorijge 

meijeren hebben gedaan. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accordeeren aan suppliant in huire het erve in deesen 

requeste vermelt voor de nog overige jaaren van de loopende mitsgaders voor de eerst tien 

volgende jaaren, en sulxs voor de somma van ses en dertig caroli guldens jaarlijxs vrijgelt 

mits dat suppliant binnen de tijt van drie jaaren op het voorschreeven erve zal moeten zetten 

een huis, so en in dienvougen als laastemaal daarop gestaan heeft, en vorder dat suppliant tot 

sijne particuliere laste neeemt alle laste ende alle onraaden, van dijken, weegen, slooten, 

weteringen, en wat tot onraat in het generaal tot laste van het voorschreeven erve zal 

behooren, alsmeede dat ingevalle van verminderinge van verpondingen als andersints deselve 

alleenig ten profijte van de Geestlijkheijt sullen weezen, en den suppliant daar van niet 

cunnen profiteren. 

 

 

611. Eodem [7 April 1722], fol.221. 

Op den requeste van Hermannus Munnink, versoeckende dat het ingevallene huis staande 

alhier Agter de Nieuwe Muur voor deesen bij Henric Mettink smit bewoont geweest aan hem 

sonder eenig beswaar mag geaccordeert worden om het selve op sijne kosten weder op te 

timmeren, en tot een wooning bequaam gemaakt te worden. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Camenaars, de vervallene plaatse en wooninge 

in deesen requeste vermelt geaccordeert, omme weder ongebouwt en tot een wooning 

bequaam gemaakt te worden, mits jaarlijxs ten profijte van de Stad daer voor betaalende drie 

goudguldens. 

 

 

612. Den 4den Meij 1722, fol.221vo. 

Op de requeste van d’ Heer Burgermeester Coops en de Schultis Valencijn als voogden over 

Laurens Homma en curateuren over de weduwe Homma, en fidecommissaire erfgenamen van 

de goederen van haar grootmoeder op vrouw Homma gedevolveert en met fideicommis 

beswaart: versoeckende dat seeker obligatie of rentebrijff op de Stad Leiden van twee duijsent 

caroli guldens en fideicommis commis van dit verbant mag ontheft werden, en door haar 

verkoft mag werden, om daar uijt 1000 guldens op t’ lijff van Laurens Homma te beleggen. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt word g’ accordeert dese obligatie op de Stad 

Leiden te verkoopen ende nijt weder op t’ lijff van Laurens Homma te beleggen 1000 

guldens. 
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613. Den 11 Meij 1722, fol.222. 

Op den requeste van Jacob Penzonnis woonende tot Amsterdam, versoeckende venia aetatis 

voor de persoon van Willem van Haarst. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden verklaaren de persoon van Willem van Haarts mits 

desen voor meerderjarig. 

 

 

614. Den 12 Meij 1722, fol.222. 

Op de requeste van Berent Hartman versoeckende om redenen breder bij den requeste en  

bijgevoegde attestatien dat sijn moeder Geertijn Berents weduwe van IJbe Hartmans om haare 

hoge jaren ende swackheit van haar verstand verklaart mogte werden nijt in staad te sijn  van 

nadesen eenig testament codicil off andere soorten van dispositien t’ sij onder de levende ofte 

terr sake des doots te konnen passeren, ende so sulx quame te doen dat als dan het selve 

gepasseerde van nu af aen te verklaren ende te houden voor nul en onwaarde en selfs sodanig, 

als of het selve noijt ware gepasseert. 

Was geapost:  Om redenen bij desen requeste gemelt ende wijders om de hoge jaren en 

notoire swackheit van Geertijn Berents weduwe van IJbe Harman, so word het versoeck bij 

desen gedaen, g’ accordeert ende de dispositien so gemelde Geertijn Berents weduwe IJbe 

Harman, t’ sij bij formeel testament codicill off anders onder de levende ofte ter sake des 

doots int vervol(g) en van nu af aen mogte maken worden verklaart voor nul, crachteloos en 

nijt te mogen bestaan; en van geen effect te sullen wesen. 

 

 

615. Den 15den Meij 1722, fol.222vo. 

Op de requeste van Geertijn Berents dogter van Klaas Berents versoeckende de twee gouden 

ringen uijt den boedel van haar vader heengekomen en onder Jan Visscher tot dus lange 

berustende te mogen erlangen. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt word g’ accordeert, ende worden de erfgenamen 

van Jan Visscher g’ ordonneert dese gemelde twee gouden ringen aen de dogter van Klaas 

Berentsen t’ overhandigen. 

 

 

616. Den 15 Meij 1722, fol.223. 

Op den requeste van Frederik Christoffer Knuth, remonstrerende hoe dat desselvs ehevrouw 

om verscheijdene redenen wel buiten, op haar goed tot Oosterholt soude wilen kramen, indien 

sulxs haar kind of kinderen, die uit deese dragt mogten gebooren worden, niet soude 

benadelen ten opzigte van deeses Stads burgerregt, versoekende derhalve, dat sijn vrouw 

buiten mag kramen, en dat hetgeene aldaat mogte gebooren worden, so wel als of binnen de 

Stads muiren gebooren was, burger van dese Stad zijn zal. 

Was geapost:  Op het verzoek in deesen vermelt can niet worden gedisponeert. 

 

 

617. Den 18 Meij 1722, fol.223. 

Op den requeste van d’ E: Roelof Storm en Albert de Haan buitevaders van het kinderhuis 

deser Stad, versoekende approbatie van een verkoop van een vierde part van een huisje 

staande tot Brunnepe, haar pleegkind Willem Luiten Hartsuiker van desselvs vader en moeder 

aangeerft, en dus ten profijte van het voorscreven huis gecomen, en voor de drie overige 

vierde parten met Johannes Sukerman en Hendrik Janssen gemeen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden approberen de gedane vercoop in deesen requeste 

vermelt. 
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618. Den 25 Meij 1722, fol.223vo. 

Op den requeste van Simon Abraham ter Veer, versoeckende met het vacante siekentroosters 

ampt begunstigt te moogen worden. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden begunstigen suppliant met het siekentroosters ampt, op  

het oude tractement dessevs staande, mits dat den selven tot gemak en dienst van de burgeren 

ten spoedigste bezorge een woonplaats te krijgen, midden in deese Stad geleegen. 

 

 

619. Den 3 Junij 1722, fol.223vo. 

Op den requeste van Jonker S. ten Bussche en J.J. van Wijnbergen als momberen over de 

kinderen van Egbert ten Bussche zaligher versoeckende een huis haar pupillen toebehoorende, 

staande alhier in de Nieuwtraat naast het Gasthuis, sijnde seer bouwvallig te mogen vercopen 

of te laaten afbreeken. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accorderen supplianten om het huis in deesen vermelt te 

moogen vercopen, maar geenzints tot een afbraake. 

 

 

620. Den 9den Junij 1722, fol.224. 

Op de requeste van Jan Willem Joserande genegen en voornemens sijnde alhijr ter Stede de 

fabrique van zijde, castoor en andere soorten van wolle ende kousen, mutsen etc. te weeven 

sig t’ etabliseren ende die trafique alhijr, alhijr te exerceren met eenige getouwen, om welck 

fabrique voor te setten veele onkosten moetende doen, soude tot dedommagement en 

soulagement eenige avantagijs van Raad en Meente. 

Versoeckende: als eerstelijck de groote burgerschap voor hem en sijne kinderen,ten tweede 

een bequaam woonhuijs voor hem, sijne vrouw en familie hun leven langh om te bewoonen, 

en ten derden ocrtoij off privilegie om alleen in dese Stad en vrijheit van dijn voor de tijt van 

vijftijn jaren dese trafijque alleen te doen so als sulx aen N: Rigail sulcken privilegie voor de 

tijt van 30 jaren van de Stad Zwolle is g’ accordeert. 

Was geapost:  Schepenen en Raden beneffens de Gesworene gemeente, hebben aen den 

suppliant g’ accordeert de groote burgerschap deser Stad een huijs in eijgendom staande alhijr 

op de Oude Strate op de hoeck van t’ Zeepzijders Steegijn de Geestelijckheit toebehorende, 

mits dat suppliant het selve op sijn eigen kosten reparere: als mede octroij om geduijrende de 

tijt van vijftijn 15 jaren voorscreven fabrijque en weverij te exerceren, om alleenig sonder 

ijmand anders of met exclusive van anderen binnen voorscreven tijt te exerceren, mits dat hij 

sig in stelle dit voorgemelde trafique en werck met allen ijver voor te setten: en dat gemelde 

avantagijs met effect nijt eerder sal genijten, als hij met  vijr touwen sal beginnen te werken 

en dat deselve voordeelen weder sullen cesseren so haast hij ophoude ende dat het gemelde 

octroij en t’ recht van Burgerschap sal vervallen off cesseren so wanneer de suppliant 

discontinuere in de gemelde vijftijn jaren des trafique werckelijk te doen. 

 
[In marge]:  Dit verleende octrooij is wederom ingetrocken en den suppliant benomen bij apostille in dato  

den 29 april 1729. 

 

 

621. Den 27 Junij 1722, fol.224vo. 

Op den requeste van Hester Wolting nagelate dogter van wijlen Jan Wolting en Lubberta 

Bessels versoeckende venia aetatis, alsmede omme te mogen ontfangen van haar mombers 

een somma van twee hondert en veertien guldens sijnde haar vaders bewijs aan haar gedaan, 

ende gevestigt op seeker huis staande alhier op de Oude straate, so wijlen Hendrik Bruin heeft 

toebehoort. 
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Was geapost:  Schepenen ende Raaden accorderen aan suppliante de verzogte venia aetatis, 

ende accorderen en authoriseren deselve mits dien mede omme de penningen in deesen 

vermelt te mogen ontfangen. 

 

 

622. Den 30sten Junij 1722, fol.225. 

Op de requeste van Katarina van Diepen versoeckende haar portie of hondert karoli guldens 

so in den boedel van Henrick Overbos sijn berustende uijt handen van de curateuren des 

gemelden boedels te mogen erlangen. 

Was geapost:  Op t’ rapport van de Heeren Hooftluijden vant Cellebroeders quartijr, so word 

aen Catarina van Diepen als meerderjarig sijnde g’ accordeert haar aendeel in de penningen in 

desen requeste gemelt ad f.100 - : - : guldens so nog in den boedel van Henrick Overbos sijn 

berustende te mogen ontfangen ende worden de curateuren van dijn boedel dese gemelde 100 

guldens aen suppliante te betalen. 

 
[In marge]: Geprocedeert wegens een legaat van Trijntijn Warnars. 

 

 

623. Den 4 Julij 1722, fol.225vo. 

Op den requeste van Elsje Kramer remonstrerende hoe dat sig sedert eenigen tijt aan den 

tegens seekeren Christiaan Dames ruter in het regiment van de Generaal Majoor Drimborn 

alhier proces heeft moeten voeren tot voltrekkinge van gedaane trouwbeloften, en dat de 

beclaagde immiddels sig buiten de Stad hebbende gehouden, en op dat de beclaagde niet 

soude mogen voorgeven ter oorzake van desselvs absentie onwettig gecondemneert te zijn, 

derhalve is versoeckende dat Christiaan Dames althans tot Deventer in guarnizoen zijnde 

tegens seekere peremtoire dag mag werden geciteert, om aan te hooren sodanigen eijs en 

conclusie als suppliante zal te raade vinden. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden stellen ende accorderen aan suppliante een dag van 

rechten sullende weezen den eersten rechtdag post fenas messium omme de beclaagde in 

deesen Christiaan Dames tegens de tijt voornoemt te citeeren, omme aan te hooren 

sodan(i)gen eijs ende conclusie als sij suppliante ten dage dienende sal te raade vinden tegen 

hem Christiaan Dames te doen en te neemen, en word te gelijk de suppliante wijders gelast 

den inhout deses aan den beclaagde te doen insinueren, en het relaas van dien behoorlijk op 

deesen requeste te laten teijkenen. 

 

 

624. Eodem [4 Julij 1722], fol.226. 

Op de requeste van de testamentaire en opgevolgde beneficiaire erfgenamen van de 

nalatenschap van wijlen Jan Velthoen, remonstrerende hoe dat wijlen Jan Velthoen bij 

testamente meerder legaten heeft weggemaakt, als sij vermeijnen hem naar de wet 

gepermitteert te zijn geweest, en sij supplianten bedugt zijn datter mede suiveringe van den 

boedel eenige schulden en praetensien tot laste des boedels souden cunnen opstaan, en dus tot 

laste van supplianten souden comen, so versoecken supplianten om alle crediteuren bij 

publicatie tegens seekeren dag te mogen citeeren omme haare praetensien in te geven bij 

poene van verstek. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accorderen aan supplianten omme de crediteuren bij 

publicatie te citeeren om binne de tijt van drie maanden haare praetensien in te geven met 

haare behoorlijke verificatien voorzien, en sulxs bij poene van verstek. 
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625. Den 7 Julij 1722, fol.226. 

Op den requeste van Anna Margarita Ebbelers weduwe van Reinier Schooneboom, 

remonstrerende hoe dat Court Roussink alhier overleden zijnde, niemant ter oorsake van den 

slegten staat van desselvs boedel sig opdoet om sig met de begrafenis van dezelve veel min 

met het redden van desselvs saken te moeijen, en sij suppliante int hoofde van een goede 

vrientschap wel genegen soude weezen, sorge voor de begravenisse te draagen en de costen 

van dien te doen sonder door sulxs te verrigten, te schijnen de goederen van de overledene aan 

te tasten of sig voor erfgenaam te verclaren, indien haar mogt werden gepermitteert om de 

nagelatene meubeltjes publijcq te mogen vercopen, omme int het provenue van dien de 

doodschulden so verre die strekken cunnen te betaalen met praesentatie van het geen daar aan 

mogte manqueren, indien het weinig is, selve te suppleren, en an al het verrigte behoorlijke 

reekening, bewijs en reliqua te doen, sonder egter hier door gehouden te zijn deesen boedel 

als erfgenaam geadieert te hebben. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accorderen aan suppliante haar verzoeck, so als het 

legt, mits dat deselve alles met de meeste menages en op de minste kosten in het werk stelle. 

 

 

626. Eodem [7 Julij 1722], fol.226vo. 

Op den requeste van Claas Crof en Geertruid de Haan ehel: verzoekende dat aan haar en aan 

haare erfgenamen mag geaccordeert werden het gebruik van de poorte tegens haar huis en 

brouwereij overstaande en althans open ende ongedekt, mits deselve op haar costen dekkende. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accorderen aan supplianten haar verzoek voor haar 

ende haare erfgenamen tot wederzeggens toe. 

 

 

627. Den 20sten Julii 1722, fol. 227. 

Op de requeste van Elisabet Crouwels versoekende all nog te moogen ontfangen soodaane 

vijff hondert caroli guldens, als haar uijt hooffde van een legaat van een duisendt caroli 

guldens door haar oom Jan Velthoen salligher op haar vermaackt, nogh sijn competerende. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, authoriseeren d’ erffgenaamen sub beneficio 

inventarii, aen de suppliante, in minderinge van haar legaat, nog te laaten volgen twe honderdt 

ende vijfftigh caroli guldens, in gelijckheijdt van andere legatarissen. 

 

 

628. Den 25 Julij 1722, fol.227. 

Op de requeste van Egbert Twent door t’ Groot Burger Weeshuijs alhijr verpleegt sijnde 

geweest en vant selve in gewoonte den uijtset genoten hebbende versoekende om t’ recht van 

t’ selve Weeshuijs in sijne erfenisse als sal komen te overlijden te reduceren en daar voor 

praesenterende dertig guldens. 

Was geapost:  De regerende buijtenvader van t’ Weeshuijs word g’ authoriseert om t’ recht in 

desselfs gemelt te mogen laten vrij kopen voor 30 guldens. 

 

 

629. Den 1 Augustus 1722, fol.227. 

Op de requeste van Dubbelt Wachter als volmacht van de kinderen en erfgenaam van Jan 

ende Henrick Kock versoekende een seker huijs in de Nieuwstrate beswaart met 

bandschattinge ad 73 guldens capitaal verrentet wordende jaarlijx met f.3 - 13 - :  waar van 

resteren de jaren 1698 tot 1722 ad f.87 - 15 - : en daar en boven nog beswaart met f.1 - 8 - : 

thins jaarlijx, te mogen overgeven aen de voorscreeven uijthebberen. 
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Was geapost:  Wanneer de supliant den achterstant van de gemelde beswaarnissen tot dato 

deses ofte tot den tijt van de gedane gerichtelijke denuntiatie sal hebben gesuijvert, als dan sal 

de selve het onderpand in desen gemelt kunnen en mogen abandonneren na raade. 

 

 

630. Den 5den Augustus 1722, fol.227vo. 

Op de requeste van Jan van Hattum en Peter van Dijck versoeckende om redenen breder bij 

der selver requeste vervatt remissie van haar achterstedige landpacht off een gedeelte van dijn 

van eenig buijtendijks hoijland van dese Stad. 

Was geapost:  Wanneer de supplianten ijder voor sig selfs, voor expiratie van t’ lopende jaar  

sal hebben betaalt, ende ten comptoire van de Stad gesuijvert sijn derde part in aendeel van de 

landpacht van de landerien in desen gemelt tot en met den jare 1716 incluijs ende met 

expiratie van den jaare 1723 sal hebben betaalt sijn derden deel in de pachtpenningen off  

f.73 - 13 - 1/3 sijnde de pacht anno domini 1717, als dan so sal aen den supplianten 

geremitteert wesen een somme van f.73 – 13 – 1/3 ofte het jaar pacht anno domini 1718. 

 

 

631. Den 5den Augustus 1722, fol.228. 

Op de requeste van Catarina Teunis Tamboel weduwe van Ger. Koijer, als mede erfgenaame 

van haar swager Henr. Kraal in huijre hebbende gehad met Jan van Hattum en Peter van Dijk 

seker buijtendijcks land, versoekende om redenen bij den requeste met meerderen bij gebragt 

van de borgtogt van Jan van Hattum en Peter van Dijck te mogen ontslagen wesen, mits 

betalende haar aendeel off derde part in in de gemelde landpacht. 

Was geapost:  Supplianten sal kunnen en mogen bestaan met het betalen van een gerecht 

derden deel van de resterende landpacht van de landerien in desen gemelt, en word wijders 

van de borgtogt voor Jan van Hattum ende Peter van Dijck mits desen ontslagen. 

 

 

632. Den 9 Augustus 1722, fol.228. 

Op de requeste van de weduwe van Burgermeester van der Wende en die Ed: Jurrien Pastoor 

versoekende dat de eigenaar van een leedige en afgebrokene behuijsinge de leedige plaatse 

mag beheeren en de overhangende gemeene muijre afbreken en weder optimmeren off dese 

weerhe en nog overige afgebrokene materialen beneffens de leedige plaatse te abandoneren 

praesenterende daar op ijts te willen timmeren. 

Was geapost:  Op t’ rapport van d’ Heeren Hooftluijden van t’ Cellebroers quartijr en op der 

selver praeadvijs is verstaan dat de eigenaar van d’ afgebrokene weere off behuijsinge in 

desen gemelt sig binnen de tijt van 24 uijren na insinuatie deses sal moeten verklaren om de 

ledige plaatse te willen beheeren en te timmeren, off deselve met de daar op leggende nog 

overige materialen abandoneren, om alsdan na verlatinge van de requestranten beheert en 

betimmert te konnen en mogen worden. 

 
[In marge]: Simon Coen ter vergaderinge van Schepenen en Raden erschenen sijnde heeft na sommatie of de weere  

in desen neffens staande requeste gemelt wilde betimmeren ende verklaart hebbende nijt te willen of nijt genegen te sijn te 

timmeren, ende die Ed: Jurrien Pastoor mede ter vergaderinge erschenen sijnde ende verklaart hebbende dese ledge plaatse 

voor aen de strate te willen betimmeren, so is dese leedige plaatse en weerhe met de daar nog oplegende materialen vrij en 

onbeswaart te geven. 

 

 

633. Den 12den Augusti 1722, fol.229. 

Op de requeste van Giliam Bruinier ende Claas Bomgart vooghden over de kinderen van Jan 

Violet; als mede Henrick ter Veene ende Arnoldus van Loon, door de weduwe van der Ketten 
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bij testamente aengestelde curateuren over haar boedel ende over de kinderen van wijlen haar 

dochter bij gemelde Violet in echte verweckt; versoekende dat de goederen in het gemeen 

gebleeven tusschen Dorus ende Michiel van der Ketten mochten werden verdeelt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden verstaan naa, rijpe deliberatie dat die nog onverdeelde 

goederen, tusschen Dorus ende Michiel van der Ketten, ten eersten sullen werden verdeelt. 

 

 

634. Den 17 Augustus 1722, fol.229. 

Op de requeste van Gerhardus van der Heide en Hermen Beerthuijs voogden over de nog 

minderjarige kinderen van Menso van der Heide versoeckende om een somma van drijhondert 

caroli guldens tegens behoorlijcke interesse en op een sufficient onderpand te mogen 

verstrecken aen hem Gerhardus van der Heide boven gemelt. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt word g’ accordeert mits dat de gemelde drij 

hondert guldens op een sufficient en rieel onderpand  werden belegt. 

 

 

635. Den 24 Augustus 1722, fol.229vo. 

Op de requeste van d’ Heer Burgermeester van der Merwede en de Heer W. Blankvoort tot 

Benthuijs als voogden over de minderjarige kinderen van d’ Heer Blanckvoort tot den Pothof 

versoekende haarer pupillen aendeel in seker behuijsinge tot Amsterdam op t’ water staande 

verkoft te mogen transporteren, en dat de gedane koop moge g’ approbeert werden. 

Was geapost:  Schepenen en Raden approberen de gedane verkopinge ende authoriseren de 

momberen tot het doen van t’ transport. 

 

 

636. Den 31 Aug(ustus) 1722, fol.230. 

Op den requeste van vrouw Anna Justina van der Elburg weduwe Hanius de Secretaris Th. 

van Tengberden ende Gerrit Valk, als grootmoeder, wettige voogdesse en geauctoriseerde 

momberen over Anna Catharina Loman, onmundige kind van wijlen Do. Burchart Jan Loman 

en Anna Maria Hanius, versoekend een erfje haar pupil toebehoorende In het Veen genaamt, 

gelegen in het Schoutampt van Hattem, ten meesten nutte en prijze publijcq te moogen 

vercopen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accorderen aan suppliantenhaar verzoeck omme het 

erfje in deezen vermelt het zij uit de hand publijcq te vercoopen. 

 

 

637. Eodem [31 Augustus 1722], fol.230. 

Op de requeste van Aart Louwsen en Jan Gerrits voogden over het nagelaten onmundige kind 

van wijlen Hendrik Snel, remonstrerende dat sij het huis staande op het Eijland op het Raas, 

met het huismans gereetschap hebben vercoft aan Louwe Stevens Post voor een somma van 

seven hondert en vijftig caroli guldens, versoeckende approbatie van het zelve. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Camenaars, so word de coop in deezen vermelt 

geapprobeert. 

 

 

638. Den 15den September 1722, fol.230vo. 

Op de requeste van Dus. van der Linde ende Luloff van Santen vooghden over de 

naagelaatene kinderen van wijlen Elias Valkenier, te kunnen gevende, hoe haar pupillen is 

competerende van Willem Konijrhoop, wegen een gerichtelijcke bekentenisse twe honderdt 

ende vijfftigh caroli guldens te verrenten tegens vier ten honderdt, waarvan d’interesse sedert 
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den jaare 1712 onbetaalt is: Ende dan nog veertigh caroli guldens wegens  boeck schuldt; 

Ende alsoo door onvermoogen van den debiteur niet weeten eenige betaalinge t’ erlange, soo 

waaren sij remonstranten met hem overeengekoomen, dat hij aen haar sude overgedraagen, 

eenige schoenmaaker kuijpen, ende dan nog te betaalen sestigh caroli guldens; versoekende 

dat haar Wel Edele Hoog Achtbaare dit accoord als overmomberen gelievent’ accordeeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden gehoort hebbende het rapport van de Heeren 

Hooffdtluiden accordeeren het accord in desen gemeldt pro ut jacet. 

 

 

639. Den 7den Octob(er) 1722, fol.231. 

Op de requeste van Willem Rutgers Kuper remonstrerende hoe dat een oud huijs staande heft 

in den Hofstrate het welcke so nijt langer kan blijven staan maar dreigt te vallen, en door sijne 

nabuijren word g’ urgeert voor alle schade in te staan in val van ruïne, versoeckende te mogen 

g’ authoriseert sijn het gemelde huijs te mogen afbreeken, tot voorkominge van alle 

imnunente schaden. 

Was geapost:  Op t’ rapport van d’ Heeren Hooftluijden van t’ Cellebroers quartijr, so word 

de suppliant g’ ordonneert dese gemelde behuijsinge tot op de eerste verdijpinge af te breken 

en ten minsten voor een gedeelte achter aen de strate met een kappe en dack te bewaren en te 

decken. 

 

 

640. Den 9 October 1722, fol.231. 

Op den requeste van Sander Stavast, Gerrit Heimeriks, en Evert Cornelis voogden over de 

kinderen van wijlen Aalt Cornelis, en Grietje Tomas, remonstrerende hoe de penningen ter 

somma van f.800 - : - : met nog eenig silver en klederen bij verandersaten van der pupillen 

moeder, bij uitcoop aan de pupillen beweezen, nog onder der pupille moeder en stiefvader Jan 

Reijer sijn berustende, en voorneemende dat die boedel seer wort vermindert en sig dus voor, 

haar pupil en goed seer bedugt zijn van het zelve te zullen wedercrijgen, versoeckende 

derhalven, dat aan haar mag gepermitteert worden het beweezen goed uit den boedel naar haar 

te neemen, en so daar geen genoegsame penningen mogte weezen, daar voor de goederen te 

moogen vercopen. 

Was geapost:  De remonstranten worden geauthoriseert omme de gereede penningen in den 

boedel zijnde in minderinge bij provisie te ontfangen en na sig te neemen, en voor het 

resterende so veel goederen in verzekering te neemen, als tot becoominge  en secureringe van 

het pupillen goed zal behooren. 

 

 

641. Eodem die [9 October 1722], fol.231vo. 

Op de requeste van Lutje Bartholts van t’ Wout weduwe van Lubbert Bos, verzoekende omme 

haare hogen ouderdom, continuele siektens, en armoede, een weekelijks onderhout uit de 

Rentecamer. 

Was geapost:  Suppliante wort begunstigt met een somme van vijf goudguldens eens, te 

betalen door de ontfanger deezer Stads domeijnen, gelijk sijn Ed: daar toe gelast en 

geauthoriseert word mits deezen. 

 

 

642. Den 12 October 1722, fol.232. 

Op den requeste van Ariaan ende Christina Wijnzank te saamen broeders kinderen, 

versoeckende dat aan haar mag toegelaaten worden te saamen te mogen trouwen. 
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Was geapost:  Schepenen ende Raaden accorderen aan de supplianten omme te saamen in 

den huwelijken staat te moogen treeden. 

 

 

643. Den 24sten Octob(er) 1722, fol.232. 

Op de requeste van Willem Jans versoekende het erve door Berent Cornelis gepacht op  

t’ Haatland leggende en tegenswoordig bij Aart Herms alnog gebruijkt werdende te mogen 

overgescreven ende met haar beider bewillinge over gedaan werden aen hem Willem Jans. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt word g’ accordeert mits dat dese overdoeninge 

op t’ boeck van verpachtinge werde geregistreert, ende dat de supplianten sal moeten borge 

stellen, dat het huijs en opstal sal moeten kopen en betalen ende behoorlijck beslag op t’ erve 

sal moeten brengen, welcke borgtogt echter nijt verder sal strecken nog obligatoir sal sijn. 

 

 

644. Den 24sten October 1722, fol.232vo. 

Op de requeste van Jan Gerritsen Backer ende Gerridt Janssen, d’ eerste bij de laaste 

verhuijringe der erven huijrder van het erve den Brinck, ende de laaste van het erve de Kleijne 

Modderkuile; versoeckende dat Jan Backer, als huijrder van de Kleine Modderkuijle, ende 

Gerrit Janssen als huijrder van het erve den Brinck mooge werden geboeckt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accordeeren het versoeck soo als het leght. 

 

 

645. Den 27 Octob(er) 1722, fol.232vo. 

Op de requeste van Dus. G. van der Linde en Lulof van Santen als voogden over  

d’ onmondige kinderen van Elias Valkenijr, versoeckende approbatie en ratificatie van de 

verkopinge van seeker huijs haare pupillen eigen aen het Buijtenkerkhof staande, verkoft aen 

Hermen Hulleman voor een somma van sestig guldens. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt word g’ accordeert so als t’ selve luidt, om het 

groote en bekende verval van t’ gemelde huijs. 

 

 

646. Den 2 Novemb(er) 1722, fol.233. 

Op den requeste van Roelof Eeckhout, versoeckende om sijne jaaren, en de swakheijt van zijn 

gezigt, van het boeckhouderschap van t’ bestiaal te mogen werden ontzlagen. 

Was geapost:  Suppliant wort sijn verzoeck van dimissie geaccordeert. 

 

 

647. Den 7 Novemb(er) 1722, fol.233. 

Op den requeste van Barbara Landgraaf huisvrouwe van H. de Beer, remonstrerende  dat sij in 

agone mortis leggende bedugt is dat haar man de goederen zal verduisteren ende verbrengen 

meer als hem toecomt, so verzoekt sij suppliante dat de goederen mogten werden 

geinventariseert, en Dr. Gerhard Meijer tot executeur van haar testament mag werden 

aangestelt en geapprobeert. 

Was geapost:  De inventarisatie der goederen bij deezen verzogt wort geaccordeert, en de 

persoon van Dr. Gerhard Meijer tot executeur van den testamente geapprobeert en 

geauthoriseert. 

 

 

648. Den 9den November 1722, fol.233vo. 

Op de requeste van Berent Janssen ende Stoffer van der Weij, momberen over Jan Egbertsen,  
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versoekende de laaste van sijne momberschap ontslaagen te mogen werden; Ende dat hij Jan 

Egbertsen bij Berent Janssen als mede momber ende stieffvaeder van de pupil mooge werden 

verpleeght genietende soodaane twintigh caroli guldens als de pupil nog is hebbende; Ende 

dat Berent Janssen alleen in de momberschap mooge continueren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accorderen der supplianten versoeck soo als het leght. 

 

 

649. Den 9 November 1722, fol.234. 

Op den requeste van de kinderen van wijlen Jan de Graaf en Geertruid Hulleman in leeven 

eheluiden, versoeckende den boedel van haar moeder onlangs en laast overleeden onder 

beneficie van inventaris te mogen adieren, en dat over voorscreeven boedel tot curateuren 

mogen werden aangestelt Jan Berentsen Bolter en Evert Twent. 

Was geapost:  Supplianten word het verzogte beneficie van inventaris geaccordeert, en de 

persoonen in deezen vermelt tot curateuren van den boedel geauthoriseert. 

 

 

650. Den 23 Novemb(er) 1722, fol.234. 

Op de requeste van Jan (van) Amesvoort hoe dat Egbert Willemsen Scheen gewesen 

linnewever overleden sijnde op t’ Sijkenhuijs heeft nagelaten een soontijn genaamt Willem 

Scheen het welcke tot laste van t’publijck en door t’Kinderhuijs soude moeten verpleegt 

worden dog hij genegen sijnde het selve op te brengen sonder belastinge van t’ gemeen, so hij 

Jan van Amesvoort en des selfs huijsvrouw in leven blijven maar so t’ anders mogte gebeuren 

en hij of sijn vrouw deser werelt mochten komen te overlijden voor dat gemelde Scheen in 

staat mogte wesen sijn kost te konnne winnen dat deselve in sulcken onverhoopten gevalle, tot 

laste van t’ gemeen alsdan mogte komen. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt word aen de suppliant in allen delen so als  

t’ selve bij desen is worden gedaan g’ accordeert. 

 

 

651. Den 30 November 1722, fol.234vo. 

Op den requeste van Jan Ridder als voogt over Otto van Grafhorst, Hermen Amesfoorder als 

voogt over Jacob Janssen remonstrerende hoe dat eenen Kleijs Jacobs (voor eenigen tijt 

overleden) bij testament aan Jacob Janssen de klederen tot sijn lijves behoorende, alsmede de 

somma van vijftig caroli guldens heeft gemaakt, onder expres beding dat wanneer Jacob 

Janssen sonder kinderen quam te sterven, dat als dan die klederen en vijftig guldens sullen 

versterven en vererven op Otto van Grafhorst, dat sij vrezende hierover moeijte te zullen 

crijgen, ten overstaan pupillen vaderen een volcomen uijtcoop te maken, dat den selven Jacob 

Janssen of derselvs momberen aan Otto van Grafhorst op approbatie van Schepenen en Raden 

sal betalen de somma van veertig caroli guldens waarmede de testamentaire dispositie sal 

geextingueert wezen, versoeckende approbatie van de uitcoop. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hooftluiden wort het verzoeck so als het legt 

geaccordeert. 

 

 

652. Den 2 Decemb(er) 1722, fol.235. 

Op den requeste van de gesamentlijke grutters verzoekende te moogen volstaan met het 

betalen van een somma van twee hondert ses en twintig caroli guldens jaarlijxs voor Stads 

axcijs van het gruttermeel, in plaats van twee hondert en tagtig guldens. 

Was geapost:  Het verzoeck, so als het legt can niet worden geaccordeert, en worden de  

gesamentlijke grutters ter contrarie geordonneert omme de somma van twee hondert en tagtig  
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guldens jaarlijxs op te brengen en te betaalen, bij poene van parate executie. 

 

 

653. Den 2 December 1722, fol.235vo. 

Op den requeste van Burgermeester Quirinus Eckelboom, Helena Eckelboom weduwe 

Nijenhof, Gilliam Brunier getrouwt aan Johanna Eckelboom, Michiel de Rijp getrouwt aan 

Maria Eckelboom, samen testamentaire erfgenamen van Jan en Gerrit Scheppink, 

remonstrerende hoe dat sij metde drie kinderen en kinds kind van Harmen van der Maten als 

gesustineerde fideicommissaire erfgenamen voor 7/8 parten van Timentje Eckelboom 

weduwe van Jan Gerrits van Dijk, over haar vermeijnt regt en actie hadden geaccordeert, dat 

in die sake voor een 2/8 part geintresseerd is Aaltje van Loo mede kinds kind van Harmen van 

der Maaten in het Burger Weeshuijs alhier verpleegt wordende, en willende van dese saak 

afwezen, so praesenterende sij voor het aanpart van voorscreeven Aaltje van Loo aan de 

Weesemeesteren te betalen de somma van een hondert caroli guldens, versoeckende 

approbatie over hetzelve. 

Was geapost:  De Heeren Provisoren te vergaderinge hebbende gerapporteert als dat haar 

Wel Edele nader waren geaccordeert voor een somma van een hondert en vier en twintig 

caroli guldens op approbatie van Schepenen en Raaden; so wort het voorscreeven accord mits 

desen geapprobeert ende geagreëert. 

 

 

654. Den 14den December 1722, fol.236. 

Op de requeste van Egbert Roeloffsen Storm, in plaats van wijlen Willem Erkelens 

aengestelde Vastbander en IJker, versoekende in gelijckheijdt sijner voorsaaten van  

t’ assisteeren der crimineele justitie ende andere generaale verboodingen, der stadts 

suppoosten niet tesin begreepen ende hem bij deseffde gewoonte van sijne s’ dessesseuren te 

continueeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden verstaan, dat de suppliant in gelijckheijdt van sijne 

voorsaaten van het adsisteeren bij de crimineele justitie sal weesen g’ excuseert; soo als sijne 

successeuren, daarvan in het toekomende sullen sijn g’ excuseerdt. 

 

 

655. Den 16 December 1722, fol.236vo. 

Op de requeste van de Buijtenvaderen van t’ Groot Burger Weeshuijs versoeckende 

approbatie van de koop van een vervallen huijs op de hoeck van de Haanen Steege gelegen de 

Pot genaamt waar uijt de gemelde Wesen een jaarlijx uijtganck van drij goltguldens en de 

Geestelijckheit der Stad Campen seven guldens ten haren profijte van de Geestelijckheit sijn 

hebbende welck huijs sij remonstranten als seer vervallen en van binnen gans gespolieert, sij 

nijt hebben kunnen verhuijren, maar tegenswoordig occasie hebben gevonden om t’ selven te 

verkoopen aen Jan Henricksen Kelder mits dat den uijtganck van de Geestelijckheit ad 7 

guldens jaarlijx tot kopers laste sal verblijven, ende aen het gemelde Weeshuijs eens voor al 

sal betalen vijff en twintig guldens, ende den uijtganck vant Weeshuijs sal geperimeert sijn, 

en blijven. 

Was geapost:  Op t’ rapport en praeadvijs van d’ Heeren Provisoren van dese Stadts Groot 

Burger Weeshuijs so word de verkopinge van t’ huijs de Pott genaamt op de hoeck van de 

Haanen Steege staande en gelegen, in allen deelen so als in de requeste is gemelt geratificeert 

ende g’ approbeert. 
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656. Den 20 December 1722, fol.237. 

Op den requeste van van d’ E: Jan Bisschop verzoekende in plaatse van desselvs vader met 

dezer Stads Apothecars plaatse te mogen werden begunstigt. 

Was geapost:  Den suppliant word begunstigt met de Stads Apothecars plaatse ingaande met 

Petri des jaars 1723. 

 

 

657. Den 26 December 1722, fol.237. 

Op den requeste van Sander Stavast, Evert Corneliszen ende Gerrit Heijmeriks voogden over 

de kinderen van wijlen Aart Corneliszen verzoekend een somma van drie hondert caroli 

guldens haar pupillen toebehorende, en onder haar berustende op intrest te mogen geven aan 

Gerrit Luigjes onder het generaal verband van sijn persoon en goederen en specialijk van een 

erve gelegen op Camperveene aan de Hooge weg. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hooftluijden worden de supplianten 

geauthoriseert om het gelt so ende indiervougen als in dezens requeste vermelt, ten voordele 

van haar pupillen te beleggen. 

 

 

658. Den 28 Decemb(er) 1722, fol.237vo. 

Op den requeste van Isaac Carsten en Wijnolt Hendriks de Wolf overmomberen over Andries 

Hendriksen Bos, versoeckende het aanpart van de agterste wint koorn moole alhier buiten de 

Veene poorte staande, en haar pupil toebehoorende, ten meesten nutte van haar pupil ten 

overstaan van de Heeren Hooftluijden te mogen vercopen. 

Was geapost:  Schepenen en Raaden accorderen de verkoopinge in deezen vermelt, en 

ordonneren wijders aan de supplianten in haare qualiteijt te bezorgen dat over het pupil werde 

genomineert een momber, alhier ter steede woonagtig, waarover sig nader cunnen addresseren 

aan de Heeren Hooftluijden. 

 

 

659. Den 28 Decemb(er) 1722, fol.237vo. 

Op de requeste van Maria Crouwels weduwe van der Heide, Jan van Nes ende Gerrit Oevinck 

namens sijner kinderen remonstrerende hoe dat ten overstaan van d’ Heeren Hooftluijden van 

t’ Buijten quartijr tot vermijdinge van processen over den boedel van haare oud moeije 

Hillegijn Jans hadden gemaakt een accoord sulx Maria Crouwels uijt die effecten drij negende 

parten, Jan van Nesch twee negende parten en Gerrit Ovinck vijr negende parten sullen 

trecken versoekende ten respecte van onmondige approbatie van dit gemelde accoort. 

Was geapost:  Op t’rapport van de Heeren Hooftluijden van t’ Buijten quartijr en op 

derselver praeadvijs so wort het accoord in desen gemeld ten respecte van d’ onmondige in 

desen requeste gemelt in allen deelen ende pro ut jacet g’ approbeert. 

 

 

660. Den 4den Januarius 1723, fol.238. 

Op de requeste van Klaas van Dijk en Albert Hermsen scheepstimmerluijden alhijr, bij dese 

haren requeste poserende dat sij het nieuwe koffe schip haar aanbesteedet grooter een voet 

breder en drij voeten langer boven het besteck hebben gemaakt, versoeckende des wegens een 

aequivalent en geproportioneerde vergoedinge van haaren aengewende kosten en arbeid. 

Was geapost:  So wanneer de supplianten als voorgeven de groote burgerschap te koopen, so 

word den supplianten, voor grooter maken van t’ nieuwe koffe schip boven t’ besteck bij 

desen requeste vermelt, eens toegelegt de somma van tijn silveren ducatons. 
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661. Den 14den Januarius 1723, fol.238vo. 

Op de requeste van de weduwe van d’  Heer Burgermeester van der Wende versoeckende 

voldoeninge van d’ erfgenamen van d’ Heer Burgermeester Lulofs van 50 caroli guldens door 

de Burgermeester Lulofs belooft aen de Burgermeester van der Wende als en mede sollicitant 

tot ende na de commissie van de binnenlandse deputatie uijt te keeren welcke comissie voor 

½ jaar bij de Heer Lulofs is bekleet ende het ordinaris tractement oock heeft genoten. 

Was geapost:  De ontfanger deser Stads domeinen word versoght en g’ authoriseert uijt het 

ordinaris tractement off de schepen pensien so de Heer Burgemeester Lulofs in de Camer 

anno domini 1719 alnog competeren ende open staan, te betalen aen de boven gemelde 

weduwe van der Wende de somma van fijftig caroli guldens, ende deselve aen de erfgenamen 

van d’ Burgermeester Lulofs op en aen gemelde schepen pensien in rekeninge weder 

inbrengen ende decourteren. 

 

 

662.  Den 18den Januarii 1723, fol.239. 

Op de requeste van die E: Giliam Bruinier, versoekende sekere ledige plaatse achter de 

Nieuwe Muijre bij de Melckpoorte te moogen betimmeren tot een aensienlick packhuijs, 

beloovende daarvoor aen de Stadt jaarlix te betaalen, een ende een halve goltgulden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accordeeren aan den remonstrant de leedige plaatse 

in desen vermeldt, mits daarvoor aen de Stadt jaarlix voor een thins betaalende twe 

goltguldens, in te gaan met Paasschen deses jaars 1723. 

 

 

663. Den 18 Januarius 1723, fol.239. 

Op de requeste van de Majoor Joan Hoff als een mede erfgenaam van Dus. Everhard Worst, 

remonstrerende hoe dat in den jare 1715 door de erfgenamen versogt, om een lessenaar met 

papijren en eenige contante penningen ten sijnen huijse in bewaringe te nemen gelijk dan op 

haarlijder vesoeckt oock is geschijd, en also tot den 25 Augustus 1719 in bewaringe 

gehouden, sijnde de sleutel daar van altoos onder vrouw Sterke berustende geweest, en also 

remonstrantens  gemelde lessenaar met papijren en gelt nijet langer in bewaringe mogte 

hebben, heeft dese gemelde lessenaar met papijren en gelt met goedvinden der erfgenamen 

also versegelt in praesentie van de twee versogte Heeren Secretarien van Tengberden en 

Herweijer op den 25 Augustus 1719 over gelevert g’ opent en een specifiqc register en 

inventaris van alles gemaakt, en so versegelt op de achterkamer van de weduwe van der 

Weert is geplaatst, en de sleutele in bewaringe van de Secretaris Herweijer is overgegeven, 

waar op is gebeurt dat de lessenaar g’ opent wijrde in t’ jaar 1720, daar uijt is vermist een som 

van f.685 - : - : der gemelde gerede penningen sonder dat men heeft kunnen ondecken wijn dit 

mogte gedaan hebben: Versoeckende dat de samentelijcke erfgenamen mogen werden 

geciteert dat elck int particulijr sig met solemnelen eede sal suijveren en te verklaren geen part 

off deel te hebben aen t’ verbreeken van de zegels, t’ openen van de lessenaar, en t’ uijtlichten 

der penningen, en sulx gedaan zijnde de erfgenamen samentelijk te ordonneren om een 

liquide staat, en vervolgens schiftinge en scheidinge te maken om eens een einde van saken te 

erlangen. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt word g’ accordeert, sie actum in senatu den 18 

Januarius 1723. 

 

 

664. Den 13 Feb(ruarii) 1723, fol.40. 

Op den requeste van d’ Ed: Berent van Marle in qualiteijt als Kerkmeester van het Geertruid 

en Catharinen Gasthuijs remonstrerende hoe door het afsterven van Abraham van Werven 
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desselvs goederen voor d’ eene helfte zijnde gedevolveert op Wilhelmus van Leussen als 

getrouwd aan desselvs suster en Anthonij van Werven, en voor de andere helfte op Maria van 

Engberden desselvs nagelatene weduwe; maar geconsidereert de gedagte weduwe de cost in 

he voorschreven Godshuis hebbende gecogt op sommige tijden niet wel in staat is om haar 

saaken en goederen te administreren, d’ penningen te ontfangen, en weder ten besten te 

besteeden, en alsnu de pagten ontvangen zijnde, een scheijdinge en deijlinge van des 

overledens nalatenschap tusschen haar en haar mans erfgenamen soude moeten worden 

gehouden, so heeft de suppliant willen en moeten verzoeken dat haar Wel Edele Hoog 

Agtbare gelieven te verclaren of de gemelte weduwe daat omtrent haar saken sal waarnemen, 

ofte anders, we haar Wel Edele Hoog Agtbare daar toe gelieven te auctoriseren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden auctoriseren de respective Kerkmeesteren ten fine als 

in dezen requeste vermelt. 

 

 

665. Den 20sten Februari 1723, fol.240vo. 

Op de requeste van de Burgermeester Wilhelmus Smit versoeckende om sijne hoge jaren en 

lichaams swakheden, het Pestmeestersschap of Chirurgijns plaatse van den Belt nijt wel 

konde waarnemen, en derhalve genegen was t’ dese sijne bedijninge neer te leggen, 

versoeckende dat tot dese bedijninge wederom mochten aangestelt en daar mede wederom 

gebeneficeert worden sijn soon Henrick Smit meester chirurgijn. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt wort op de vordere mondelinge propositie van  

d’ Heer Burgermeester Smit g’ accordeet ende de persoon van Henrick Smit wederom tot 

Pestmeesterschap en chirurgijn van den Belt (en sulx op een jaarlijx tractement van hondert 

en vijftig caroli guldens) aengestelt. 

 

 

666. Eodem die ende anno [20 Februari 1723], fol.240vo. 

Op den requeste van Willem Jansen gepacht hebbende het erve in Dronten aen de Sluijse 

gelegen, versoekende het selve wederom in huijre te mogen over doen voor het gemelde 

pachtjaar off 10 jaren weder te mogen overdoen aan Hermen Jansen. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt word g’ accordeert mits dat de nieuwe meijer 

Hermen Jansen t’ huijs koope ende t’ erve ordentelijck beslaan off andersins borge stelle in 

gelijckheit van andere Stadts meijeren. 

 

 

667. Den 2 Maert 1723, fol.241. 

Op den requeste van Henric Elseneur verzoekende venia aetatis met vrije administratie sijner 

goederen, incomsten en coopmanschap, sonder egter liggende grond, en erffenisse te moogen 

vercoopen, of beswaaren, dan met voorweten van haar Wel Edele Hoog Agtbare en sijn 

momber Guilliam Elseneur. 

Was geapost:  Op het rapport van de respective Heeren Hooftluiden so word aan suppliant 

zijn verzoek en venia aetatis so en in dienvougen als in deezen requeste vermelt, geaccordeert. 

 

 

668. Den 14 Meert 1723, fol.241. 

Op de requeste van de curateuren van den boedel van Jan van Hattum versoekende approbatie 

van de verkopinge van den hof uijt de handgeschijt na dat deselve vrugteloos, publijck en ten 

overstaan van d’ Heeren Hooftluijden getenteert waren te verkopen, nu uijt de hand verkoft 

voor hondert en vijftijn goltguldens. 
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Was geapost:  De verkopinge in desen gemelt word so als deselve luidt g’ approbeert ende de 

curateuren worden g’ authoriseert de kooppenningen te ontfangen, en dijn na den overdragt te 

doen. 

 

 

669. Den 12den April 1723, fol.241vo. 

Op de requeste van Jannes ende Susanna Wildenbergh, neffens Matthijs Termeer ende N. ter 

Burgh als momberen over Hermannus Wildenbergh, kinderen van Peter Wildenbergh, 

versoekende den boedel van voornoemde haar vaeder nu overleeden sijnde onder beneficie 

van inventaris te moogen aenvaerden, met adsumptie van die Ed: R.M. Foccoma en  

N. Oedekerck. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accordeeren aen de supplianten de boedel van haar 

vaeder Peter Wildenbergh onder beneficie van inventaris te moogen aenveerden ten overstaan 

van de parsoonen in desen gemeldt. 

 

 

670. Den 17den April 1723, fol.241vo. 

Op de requeste van Daniel van Dooren, Gerridt Bollinck, en Reijnier Blom voogden over het 

onmondige kindt van Frans Blom, versoekende in haare qualiteijt te moogen verkoopen, 

soodaane acht ende veertighste part in drie stucken landts, omtrent Doornspijck, Epe, ende het 

Hattemer Broeck geleegen haar pupil van haar moeder saligher naagelaaten. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, accordeeren, als overmomberen aen de supplianten 

de verkoopinge met den gevolge van dien van des pupillen aenpart in de landerijen in desen 

vermeldt; mits dat de penningen daarvan provenierende, weder ten nutte der pupils werden  

g’ emploijeert. 

 

 

671. Den 19 April 1723, fol.242. 

Op de requeste van Henrick Pouwelsen Kruijt, meester Zeilemaker versoeckende een leedige 

plaatse buijten de Hagen Poorte aen t’Bolwerck voor aen de haven te mogen setten  een 

schuijre of loge tot een tanerije te mogen setten om zeilen en netten te konnen taanen. 

Was geapost:  Op t’rapport van d’ Heeren Cameners en Rentmeesteren van de Stad, so is 

dese gemelde leedige plaatse aen den suppliant ten fine in desen requeste vermelt toegestaan 

mits dat de schuijre en opstal sal gesett en gemaakt worden dat een behoorlijke passaegie na 

de mond van de haven open ende onbelemmert blijve, en sodanig als gemelde Heeren 

Cameners en Rentmeesteren sullen ordonneren, mits dat requestrant verplicht sal wesen drij 

goltguldens jaarlijx aen de Stad sal moeten betalen tot een thins waar van het eerste jaar sal 

beginnen te lopen met Petri 1724 en vervallen sijn op Petri 1725 en so vervolgens. 

 

 

672. Den 23sten April 1723, fol.242vo. 

Op de requeste van Henr. van den Berg ende Jacob Haage vooghden over d’ onmondige 

kinderen van wijlen Egbert Haagewoldt, te kennen gevende; Dat wel geneegen waaren een 

capitaal van twe honderdt caroli guldens, op interesse te geven aen Jan van Spangien, onder 

speciaal verbandt van de helffte van d’ achterse moole buijten de Veene Poorte, nog beswaart 

met vier honderdt caroli guldens verstrecte cooppenningen; voor welcke somma hem daar nog 

als borge soude verbinden Wolter Aerts, onder verbandt van sijn huijs ende goedt aen de Saint 

Nicolaï Dijck geleegen, met versoeck dat sulx aen haar mochte werden g’ accordeert. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen de supplianten in haare qualiteijt het  

versoeck soo als het licht, mits dat het huijs, hoff, erve ende where tot de halffscheijdt van de  
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moole gehoorende onder het verbandt mede wordt begreepen. 

 

 

673. Eodem die [23 April 1723], fol.243. 

Op de requeste van Lambertus Aarsen ende Jan Bos vooghden over het onmondigh kind van 

Anth. van Suiren, te kennen gevende dat haare pupille is toebehoorende drie achtde parten in 

een huijsjen staande op de Kooren Marckt naast de poorte tegens des Stadts Muijre belast met 

een jaarlixe thins van seven caroli guldens, met versoeck van dese anparten uijt de handt te 

moogen verkoopen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aen de supplianten haar gedaane  

versoeck, mits dat de verkoopinge geschiedt op approbatie van haar Wel Edele Hoogh 

 Achtbaare. 

 

 

674. Den 10 Meij 1723, fol.243. 

Op de requeste van d’ opsienders van de Menonijten vergaderinge versoekende een klein 

huisijn achter haar huijs en de vergaderingsplaatse staande om des selfs out en verval tot 

voorkominge van ongeluck te mogen afbreeken. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt om een achterhuijsijn staande achter haar groote 

huijs en vergaderings plaatse te mogen afbreeken word aen de requestranten g’ accordeert, 

mits dat daardoor geene praejuditie aen de nabuijren en regthebberen toegebragt worden. 

 

 

675. Den 18den Meij 1723, fol.243vo. 

Op de requeste van Dirck ende Jan Bosch, momberen over de kinderen van Andries Bosch, 

versoekende de aen Anth. Aartsen uijt haare pupillaire penningen op interesse te moogen 

geven drie honderdt caroli guldens teges vier end eeen halff ten honderdt onder verbandt van 

sijn huijs op de Oude Straate bij hem selffs bewoont, ende dan nog drie huijsjens op den 

Vloedtdijck; alle onbeswaart. 

Was geapost:  Het versoeck in deesen vermeldt wordt g’ accordeerdt. 

 

 

676. Den 18 Meij 1723, fol.243vo. 

Op de requeste van Albert de Haan en Roelof Storm als Buijten vaders vant Kinderhuijs 

versoekende approbatie eenige kleine perceeltijs mandeelig in andere landerien als eerstelijck 

een schepel zaijland met mevrouw Bruinse en Franke Jacobs onverdeelt nog 1/6 in een stuck 

lands de Wende genaemt op t’ Zuijdeinde van Camperveene nog 1/12 in een stuck lands groot 

½ acker en ¼ part ackers in in Camperveene omtrent den Nieuwen Dijck, verkoft te samen 

voor 110 guldens verkoft te samen aengeerft van Fijgin Jacobs. 

Was geapost:  Op t’ rapport van de Heeren Provisoren vant t’ Kinderhuijs, so word de 

verkoop van gemelde drij perceeltijs ten aenzien van t’gemelde Kinderhuijs g’ approbeert. 

 

 

677. Eodem die ende anno [18 Meij 1723], fol.244. 

Op de requeste van Lambertus Aarsen ende Jan Bos als voogden over t’ kind van Anthoni van 

Zuijren versoekende approbatie van haar pupillen aendeel in seker huijs tot 3/8 part staande 

hetselve huijs op de Koornmerckt naast de Stadt muijre belast ook sijnde het gemelde huijs 

met een thins van 7 guldens, verkoft int geheel boven den uijtganck voor 100 aen Meinart 

Manschot. 
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Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt word g’ accordeert en de verkopinge ten 

respecte van d’ onmondige gedaan volkomen g’ approbeert. 

 

 

678. Den 31sten Meij 1723, fol.244. 

Op de requeste van Andries Egberts pachter van den impost van het landt op de taback van 

dese Stadt, te kennen gevende, hoe met advijs van de Heeren Caameraers op den vierden 

deses uijt de coffe hadden doen wegh haalen twe  sacken met taback tot honderdt lb. (pond), 

om alhier te vernachten, onder voorgeven dat op Ens aen Claas Janssen soude werden bestelt, 

ingevolge het opschrifft van een brieff daarbij vertoont, waar uijt quam te geblijcken dat niet 

hij, maar de weduwe Kappers de taback soude ontfangen, als uijt gemelde brieff te 

verneemen; met versoeck dat mochte werde verstaan, den taback volgens ordinair te sijn  

verbeurt, met reserve van den remonstrants verdere actien. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden verclaaren (naa rijpe examinatie) de taback in desen 

vermeldt ten profijte van den remonstrant confiscabel; voorbehoudens denselven dan nog 

sijne verdere actie van fraude tegens den verkooper van de taback. 

 

 

679. Den 1 Julij 1723, fol.244vo. 

Op de requeste van Mr. Gijsbert Valkenburgh versoeckende om sijne hoge jaren en lichaams 

swakheden nijt in staat sijnde sijne bedijninge als schoolmeester nog oock de Kerkendijnst en 

andere aen sijne bedijninge annex te konnen waarnemen, om met eenen Pijter Toll daar over 

te mogen convenieren om geduijrende het leven van hem Gijsbert Valkenburg den school en 

Kerkendijnst en wat daar aen depandeert te mogen waarneemen. 

Was geapost:  Supplianten worden g’ authoriseert om met malkanderen te kunnen en te 

mogen convenieren om den Kerkendijnst in de Bovenkerke in t’ Geesten Gasthuijs en 

Weeshuijs in den schooldijnst bij provisie te mogen doen waarnemen door de persoon van 

Peter Toll sie actum insenatu. 

 

 

680. Den 21 Julij 1723, fol.245. 

Op de requeste van Tomas Rouse en Rutger van Heerde momberen over Pieter en Willem 

Stubbe kinderen van Jannis Stubbe, om den boedel van der pupillen vaader sub beneficio 

inventarii te mogen adieren. 

Was geapost:  Het versogte beneficie van inventaris word aen de supplianten g’ acordeert. 

 

 

681. Den 5 Augustus 1723, fol.245vo. 

Op de requeste van Johanna Meijer weduwe wijlen Jonker Egbert Morrhe versoeckende het 

beneficie van inventaris dewijl sig uijt pure als erfgenamen aen haar man Jonker Egbert 

Morrhe in Oostindien overleden sijn derft verklaren. 

Was geapost:  Suppliantinne word het beneficie van inventaris g’ accordeert. 

 

 

682. Eodem [5 Augustus 1723], fol.245vo. 

Op de requeste van Gerrit Smit en Jan Fransen van Lingen in qqa. als momberen over het 

onmondige kind van Frerik Robbe hoe dat haar qqa. is opgeseght vijff hondert guldens op een 

stuck land in Zallick gevestigt off dat de rentgever de interesse eist dat gereduceert en 

vermindert sal moeten worden. 
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Was geapost:  Op t’ rapport van de Heeren Hooftluijden van Boven Espel so worden 

momberen g’ authoriseert dese gemelde penningen onder den rentgever en debiteuren op  

t’ gemelde onderpand te laten verblijven, als waare het schoon dat de interesse soude 

vermindert moeten worden tot op drie en een half per cento jaarlix. 

 

 

683. Eodem [5 Augustus 1723], fol.246. 

Op de requeste van Jurrien Leeuw, meester metselaar alhier genegen sijnde een vervallen en 

genoegsaam g’ abandonneert huijsje op de Vloeddijck op de hoeck van de Hanensteege 

staande de Pot van outs genaemt, ende waar uijt de Geestelijckheit deser Stad jaarlijx seven 

guldens en de Wesen 3 guldens competeert versoeckende t’ selve in eigendom te mogen 

hebben mits vrijdom van den uijtganck voor 20 jaren genijtende etc. 

Was geapost:  Op het rapport van d’ Heeren Provisoren van t’ Burger Weeshuijs en de  

Camener van de Geestelijckheit met suppliant in onderhandelinge hebbende geweest, sijn 

nader veraccordeert en geconvenieert, dat hij suppliant Jurrien Leeuw jaarlijx aen de 

Geestelijckheit drij guldens in plaets van 7 guldens so als van ouds op dit huijs is gevestight 

geweest, ende aen de Weesen jaarlijx eene gulden en 10 stuijvers in plaatse van drij guldens 

so van ouds ten profijte van de Weesen uijt het gemelde huijs is gaande, betalen beginnende te 

lopen heden over vijf jaren en dus van 1728, sal uijt het bovengemelde huijs en daar gevestigt 

blijven, so word aen den suppliant den eigendom van dit huijs voor dese beide uijtgangen te 

samen vijff guldens bedragende gecedeert. 

 

 

684. Den 9den Augusti 1723, fol.246vo. 

Op de requeste van Gerrit Smit ende Pieter Oedekercken momberen over de onmondige 

nevens der kinderen vaeder ende moeder Jan ten Hoove ende Catharina Palt, Eheleuden; 

versoekende uijt de pupillaire penningen, aen Jan Willems ende Swaantjen Wolters sijne 

huijsvrouwe, op interesse te moogen geven eene somma van twe honderdt caroli guldens 

onder verbandt van haar huijs ende wooninge, geleegen aen de Swerten Dijck, weesende 

onbeswaart; Ende sulx tegens vier van het honderdt jaarlix. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden; hierover gehoort hebbende de consideratien van de 

Heeren Hoofdtluiden accordeeren het versoeck, so als het leght 

 

 

685. Den 16 Augustus 1723, fol.246vo. 

Op de requeste van Lambert Jans en Joost Lubbers als momberen over Pijtertien Willems 

versoekende den boedel van Willem Henricksen Koeman onder de wet en beneficie van 

inventaris te aenveerden. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gedaan wort g’ accordeert mits dat twee der grootste 

personele crediteuren g’ assumeert worden in desen. 

 

 

686. Eodem die ende anno [16 Augustus 1723], fol.247. 

Op de requeste van Jannis Kroese versoeckende de nodige reparatien  aen t’ huijs van Jan 

Stubbe gerechtelijk bij hem aengekoft te mogen doen en dat sulx in vall van inlosse hem sal 

moeten gerembourseert moeten werden. 

Was geapost:  Suppliant word g’ authoriseert de nodige reparatie in dit gemelde huijs te doen 

dog nijt als met voorkennisse en authorisatie van d’ Heeren Hooftluijden van t’ Broeder 

quartijr. 
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687. Den 18den Augusti 1723, fol.247. 

Op de requeste van Marghjen Lamberts Treckerse van Tanneke Blocks erve in het Haatlandt 

ingaande met Petri 1724; versoekende voorschreeven erve aen Gerridt Dircksen Ruitenburgh 

te moogen overdoen; ende dat d’ ossencamp in plaats van de boomgardt sall moogen gebouwt 

werden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren aenn de suppliante, het eerste lidt in 

desen  vermeldt naamentlijck d’ overdoeninge van het erve dog kunnen ten aensien van het 

twede lidt voor als nog niet disponeeren. 

 

 

688. Den 23 Augustus 1723, fol.247vo. 

Op de requeste van Dirck Wijchers so voor sig selfs als getrout aen Marrichijn Wijchers en  

ten deele als momber over Geesien en Geertijn Wijchers halve susters van sijn vrouw hoe dat 

. . . . . . Wijcher volle broeder van sijne pupillen en een halve broeder van sijn vrouw 

overleden sijnde sonder kinderen, hebbende different tussen de heele en halve broeders hoe 

deselve in de successie sullen erven: om dat de moeder bij de bewijsinge van t’ vaderlijcke 

golt hadde gewilt dat sulx soude erven en versterven van t’ eene kind op t’ ander ter laaster 

doot etc. 

Was geapost:  Na verhoor van parthien is verstaan dat eerst de heele off volle broers en  

susters uijt de bewesene en verstorvene hondert rijx daalers eerst en voor af 125 gulden sullen 

trekken ende dat de overige 125 tussen de geheele en halve susters en broeders gedeelt en dus 

ijder 25 guldens sullen erven na Stad wet. 

 

 

689. Den 20 Septemb(er) 1723, fol.248. 

Op de requeste van d’ momberen van d’ onmondige kinderen van Elias Valkenier verkoght 

hebbende aen de weduwe van der Weeteringe eenige leerkuijpen en schuijre bij de Broeder 

Poorte gelegen versoeckende approbatie. 

Was geapost:  Op t’ rapport van d’ Heeren Hooftluijden van t’ Buijten quartijr so word de 

koop van gemelde leerkuijpen ingevolge inggane coopbrijff ten respecte van d’ onmundige  

g’ approbeert. 

 

 

690. Eodem die ende anno [20 September 1723], fol.248. 

Op de requeste van Cristina Antonetta van Oldeneel weduwe d’ Heer Lucas Alphert Bruijns, 

versoekende twee huijsen in de Bloemendaal Strate tot Zwolle staande publijck te mogen 

verkopen om daar mede drij capitaalen tot haaren laste eene ad 1600 guldens, eene van 250 en 

eene van hondert caroli guldens alle tegens 4 pro cento ten profijte van juffer Johanna 

Arnolda Bruijns lopende af te lossen, en te betalen en om t’ overschot dijn kooppenningen ten 

profijte van haare kinderen te beleg(g)en en t’ emploijeren. 

Was geapost:  Suppliante word g’ authoriseert om de gemelde twee huijsen publijck te doen 

verkopen, mits dat die boven t’ gemelde beswaar komen over te schijten ten profijte van hare 

onmondige kinderen weder aengelegt en g’ emploijeert sullen worden. 

 

 

691. Den 22 Septemb(er) 1723, fol.248vo. 

Op de requeste van Mr. van Wanningen versoeckende betaling van eenig aengenomen werck 

van de vrouw weduwe Burgermeester Tengnegel volgens uijtsprake van wedersijdts 

benoemde mannen en Willem Schermer als superarbiter. 
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Was geapost:  Ingevolge de uijtsprake van Willem Schermer als superarbiter sal de weduwe 

Burgermeester Tengnegel mogen korten vijr en twintig caroli guldens wegens het nijt 

voltrecken van het aengenomen werk door Mr. van Wanningen. Ende sal het verdere 

resterende der beloofde en bedongene aen suppliant promptelijck moeten betalen. 

 

 

692. Den 22 September 1723, fol.249. 

Op den requeste van Jan Versmit verzoeckende dat ter oorsake van de beknoptheijt van zijne 

houtloose tot meerder gerief so van de ingeztene al buijtenluijden, aan hem mag vergunt 

worden omme ter zijden de Booven Kerkdeure op de Oude straate uijtziende, het vak daar de 

glaasen zijn toegemetzelt met een hekje te mogen sluijten, omme daar zijn houtwaaren ten 

toon te moogen stellen. 

Was geapost:  Op het rapport van d erespective Heeren Hooftluijden word aan den suppliant 

zijn verzoek so als het legt geaccordeert, mits dat denselven blijve binnen de pijlaaren, en 

bezorge dat geen den minste schaade aan de kerk of muure geschiede, en sulx alles tot 

wederzeggens toe. 

 

 

693. Den 4den Octob(er) 1723, fol.249vo. 

Op de requeste van Frans de Haane versoeckende in eigendom een vervallen huijs staande aen 

de Stads ring muijre bij de Korenmerckspoorte, praesenterende daar voor aen de Stad te 

betalen tot recognitie ende tot een thins jaarlijx seven guldens en tijn stuijvers aenvang 

nemende met 1 Meij 1724. 

Was geapost:  Suppliant word op het rapport en praeadvijs van de Heeren Cameners en 

Rentmeesters anno domini 1723 het huijs in desen gemelt in vollen eigendom overgegeven 

mits dat hij int vervolg van tijden aen de Stad jaarlijx tot een thins sal betalen seven guldens 

en 10 stuijvers, beginnende te lopen met primo Meij 1724, dit den 5 october 1723  

g’ extradeert aen de ontfanger der Stads domeinen. 

 

 

694. Den 5den Octob(er) 1723, fol.249vo. 

Op de requeste van Joan Everwijn Drillinger als oom en voogd van sijn onmondige soon Dr. 

Otto Nuijs zaligher en Rebecca de Graaf ter eenre sijde en d’ andere zijde Giliam Bruinier hoe 

dat door interventie van d’ Heeren Burgermeesteren van der Merwede en Tollius op 

approbatie van Schepenen en Raad ten respecte van d’ onmondige hebben getroffen  een 

finale koop over het huijs bij Giliam Brunijr bewoont en voor een gedeelte eigen int geheel 

gerekent op sestien hondert caroli guldens de uijtgangen en opliggende van de kooppenningen 

na Stad rechte kortende. 

Was geapost:  Op t’ rapport van d’ Heeren Hooftluijden so word de koop in desen gemelt ten 

respecte van d’ onmondige pro ut jacet g’ approbeert. 

 

 

695. Eodem die ende anno [5 October 1723], fol.250. 

Op de requeste van Gerrit Smit end Pieter Oedekerck momberen over d’ onmondige kinderen 

van Jan ten Hoove en Catarina Palte versoekende authorisatie ten profite van hare pupillen 

twee hondert caroli guldens te beleggen op t’ huijs van Bertelt ter Sprenke t’ Groene Rat 

genaemt aen de Swanebrug gelegen. 

Was geapost:  Het versoeck in desen gemelt word g’ accordeert en de momberen  

g’ authoriseert de gemelde penningen op t’ huijs Groene Rat tegens drie en een half percento 

te verrenten te mogen beleggen. 
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696. Den 12 October 1723, fol.250vo. 

Op den requeste van Doctor A.H. Nuijs verzoekende dat tot scheijdinge van den boedel van 

wijlen desselvs vader en moeder, en betalinge van de lasten en schulden van den boedel mag 

gepermitteert worden de cooppenningenter somma van 9001 ende de Heer Bols berustende te 

ligten, en dezelve ten dien eijnde nevens de momberen van Harmen Nuijs te emploijeren. 

Was geapost:  De Heer L. Bols wort geauthoriseert en gelast omme aan de momberen over 

het onmundige kint van Dr. Otto Nuijs, uit de cooppenningen als nog onder hem berustende, 

uit te tellen een somma van vier hondert en dertig caroli guldens omme daar mede af te 

lossen, alsodane beswaar met de interesse van dien als de weduwe Nessink is hebbende op het 

huis staande alhier op de Vloedijk tegens over de Nieuwemarkt, nog mede sodane somma van 

vijf en sestig caroli guldens als tot betalinge van doodschulden wegens specificatie daar van 

gemaakt, met valabele documenten is worden aangetoont te zijn uijtgeschoten. 

 

 

697. Eodem die [12 October 1723], fol.250vo. 

Op den requeste van Jurrien Maten getrouwt aan Margareta Assink remonstrerende hoe dat de 

vlugt van haar lieder halve moole buijten de Cellebroers poorte is afgewaaijt waerdoor 

neringloos en sonder kost winninge sitten, dat tot herstellinge van dien door haar helfte ten 

minsten twee hondert en vijftig caroli guldens nodig zijn, dewelke niet konden vinden als bij 

negotiatie en vestenisse met praeferentie op hare mole en huijs, welke beijde aan de 

voorkinderen wegens haar bewezene vaderlijk goed sijn verbonden, verzoekende derhalve dat 

dese twee hondert caroli guldens tot nodige herstellinge van de mole alleen te emploijeren, 

praeferentie voor t’ kinderbewijs mogen genieten. 

Was geapost:  Het verzoeck in dezen vermelt wort geaccordeert. 

 

 

698. Den 18den October 1723, fol.251. 

Op de requeste van Gerridt Smitt ende Pieter Oedekerck, momberen van d’ onmondige 

kinderen van wijlen Jan ten Hoove ende Catharina Palte, in leven echteluiden, versoekende 

uijt haar pupillaire penningen tegens vier van het honderdt te moogen beleggen een capitaal 

van drie honderdt caroli guldens, op het huijs van wijlen Lambert Boonecamp, ende Margreta 

Schulkers. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden gehoort hebbende het rapport van de Heeren 

Hooffdtluiden, accordeeren als overmomberen, aen de suppleanten qqa. om uijt haare 

pupillaire penningen te moogen beleggen een capitaal van drie honderdt caroli guldens, tegens 

vier van het honderdt, op het huijs van wijlen Lambert Boonecamp ende Margreta Schulken 

en leven eheluiden. 

 

 

699. Eodem die [18 October 1723], fol.251vo. 

Op de requeste van Gijbert Kalckoven ende Jan Franssen van Lingen, als momberen over de 

drie onmondige kinderen van wijlen Lambert Boonecamp ende Margreta Schulkers, 

versoekende op haarer pupillen huijs staande alhier op d’ Oudestraate te moogen opneemen 

een capitaal van drie honderdt caroli guldens tegens vier vant honderdt, om daar uijt aff te 

lossen een capitaal van een honderdt ende vijfftigh caroli guldens, leggende tegens van het 

honderdt op het voorscreeven huijs; Ende het overschott te moogen gebruicken tot der 

pupillen onderhoudt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden gehoort hebbende de consideratien van de Heeren 

Hooffdtluiden, accordeeren aen de supplianten qqa. om op haar pupillen huijs, staande alhier 

op d’ Oudestraate, tegens vier ten honderdt te moogen negotieëren drie honderdt caroli 
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guldens, om daaruijt eerst aff te lossen een capitaal van f.150 - : - : leggende tegens vijff ten 

honderdt op het voorscreevenhuijs, ende het overijge te moogen gebruicken, tot der pupillen 

onderhoudt. 

 

 

700. Den 8 November 1723, fol.252. 

Op den requeste van Rutger van Heerde namens sijn minderjarige broeder Anthonij van 

Heerde remonstrerende, hoe dat wijlen Jan Stubbe als voogt over gemelte des remonstrants 

broeder ingevolge eijgenhandige onderteijkeninge nog onder hem heeft gehad een  dubbelde 

gouden guine, een silvere meshegt en twee en twintig silvere knoopen, en alzo dese goederen 

niet in desselvs boedel worden gevonden, maar sijn veralieneert, so versoeckt suppliant dat 

aan Thomas Rouse als voogt over de kinderen van Jan Stubbe mag geordonnert worden, de 

waardeij van dese goederen te beholden. 

Was geapost:  Thoma Rouse wort mits desen gelast omme het overschot van den boedel van 

wijlen Jan Stubbe te ontfangen, en daarmede den suppliant sijne praetensie te voldoen. 

 

 

701. Den 11 November 1723, fol.252. 

Op den requeste van de Buijtevader van het Burger Weeshuis deser Stad verzoekende 

approbatie van een vercopinge van een (t)hinsje dat in het jaar van 1720 aan het huis 

vervallen is, welk (t)hinsje beswaart zijnde met hondert caroli guldens, nu vercogt is aan Jan 

Kresser voor f.125 - : - : caroli guldens. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren wort de gedane vercoop 

geapprobeert. 

 

 

702. Den 19den November 1723, fol.252vo. 

Op de requeste van Barbara Jans getrouwt aen Peter Bandt den 16den Meij 1721, aen 

Schepenen ende Raaden gepraesenteert, ende op huiden weder overgegeven. 

Was geapost:  Scheepenen ende Raaden inhaererende haare appostille van den 16den Meij 

1705, accordeeren aen de suppliante het versoeck bij voorige requeste gedaan. 

 

 

703. Den 29sten November 1723, fol.252vo. 

Op de requeste van Jan Palthe, ende Jan ten Hoove getrouwt aen Catharina Palte; versoekende  

dat sij supplianten jeder, uijt d’ erfenisse hunner kinderen haar door Willem Palthe tot Swoll 

overleeden aengekoomen moogen trecken van honderdt caroli guldens, tot betaalinge van der 

supplianten meest noodige schulden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren (naa rijpe examinatie) van de supplianten 

jeder een honderdt caroli guldens van hunne kinderen, tot betaalinge van derselver meest 

noodige schulden. 

 

 

704. Den 29 November 1723, fol.253. 

Op den requeste van Janneke Suurman, weduwe wijlen Arent Nijenburg, en Abraham 

Neijenburg ende Claas Bongert als voogden van de onmundige kinderen van wijlen Willem 

Aarssen en Meijntje Nijenburg verzoekende het huis haar pupillen toebehorende, en laast door 

haare ouders bewoont geweest, te mogen vercopen. 

Was geapost:  Op het ingecomene rapport van de Heeren Hooftluijden, so wort de vercoop in 

dezen vermelt geaccordeert. 
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705. Den 13den December 1723, fol.253. 

Op de requeste van Eprahim Schults, pachter van s’ Landts Bieren over de jaaren 1716, 1717, 

1718, 1719, 1720, 1721, ende 1722 versoekende dat de Brouweren die EE: Claas Kroff, ende 

Rijck van Wijnvoorden, aen hem suppliant jaarlix ingevolge de Provinciale ordinaire naatien 

ende reglementen moogen werden gecondemneert te betaalen tien caroli guldens voor haare 

eijgene consumptie. 

Was geapost:  De beclaagdens in desen worden gelast over de gementioneerde jaaren, jaarlix 

tijn caroli guldens aen den supliant te betaalen, waarentegens dieselve aen haar eerste 

Brouwten weder sullen moogen corten, soodaane ses caroli guldens als de Stadt jaarlix haar 

nog verschuldt sal bevonden worden. 

 

 

706. Den 3den Januarii 1724, fol.253vo. 

Op de requeste van Henr. Nes met Jan Kelder in compagnie voor vijff jaaren hebbende 

gepaght een Buijtendijckse camp voor vijff ende seventigh caroli guldens versoekende om 

reedenen in den requeste gemeldt, met het betaalen van de helffte van de handtpacht te 

kunnen ende te moogen volstaan. 

Was geapost:  Wanneer de suppliant sijn aenpart van de gehuurde camp in desen vermeldt sal 

hebben betaalt sal dieselve voor het aenpart van Jannes Kelder niet aenspraakelijck sijn. 

 

 

707. Den 5 Jan(uarii) 1724, fol.253vo. 

Op den requeste van vrouw Christina Antonetta van Oldeneel weduwe wijlen de Heer Lucas 

Alpherd Bruins, remonstrerende hoe dat ingevolge authorisatie van de Schepenen en Raden 

deser Stad op dato den 20 September 1723 op den 2 November desselvigen jaars in het 

publijk en aan de meestbiedende heeft vercoft de twee huijsen in de Bloemendaalstraat tot 

Zwol, om uit de cooppenningen van die te aequiteren de schulden van hare kinderen dat den 

coper van het grootste huis difficulteert omme de cooppenningen uit te tellen op praetext, dat 

sij suppliante wel is geauthoriseert om te vercopen, maar niet tot het ontfangen en quiteren 

van de cooppenningen, het doen van transport, de penningen die naar de betalingen van de 

schulden aan Jufrouw Johanna Arnolda Bruins, sullen overschieten, wederom te beleggen ten 

profijte van hare kinderen of te emploijeren tot betalinge van schulden tot Campen als anders, 

verzoekende derhalve tot alle deze posten speciale authorisatie van Schepenen en Raden. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen aan suppliante haar verzoek, en authoriseren 

deselve omme alle het geene in desen requeste is vermelt ten overstaan van de Heer 

Theodorus van der Ketten te mogen doen en uitvoeren. 

 

 

708. Den 5den Januar(ii) 1724, fol.254. 

Op de requeste van de Heer Borgermeester Ridder ende Jan Pannebacker als vooghden over 

de naagelaatene soon van Jacob van Dijck, versoekende met hares pupils halve broeder ende 

stijff moeder te moogen verkoopen sijn gerecht vierde part van het huijs den Spiegel genaamt 

staande Achter de Nieuwe Muijre. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden authoriseeren de remonstranten om het vierde part 

van het huijs in desen vermeldt haar pupil toebehoorende, neffens d’ andere drie vierde parten 

publijck te mogen verkoopen. 

 

 

709. Den 20sten Januar(ii) 1724, fol.254vo. 

Op de remonstrantie van Thobias Ottenhoff ende Egbert ten Bruggen als vooghden over  
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d’ onmondige dochter van wijlen Frerick Scholte bij Cornelia van Mosselenbergh in echte 

verweckt daarbij versoekende dat Scheepenen ende Raaden mochten approbeeren d’ uijtcoop 

gedaan over des pupils moeder beweesen goedt, ende der vaeders naalaatenschap, ter somma 

van vijff honderdt twe ende sestigh caroli guldens ende tien stuivers, met de weduwe van 

gemelde Frerick Scholte. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accordeeren naa rijpe exaaminatie) als 

overmomberen, ten ocasien van de minderjaarige, d’ uijtcoop in desen vermeldt. 
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Tangenaer, Hendr.    8, 40, 347. 

Tengberden, Secret. Th. van   579, 599, 636, 663. 

Tengnegel tot Olthuijs, Aleida Gesina 29. 

Tengnegel, Burgermr.   514, 560. 

Tengnegel, Weduwe Burgermr.  691. 

Tengnegels, Weduwe    262, 514. 

Termeer. Matthijs    669. 

Teunen, Abraham    171. 

Teunen, Peter     171. 

Teunissen, Hendrick    96. 

Thichler, Gerridt    90. 

Tijmensen, Jan    111. 

Tijs, Geertje     586. 

Tijsius, Sara     408. 

Tjalis, Dirck     250. 

Toll, Pijter     679. 

Toller, -     391. 

Tollinck, Catarina    537. 

Tollinck, Dus. Egidius   537. 

Tollinck. Eva     544. 

Tollius, -     581, 584. 

Tollius, Burgermr.    29, 536, 694. 

Tollius, Heer     606. 

Tollius, Joanna    255, 260. 

Tomas, Grietje    640. 

Tongeren, Jan van    271, 490. 

Tongeren, Johannes van   271. 

Tongeren, Wijnold van   524. 

Toorn, Anna ten    545. 

Toorn, Helena ten    545. 

Top, Geertruid    545. 

Trachsel, Anna    171. 

Trampert, Albert Hendriksen   380. 

Treckerse, Marghjen Lamberts  687. 

Tromp, Willem    136, 344, 432. 

Trots, Henrick, Jansen   52. 

Truis, Willem     107. 

Tuijsinck, Rutger    158, 170, 204. 

Tunissen, Hendrick    28. 

Tussinck, Rutger    1. 
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Twent, Egbert     628. 

Twent, Evert     24, 30, 332, 649. 

Twickelo, Geertruijt Judith van  92. 

Twickelo, Johanna van   92. 

Uijtterwijck, Henrick Gerritsen  7. 

Valencijn, Schultis    612. 

Valensijn, Willem    244, 255, 260, 289, 381, 399, 402, 404. 

Valk, Gerrit     599, 636. 

Valkenburgh, Mr. Gijsbert   679. 

Valkenier, Elias    209, 223, 224, 226, 277, 638, 645, 689. 

Valkenijr, Elias    155, 208, 219, 292, 490, 492. 

Valkijser, Pijter    47. 

Veen, Dr. Joan    345. 

Veen, Henrik ter    530. 

Veene, -     581, 584. 

Veene, Abram     126. 

Veene, Burgermr. A.    37. 

Veene, Camener    115. 

Veene, Hendrik ter    513, 520, 633. 

Veene, Jacob     125, 126. 

Veene, Rencia     471. 

Veenhorst,Roelof Henricksen  53. 

Veer, Simon Abraham ter   211, 618. 

Veghte, Gerrit van der   6. 

Velthoen, Jan     412, 561, 624, 627. 

Velthoen, Joan    409, 455. 

Velthoens, Aaltjen    412. 

Velthuijs, Jannis    237. 

Velthuijs, Peter    435. 

Velthuijsen, Johanna    576. 

Velthuis, Peter    131, 270. 

Verbeeck, Mr. Jan Ewolt   159. 

Verbeeck, Paulina Hillegunda  159. 

Verbeeck, Paulus    159. 

Verbeeck, Weduwe    159. 

Vermeer, Henr.    224. 

Versmit, Jan     692. 

Vesterinck, Dr. Henrick   548, 555. 

Vincent, Hendrik    571. 

Vinke, Beert Hendrikse   545. 

Violet, Jan     633. 

Visscher, Claas    177, 300.   

Visscher, Hugo    529. 

Visscher, Jan     300, 345, 361, 388, 414, 423, 470, 495, 535, 615. 

Visscher, Klaas    99, 358, 482. 

Visscher, Theunis    130, 340, 461, 491, 492, 592, 608. 

Visser, Claes     145. 

Vlas, Dirckjen Jans    357. 

Vlas, Henrickjen Jans    357. 

Vlas, Jan     357. 
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Voerman, Gerrit    253, 267, 395. 

Voerman, Jan     389, 532, 570. 

Voetelink, Tijmen    339. 

Vogel, Willem Rutgersen   36. 

Vollenhoove, Geertruidt   265. 

Vollenhove, Arnold    331, 548. 

Vollenhove, Heer    337. 

Voogel, Ruter Willemssen   100. 

Voogel, Willem Herberts   17. 

Voorden Jan van den    432, 428. 

Voorne, Bartha Elisabeth   305. 

Voorne, Burgermr.    305. 

Voorne, Gerherdina Levina   14. 

Voorne, J.A.     402. 

Voorne, Jonker Hermen Merten  14. 

Voorne, Jurriana Judith Agnis  381. 

Vorck, Marten     437. 

Vork, Clasina     437. 

Vork, Marten     437. 

Vos, Hermen Reijndertse   547. 

Vos, Jan     471. 

Vos, N.     549. 

Vos, Willem Jansen    194. 

Vreedenburg, Andries   369. 

Vreedenburgh, Anthoni   369. 

Vreeland, Anthonij    452. 

Vriese, Tijmentijn    551. 

Vrijdag, Frans     479. 

Vrijdag, Hendrick    53. 

Vuijst, Dr. Joh.    555. 

Wachter, Aart Janssen   319. 

Wachter, Dubbelt    629. 

Walbergh, B.J.    201. 

Wanningen, Mr. van    691. 

Warnars, Trijntijn    622. 

Warners, Jacob    388. 

Waterham, Dr. Lubbert   265. 

Waterham, Lieutenant Jan   265. 

Weerdt, Peter Janssen van de   370, 373. 

Weert, Capteijn van de   375. 

Weert, Hermen van der   416, 455. 

Weert, Jan Jansen    23. 

Weert, W. van der    185, 601. 

Weert, Weduwe van der   663. 

Weert, Willem van der   83. 

Weertmeester, Jan Fransen   123. 

Weesenhaagen, Abraham   583. 

Weesenhaagen, Joan    583. 

Weeteringe, Weduwe van der  689. 

Wegen, Hermannus van der   228. 
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Weij, Stoffer van der    648. 

Welbergh, Joan ter    50, 255, 260, 404. 

Well, Abraham de    457. 

Welvelt, Warnerus    116. 

Wende, Burgermr. van der   220, 243, 265, 317, 371, 386, 526, 632, 661. 

Wende, Weduwe van der   661. 

Werff, Peter van der    109. 

Werven, Abraham van   664. 

Werven, Anthonij van   72, 664. 

Wessels, Lubbegien    103. 

Westerhuijs, Henrick    20. 

Westerhuijs, Hillegien   81, 341. 

Weteringe, Albertus van de   1, 186, 204, 244, 291. 

Weteringe, Boeckholder van de  264. 

Weteringe, Burgermr. van de   87, 115, 227, 264, 282. 

Weteringe, Gerrit van de   479. 

Weteringe, Lodewijck van de  75. 

Weteringe, P. van de    419. 

Weteringe, Willem Gerrits van de  211. 

Wichers, Joseph    439. 

Wieringen, de Veendrig van   433. 

Wieringen, Henric van   450, 562. 

Wieringen, Jacomina van   79. 

Wieringen, Jan van    450. 

Wieringen, Jannes van   79. 

Wieringen, Johanna van   79. 

Wijchers, Dirck    213, 454, 533, 688. 

Wijchers, Geertjen    213, 454, 533, 688. 

Wijchers, Geesjen    213, 454, 533, 688. 

Wijchers, Gerrit    61, 427. 

Wijchers, Hendrik    213, 285, 453. 

Wijchers, Jan     213, 453. 

Wijchers, Marrichijn    688. 

Wijchersen, Henrick    93. 

Wijnbergen, Jacob Jan van   120, 204, 224, 440, 528, 531, 619. 

Wijnouds, Trijntje    442. 

Wijnsanck, Berent    521. 

Wijnting, Berent    366. 

Wijnvoorden, Rijck van   380, 441, 586, 705. 

Wijnzank, Ariaan    642. 

Wijnzank, Christina    642. 

Wijringen, Albertus van   218. 

Wijringen, Geertruijd van   561. 

Wijringen, Henrick van   331, 548. 

Wijringen, Johanna van   455. 

Wijringen, Rutger van   79, 296. 

Wijringen, Weduwe van   206. 

Wijten, Dirck     336. 

Wildenbergh, Hermannus   669. 

Wildenbergh, Jannes    669. 
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Wildenbergh, Peter    669. 

Wildenbergh, Susanna   669. 

Willems, Aaltijn    339. 

Willems, Henrick    95. 

Willems, Jacobijn    253. 

Willems, Jacobpien    267. 

Willems, Jan     684. 

Willems, Jannegje    485. 

Willems, Luijtien    34. 

Willems, Pijtertien    685. 

Willemsen, Hendrick    9, 144, 313. 

Willemsen, Jacob    547. 

Willemsen, Jan    547. 

Wind, Jan     163. 

Wint, Jan     387. 

Winter, Gillis     436, 445, 596, 597. 

Winter, Jan Willem    5, 186. 

Winter, Willem    244, 436, 597. 

Wolf, Wijnolt Hendriks de   658. 

Wolffsen, Collonel    350. 

Wolfs, Ds. Everhardus   361. 

Wolters, Aert     176. 

Wolters, Berent    279. 

Wolters, Godfridus    452. 

Wolters, Swaantjen    684. 

Woltersen, Aalt    508. 

Woltes, Rebecca    161. 

Woltinck, Hester    103. 

Woltinck, Jan     103. 

Wolting, Hester    621. 

Wolting, Jan     621. 

Worst, Ds. Everhardus   379, 407, 597, 663. 

Worst, Jacobien    206. 

Worst, Jan     441. 

Woude, Sijbrand van der   602. 

Wout, Lutje Batholts van t’   641 

Zijp, Cornelis van de    555. 

Zijp, Lijsbet van    555. 

Zuijdtloo, Jan Hermsen van   308. 

Zuijren, Anthoni van (van Suijren  208, 219, 677. 

Zuijtlo, Hermen van    92. 

Zwol, Jan Klasen    44. 

    

 

   

Index op topografische namen en zaken. 

 

 

Achter de Nieuwe Muijre 134, 224, 226, 262, 402, 433, 479, 517, 538, 611, 662, 

708. 
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Aextersteghe    106, 305. 

Amsterdam    85, 107, 244, 498, 540, 613, 635. 

Arnhem    452. 

Bane, de    517, 538. 

Batavia    266. 

Batingen, Huijse   374. 

Belt, den    665. 

Binnen Eiland, het   367. 

Blanckenham    317. 

Blockzijl    317, 406. 

Bloemstraat    690. 

Bloemendaalstraat   707. 

Boldings erve    203. 

Bolwerck, het    19, 43, 134, 590, 671. 

Booven Haaven   177. 

Booven Munte   174. 

Booven Poorte   249. 

Borne     309. 

Botervats poorte   67, 509. 

Bottervats Steege   81, 366. 

Boven Hofstraate   443. 

Boven Kerckhoff   308. 

Boven Nieuwstraet   39, 106, 110. 

Breesteghe    92, 134. 

Broeck wegh    183. 

Broeder Strate    377, 500. 

Broederpoorte    114, 183, 387, 503, 504, 689. 

Bruggen Camp   274. 

Brunnepe    303, 390, 392, 470, 488, 489, 547, 556, 573, 586, 617. 

Buijten Dijcks    456, 706. 

Buijten Munte, de   560. 

Buijtenkerkhof   645. 

Buiten Hofstraete   375. 

Burgel, de    296, 365. 

Burgwal    362, 377, 588. 

Camper Diep    240. 

Camper Eijlandt   11, 28, 55, 95, 97, 111, 235, 297, 299, 313, 637. 

Camperveene 28, 51, 119, 121, 186, 268, 273, 285, 354, 416, 464, 522, 

565, 657, 676. 

Carper Steege    351. 

Caspar ter Berckhorst Slagh  300. 

Celemuiden    167. 

Cellebroers Poorte   504, 697. 

Coffé Huijs, het   248. 

Collegie, ‘t    46, 471. 

Colschen Dom   83. 

Cuijnre    44, 278. 

Delle, de    147. 

Deventer    53, 60, 97, 192, 221, 263, 278, 397, 410, 494, 563, 623. 

Dorenspijck    13, 545, 670. 
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Doriperslaagen   274. 

Dort     450. 

Drenthe    203, 388, 475, 599. 

Drie Regenbogen, de   210. 

Drie Sleutels, de   71. 

Dronthen    231, 233, 300, 528, 666. 

Duffelen, Boerschap   374. 

Enckhuijsen    555. 

Ens     678. 

Epe     670. 

Erve Avermelink   374. 

Erve de Groote Modderkuijle 168. 

Erve de Grote Snaterijs  327. 

Erve de Kleijne Modderkuile  111, 644. 

Erve de Kleine Pijper   96. 

Erve de Pijper    112. 

Erve de Sonnenberg   610. 

Erve de Stuirhoop   144. 

Erve den Bosch   38, 118. 

Erve den Brinck   644. 

Erve den Engbert   153, 294. 

Erve den Hoogen Esch  101. 

Erve Engest    173. 

Erve Haalover    549. 

Erve Harsenhorst   292. 

Erve het Doevegatt   100. 

Erve In het Veen   636. 

Erve Pramperhuijsen   574. 

Erve Tanneke Blocks   687. 

Erve Wemelink   374. 

Erve, Oener    285. 

Galgen Bolwerk, het   503, 504. 

Geerstraete van der Aa  110, 232, 476, 558, 589. 

Gelderlandt    42, 137, 545. 

Gouda     594. 

Gravenhage, ‘t   239. 

Greente, de    390. 

Groene Rat, t’    695. 

Groenestraate    334, 491, 516, 608. 

Groote Blik, het   487. 

Grutte Moole, de   304. 

Haagen Poorte   78, 117, 288, 341, 566, 671. 

Haanen Steege   491, 655, 683. 

Haarlem    162, 238. 

Haarster Camp, de   518. 

Haaven, de    117. 

Haen, de    382. 

Haetland, het    17, 38, 55, 59, 298, 478, 643, 687. 

Halve Maane, de   78. 

Hardenberg, Carspele   374. 
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Harderwijk    251. 

Harstenhorst    391. 

Hasselaar Carspels   487. 

Hasselaer Dijck   166, 487. 

Hasseler steege   487. 

Hasselt     265, 487. 

Hattem     53, 636. 

Hattemer Broeck   670. 

Heckelwercks Hecke   200. 

Heijlen Steege    365, 376. 

Heijlovers nest, het   443. 

Hellinge, de    461. 

Heuveltijs, de    119. 

Hoff tot Eeghede ende Borghte 335. 

Hoffstrate    81, 368, 639. 

Holland    163, 178. 

Hooge weg    273, 657 

Hoorn     555. 

Houtgrafft, de    498. 

Houtsagers Poorte   281. 

Iburgh, Ampt    72. 

IJssel     117. 

IJsselbrugge, de   505. 

IJsseldijk    565. 

IJsselmuijden    5, 40, 50, 107, 186, 194, 444, 517, 538. 

Indien     608. 

Kalverhecken wegh   27. 

Kleijne Poortjen, het   117. 

Kleine Pijper, de   421. 

Kleine Sandkampjen, het  297. 

Koelant, het    168. 

Koggen Oort    34. 

Kolck, Stadts    45. 

Koninkswaede, de   166. 

Kooren Marckt   673, 677. 

Korenmerckts Poorte   461, 693. 

Korte Hofstraat   308. 

Korte Wende, de   299. 

Kouden Oven, den   136. 

Krane, de    505. 

Kruijt Toorn, de   362. 

Leege Lant, het   123. 

Leege Welle, de   584. 

Leeuwen Tooren, de   306. 

Leeuwte, de    405. 

Leiden     612. 

Lissabon    457. 

Louwen poorte   31, 67, 600. 

Maestricht    92. 

Malkontent, de   296. 
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Mandemakers Weert   606. 

Mastebroeck    50, 106, 487. 

Mastricht    318. 

Medenblick    555. 

Melckpoorte    662. 

Meppelt    203. 

Morren brugge   214. 

Morrhen Steege   296, 531. 

Mulerts Land    487. 

Nieuw Straate    174, 283, 524, 572, 619, 629. 

Nieuwemarkt    696. 

Nieuwendijck, de   193, 216, 676. 

Noord, de    478, 527. 

Noordtwendiger dijck   45. 

Noortholland    555. 

Oenen     285. 

Oldebroeck    179. 

Oldeniel    1. 

Oldestrate 92, 103, 184, 248, 255, 260, 269, 281, 382, 558, 566, 

589, 620, 621, 675, 692, 699. 

Oosterdalfsen    518. 

Oosterholt    616. 

Oosterholtse Steege   215, 246, 247. 

Oostermate, de   120, 549. 

Oosterwolde    263. 

Oostindien    681. 

Osnabrugge, Stift   72. 

Overijssel    539. 

Papen Steege    281. 

Papenbruge    579. 

Peerdekamp, de   123. 

Pott, de    655, 683. 

Prinsen Slagh    300. 

Raadthuijs, het   556. 

Raalte     549. 

Raas, het    637. 

Ramen, achter de   554. 

Roveen    599. 

Sak, de     444. 

Sallant     562. 

Salliker Broeck   274. 

Schapen Stege    293. 

Scheepijn, het    35, 217. 

Seedijk    580. 

Sluijse, de    231, 666. 

Snaterijs, de    607. 

Sneek     419. 

Spiegel, den    708. 

St. Jacobs Steege   396. 

St. Nicolai Dijck   363, 527, 672. 
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Stadts Landen, de   298. 

Stadts Muijre, de   43, 673, 677, 693. 

Stadts Vrijheit    55. 

Steendijck, de    94. 

Swanebrug    695. 

Swartendijck    315, 423, 580, 684. 

Swartsluijs    382, 487. 

Switserland    171. 

Telvorens dijken   487. 

Tobas camp    182. 

Toll Hecke, het   137, 216. 

Treckvaart, de    98, 323. 

Twijghkuile, de   288. 

Uijdenes    555. 

Utrecht    452. 

Veene poort    43, 440, 533, 590, 605, 658, 672. 

Veeneriet    223. 

Veluwe    545. 

Venestrate    102, 344, 365. 

Vergulde Voet, de   232. 

Vismerckt, de    339. 

Vlie, Eijland    383. 

Vloetdijck    106, 109, 214, 675, 683, 696. 

Vluegel Dijck, de   38. 

Vollenhoo    79, 180, 181, 185, 234, 346, 405, 539. 

Vrouwenpoorte   87. 

Weerdt, de    173. 

Welle, de    606. 

Wende, de    676. 

Wenneperveene   18, 54. 

Westerschellingk   322. 

Willigen Camp   182. 

Willigen weggien   205. 

Zallick     123, 201, 682. 

Zeedijck, de    113, 139. 

Zeepzijders Steegijn   620. 

Zuijdeinde, t’    285, 676. 

Zuijderweert    474. 

Zutphen    335. 

Zwolle 113, 209, 221, 224, 290, 349, 458, 469, 506, 513, 549, 

620, 690, 703, 707. 

 

 

 

 

Index op instellingen. 

 

 

Accijs, Bier     221. 

Accijs, Brandewijn    65, 358. 
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Accijs, Stads     165. 

Arme Weeshuis, het    34, 146, 383. 

Armencamer     2 e.v. 

Bancke, de Hooge    142. 

Beeter-Huijs tot Uijtrecht   322. 

Belt, den     665. 

Berger Delfs ter Gouds aardewerk  406. 

Bestiaal, het     150, 264, 646. 

Betlehems vergaderinge   293. 

Borger wachte     58. 

Boven Kercke     315, 342, 443, 679, 692. 

Brandschattinge    385, 629. 

Brandspuijte     163. 

Bregitten Clooster    579. 

Broeder Kercke    128, 332. 

Brouwereij     435, 517, 538, 552, 598, 626, 705. 

Brouwketel     402. 

Bruggegelt     480. 

Brunneper Compagnie   556. 

Buijten Kercke    128, 332, 337. 

Camperveense Kercke   464. 

Cappemaakers winckel   507. 

Cijskelder     190. 

Coffij en the impost    189. 

Collegij, Stadts    130. 

Collegium Chirurgicum   114. 

Compagnie van commercie   529. 

Compagnie van Majoor Sabé   591. 

Comptoir van Vollenhoo   79, 346. 

Duffelmakerije    324, 554. 

Fabrique van zijde, caftoor en wolle  620. 

Franse Kercke     496. 

Franse school     154. 

Gasthuijs, Boven    493. 

Gasthuijs, Buijten    127, 212, 484, 542. 

Gasthuijs, Geertruijden en Catharijnen  91, 105, 166, 167, 285, 366, 419, 519, 572, 598, 

664. 

Gasthuijs, Heilige Geesten   240, 355, 484, 541, 679. 

Gasthuijs, het     619. 

Generaliteijt, de    244. 

Gereformerde Kerken    575. 

Gerigte van IJsselmuijden   40. 

Geslaght, het     7, 135. 

Gilde, Backers    301, 372. 

Gilde, Drapijrs    324. 

Gilde, Linnenwevers    284, 328, 468, 603. 

Gilde, Schippers    162, 540. 

Gilde, St. Annen    162. 

Gilde, St. Lucas    338. 

Gilde, St. Wilbers    63. 
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Gilde, t’ Schaffers    433. 

Glasblaserije     426. 

Groot Burger Weeshuijs   362, 553, 598, 628, 653, 655, 683, 701. 

Groot Burgerschap    11, 660. 

Hof van Gelderland    545. 

Hooftgelt     378. 

Impost op de taback    678. 

Kinderhuis, het    122, 208, 279, 443, 491, 518, 554, 617, 650, 676. 

Koffe schip     480. 660, 678. 

Lands Bieren, pacht op ‘s    705. 

Ligter      480. 

Lijnbane     503, 504. 

Linnen Reijdereije    411, 417. 

Menonijte gesintheit    575, 674. 

Mole, Pelle     448, 605. 

Moole, de achterste    672. 

Moole, de     697. 

Moole, Kooren wind    530, 533, 658. 

Munte, Provintiale    126. 

Oost Indische Compagnie   507. 

Ossenmarkt     264. 

Praam      480. 

Rechtbanken, Stads    75, 236, 251, 256, 261. 

Regiment van de Gen. Maj. Drimborn 623. 

Richterampt van Borne   309. 

Ridderschap en Steden   487. 

Roertol     480. 

Sallant, comptoir van    562. 

Schermschoole    86. 

Schoorsteengelt    145, 283, 293. 

Schoutampt van Dorenspijck   13. 

Schoutampt van Hattem   636. 

Schoutampt van IJsselmuijden,  5, 107. 

Schoutampt van Zallick   201. 

Schoutampt van Zwolle   113. 

Schultampt van Sutphen   335. 

Sijkenhuijs, t’     650. 

Slepersplaatse     510. 

Stads Apothecar    656. 

Stadts geweer, het    556. 

Stadts Toll     44, 258. 

Tanerije     671. 

Timmerwerff     117, 461. 

Treckschuite     195. 

Trijp weverij     311. 

Turfdragersplaets    23, 523, 534. 

Turffaccijs, Stadts    129, 152. 

Universiteit van Harderwijk   251. 

Veer van hier op Amsterdam   540. 

Veer van hier op Deventer   60, 192, 278, 397, 494. 
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Veer van hier op Haarlem   238. 

Veer van hier op Zwoll   506. 

Vergaderinge, Bethlehems   83, 396, 399, 549. 

Vergaderinge, Uiterwijks   549. 

Verponding     423. 

Vette beesten, de    7. 

Voorstanderse     83. 

Vuijrstede gelt    281, 588, 589. 

Waege, de     431. 

Walsche Gemeente    115, 496. 

Waterpagt     488, 489, 547. 

Weeshuis, het     174, 208, 242, 249, 491, 495, 679. 

West Indische Compagnie   507. 

Wittmaakers plaatse    108. 

Zeepsieders asse    250. 

        

 

 

 

 

In dit deel voorkomende beroepen en functiën. 

 

 

Advocaet    71, 83, 142, 198, 236, 251, 487, 544, 548. 

Agtsman    328, 603. 

Aissajeur (Essaijeur)   414. 

Apothecar    656. 

Arbeider    163. 

Armen bedienaar   443. 

Armen jager    55. 

Baas     26. 

Backer     301, 302, 325, 422, 447. 

Beampte    11. 

Bedelaar    55. 

Bediende    2, 11, 18. 

Besorgers    268. 

Bevelhebber    556. 

Boeckholder    150, 264, 293, 646. 

Boedelhoudster   492, 534, 562, 586, 604. 

Boumeester    127, 541. 

Brouwer    559, 705. 

Buijtenvader 34, 146, 174, 242, 249, 362, 383, 443, 491, 518, 553, 

554, 617, 628, 655, 676, 701. 

Burgermeester 1, 4, 29, 37, 51, 85, 87, 115, 134, 142, 159, 164, 183, 

220, 227, 243, 264, 265, 266, 282, 285, 305, 317, 322, 

331, 335, 342, 351, 352, 355, 364, 371, 386, 416, 498, 

507, 514, 526, 536, 537, 544, 548, 560, 583, 591, 612, 

632, 635, 653, 661, 665, 691, 694. 

Camenaer    73 e.v. 

Capitein    191, 335, 375, 416, 472, 475, 486. 
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Cappemaker    507. 

Castelein    130. 

Chirurghijn    266, 608, 665. 

Collecteur    7, 44, 165, 190, 358, 378. 

Collonel    350. 

Consul     498. 

Cornet     359. 

Curateur    2 e.v. 

Custos     128, 179, 332. 

Daghuijrder    163. 

Dedingsluijden   253. 

Dijkgreve    565. 

Doctor 42, 75, 186, 251, 396, 419, 517, 537, 538, 545, 548, 552, 

555, 574, 590, 591, 596, 647, 694. 

Dominee 11, 54, 77, 85, 115, 134, 282, 361, 371, 379, 415, 457, 

526, 537, 555, 597, 599, 636, 638, 645, 663. 

Douariere    29. 

Drost     186. 

Franse Schoolmeester   69. 

Gecommitteerde   2. 

Gemeensman    88, 89, 350. 

Generaal Majoor   623. 

Gildebroeder    63, 162, 328. 

Gildemeester    63, 162, 301, 324, 328, 372, 540, 603. 

Griffier    318. 

Grutter     447, 652. 

Havenmeester    191. 

Heggetapper    65. 

IJker     654. 

IJsersnijder    126. 

Inmaner    423. 

Jonker 14, 269, 276, 281, 305, 391, 517, 528, 531, 538, 546, 

549, 552, 558, 619. 

Kerkmeester    62, 240, 285, 337, 355, 366, 541, 664. 

Keurmeester    135, 328, 603. 

Knegt     26, 192, 353, 420. 

Koopman    44, 107, 406, 422, 457. 

Koornmolenaar   301, 302. 

Koster     128. 

Kuijper    344. 

Landloper    55. 

Lieutenant    68, 265, 352, 471, 548. 

Linnenreeder    603. 

Linnenwever    603, 650. 

Loijer     76. 

Magistraat    55, 88, 89, 199. 

Majoor     509, 544, 591, 663. 

Matroos    159, 356. 

Medicine Doctor   495. 

Medicus, Stads   4, 157. 
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Meester van de sweepe  128. 

Meid     420. 

Meijer 17, 55, 144, 173, 273, 285, 323, 391, 405, 423, 474, 542, 

580, 610, 666. 

Meijer, Stads    28, 38, 581. 

Mes(t)kruijer    362. 

Metselaar    555. 

Metselaar, Meester   683. 

Metselaarsbaas   252. 

Muntmeester    529, 560. 

Officier    68, 556. 

Ontfanger    45 e.v. 

Opsiender    674. 

Opsigter    387. 

Opzijnderse    293. 

Ouderluide    63, 603. 

Overlieden    324.    

Pachter    7, 152, 221, 258, 337, 378, 480, 705. 

Pestmeester    665. 

Piloot     138, 466. 

Pottebakker    406. 

Praeses    575. 

Praesident    71, 177, 343, 497, 603. 

Predicant    11, 54, 265, 322, 457, 464, 607. 

Procurator    5, 8, 18, 220, 347, 410, 597. 

Provisor    249, 268, 275, 285, 293. 

Rademaker    4. 

Rector     386. 

Regeerder    85. 

Regenten    518, 555. 

Rentmeester 73, 74, 115, 231, 232, 252, 298, 308, 323, 336, 466, 581, 

601, 671, 693. 

Richter     186. 

Roedendrager    221. 

Ruiter     623. 

Sadelmaker, Stadts   47. 

Scheepstimmerman 660. 

Scheere en messe slijper  314. 

Schermmeester   86.  

Schipper    44, 406. 

Schoemaker, meester   76. 

Scholarch    394, 602. 

Scholtis 5, 50, 107, 123, 181, 185, 201, 381, 399, 517, 538, 552, 

612. 

Schoolmeester    154, 607, 679. 

Schutmeester    177, 238, 494, 540. 

Secretaris 73, 74, 85, 180, 217, 220, 544, 574, 579, 591, 596, 599, 

636, 663. 

Serviesmeester   42, 204. 
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Siekenbesoeker   521. 

Siekentrooster    521, 618. 

Sleeper    254, 510. 

Slijter     406. 

Smit     611. 

Soldaat    312. 

Soldaet, Dheens   104, 132. 

Stadsbaas    163. 

Stadsmeijer 118, 168, 231, 233, 235, 237, 294, 313, 327, 353, 421, 

508, 584, 586, 609. 

Stadsmeijerse    299, 420. 

Successeur 

Tamboer    58. 

Taxateur    7. 

Timmerman    252. 

Timmerman, meester   566, 589. 

Timmerman, Stads   26. 

Timmermansbaas, Stads  134. 

Tinnegieter    212. 

Touwslager, meester   503, 504. 

Trecker    189. 

Turfdrager    23. 

Uithebber    2, 629. 

Vaendring    49, 331, 433, 486, 497, 562. 

Vastbander    654. 

Veerman    162. 

Veerschipper    480. 

Verwalter    5, 186. 

Vice Bewaarder   50. 

Voorstander    575. 

Voorstanderse    396. 

Vroedvrouw    4, 157, 390, 572. 

Wachtmeester    187, 321, 350. 

Weesemeester    653. 

Winckelier    189, 406. 

Witmaker    108. 

Zeepsieder    250. 

Zeijlmaaker, meester   177, 671. 

Zijdewevers baas   284. 

 

 

 

 

Verklarende woorden en termenlijst. 

 

 

Ab intestato   - Zonder testament. 

Abandonneren   - Afstand doen van: 

Abstineeren   - Zich onthouden. 

Actum in senatu  - Behandeld in de raad. 
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Ad opus jus habentium - Ten behoeve van de rechthebbende. 

Adieren   - Aanvaarden (een erfenis). 

Adjudiceert   - Gerechtelijk toekennen, toewijzen. 

Adsumptie   - Aan zich toevoegen, aannemen, laten gelden. 

Advocando   - Het verlenen van rechtskundige bijstand. 

Aggreëren   - Een persoon in een stand of positie opnemen. 

Agone mortis   - Doodsstrijd. 

Aissajeur (Essaijeur  - Keurmeester, rijkscontroleur v. h. gehalte van goud en  

zilver. 

Alieneeren   - Vervreemding, verkoop, verpanding, afstand van grond- 

     gebied, van rechten enz. 

Allegeren   - Aanhalen, aanvoeren, bijbrengen. 

Allegueren   - Aanhalen, aanvoeren, bijbrengen. 

Apparentie   - Waarschijnlijk. 

Appliceren   - Aanleggen, aanwenden, toepassen. 

Approbatie   - Vergunning. 

Approprieren   - Geschikt maken. 

Assignatie   - Schriftelijke aanwijzing ter betaling. 

Assumeren   - Aan zich toevoegen, aannemen, laten gelden. 

Attestatie   - Bewijs van lidmaatschap en goed gedrag. 

Aut interim   - Of voorlopig. 

Avanceren   - Vooruitkomen, voorschieten (van gelden), bevorderd 

worden. 

Avantagijs   - Voordeel, voorrecht. 

Beneficeringe   - Begunstigen. 

Benefici van inventaris - Onder voorrecht van boedelbeschrijving. 

Bijster    - Woest, vervallen, in slechte staat, niet onderhouden. 

Brouwten   - Een partij bier. 

Castoor   - Zijdeachtige wollen stof. 

Camenaer   - Beheerder van de geldmiddelen van een stad. 

Capitatum   - Hoofd. 

Casu quo   - In welk geval. 

Cautie de restituendo  - Borgstelling, geldelijke zekerheidsstelling. 

Caveren   - Borg blijven, aansprakelijk blijvende. 

Cijskelder   - Accijnskelder. 

Commoditeit   - Gemak, gelegenheid, gerief. 

Competeren   - Rechtmatig toekomen, schuldig zijn. 

Composeren   - Verzoening. 

Comptoir   - Kantoor. 

Concerneren   - Betreffende, aangaande. 

Conformité   - Gelijkvormigheid, overeenkomstigheid. 

Consenatie   - Bewilligen. 

Consent   - Toestemming, vergunning. 

Consideratie   - Toegeeflijkheid, inschikkelijkheid. 

Convenabel   - Passend, welvoeglijk, betamelijk. 

Contenteren   - Tevredenstellen; betalen. 

Contradictie   - Tegenspraak, tegenstrijdigheid. 

Contrarie   - Tegenovergesteld, strijdig. 

Convenieren   - Passen, gelegenheid komen. 

Coram    - Ten overstaan van-. 
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Costume locaal  - Gewoonterecht, plaatselijke gewoonten. 

Cum annexis   - Met hetgeen er bij hoort. 

Cum suis   - Met de zijnen. 

De novo   - Opnieuw. 

Decisie   - Beslissing, besluit, rechterlijke uitspraak. 

Declaratoir   - Verklarend; vonnis. 

Declineert   - Afwijzen. 

Decourteren   - Korten.  

Dedingsluijden  - Scheidsrechters, middelaars, arbiters. 

Dedommagement  - Schadeloostelling. 

Deductie   - Is een geschrift, waarbij een verhaal van de zaak word  

gedaan, en dezelve met redenen, en middelen van rechten 

worden gesterkt. 

Defalcatie   - minderen, korten. 

Defenderen   - Verdedigen. 

Deficierende   - Ontbrekende. 

Demanueren   - Verminderen. 

Demissie   - Ontslag, uit een dienst of functie. 

Denuntiatie   - Aangeven. 

Depandeert   - Wat daar afhankelijk van is. 

Dependeren   - Afhangen, afhankelijk zijn. 

Desastres   - Desatreus, ongelukkig, ramp, groot onheil. 

Desisteren   - Afstand doen. 

Desolaat   - Insolvente boedel, failliete nalatenschap. 

Dessesseuren   - Afstammelingen. 

Different   - Verschillend. 

Dinuurgeert   - Dwingen. 

Distincte   - Onderscheiden, onderkenbaar. 

Distraheeren   - In het klein verkopen. 

Douceur   - Extra gift in geld, extraatje. 

Drees (Driesch)   - Braakland, de rustende, onbebouwde akker 

Ecclesiastique   - Geestelijke. 

Ed:     - Erendsame 

Emolument   - Bijverdienste. 

Entameren   - Aanvangen, aanvatten, beginnen met (een 

onderhandeling); - aanknopen (een gesprek). 

Entendeert (intendeert) - Beoogt, bedoelt. 

Exegentie   - Na uitwijzing van zaken. 

Exempt   - Het onttrokken-zijn; uitzondering. 

Exenderen   - Overschrijdende, (de perken) te buiten gaan. 

Exerceren   - Uitoefenen, uitvoeren. 

Exhiberen   - Vertonen, overleggen, indienen. 

Expiratie   - Aflopen, beëindigen. 

Fiat ut petitur   - Het geschiede zoals wordt verzocht, het verzoek 

     wordt ingewilligd. 

Fideicommis   - Testamentaire beschikking waarbij men een vertrouwd 

     persoon, die voor de wet als erfgenaam optreedt, 

     opdraagt een zeker legaat uit te keren aan iemand, die 

     wettelijk niet als erfgenaam kan worden aangewezen. 

Filia Joannis   - Joannesdochter. 
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Fourneren   - Levering, inleg, aandeel storting, bijbetaling. 

Funderen   - Vestigen, vaststellen. 

Geabandonneert  - Afstand gedaan van: 

Geadmitteerd   - Toegelaten. 

Geagreëert   - Gunstig aangenomen, toegestaan. 

Gealtereert   - Veranderd worden. 

Geappeleert   - Toegepast. 

Geappliceert   - Aangeleg, aangewend, toegepast, zich toeleggen. 

Geassigneert   - Schriftelijke aanwijzing ter betaling. 

Geassumueert   - Aan zich toevoegen. 

Gebeneficeert   - Begunstigd. 

Geconfirmeert   - Bekrachtigd, bevestigd. 

Geconsenteert   - Blijken, in waarheid bestaan, bekend zijn. 

Geconsidereert  - In overweging, in aanmerking nemen. 

Geconstringeert  - Gedwongen. 

Geconvinceert   - Overtuige. 

Gededuceert   - Verklaard. 

Gedestitueert   - Verlaten. 

Gedisponeert   - Beschikken over. 

Geëngaseert   - Zich verbinden aan. 

Geëntameert   - Een begin maken met - , in behandeling nemen. 

Geënticipeert   - Voorkoming van de vervaldag. 

Geëxpireert   - Aflopen, vervallen. 

Geëxtingueert   - Is aan de bepalingen voldaan. 

Gefurneert   - Voorzien van, verschaffen. 

Gemaintineert   - In stand houden. 

Gemanieert   - Geregeld. 

Gementioneert  - Vermelden. 

Gemortificeert   - Tenietdoen. 

Geoptineert   - Verwerven, behouden, verkrijgen. 

Geperimeert   - Teniet gedaan. 

Geplaciteert   - Rustig, kalm, vreedzaam. 

Gepostponeert   - Achter gesteld. 

Gepraefereert   - Recht van voorrang, voorkeur. 

Gepronuntieert  - Openlijk verklaren, uitspreken. 

Geprotraheert   - Ingewilligd worden. 

Geprovenieert   - Opbrengst. 

Geratificeert   - Bekrachtiging. 

Gerecesseert   - Terugwerkend. 

Gerenuncieert   - Afstand doen van, afzien van. 

Gerepudieert   - Verwerping van een erfenis. 

Gerequireert   - Eisen, verlangen, vorderen. 

Gerescindeert   - Vernietigen. 

Geresolveert   - Opgelost, ontbonden, besloten, vastgesteld. 

Geretrobeheert  - Verdeeld. 

Geretrohaheert  - Met terugwerkende kracht. 

Gerevoceerd   - Herroeping, intrekking. 

Germaine nicht  - Volle nicht. 

Gespolieert   - Leeggerooft, geplunderd. 

Gestipuleerde   - Als voorwaarde, voorbehoud, beperking of uitbreiding in 
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     een contract vastleggen, bepalen, bedingen. 

Gesubstitueert   - In de plaats stellen of treden van; vermaken bij 

     erfstelling 

     over de hand. 

Gesubvirguleerd  - Onderstreept. 

Gesupercedeert  - Aflaten, nalaten. 

Gesuppleert   - Aangevult, toevoegen om voltallig te maken, bijbetalen,  

     bijpassen. 

Gesurcheert   - Opschorten. 

Getenteert   - Zich eraan ergeren. 

Getermineert   - Begrenzen, eindigen, afdoen, afmaken. 

Geurgeert   - Dringend genoodzaakt. 

Gevalideert   - In rekening gebracht worden. 

Gouden guine   - Engelse munt ter waarde van 21 shilling. 

Gouverneren   - Besturen, beheren. 

Grasserende siekte  - Zich allerwegen verspreiden, woeden, heersen. 

Hesitatie   - Aarzelen, weifelen, dralen. 

Hinc    - Hier. 

His qui venia aetatis  

impetraverunt -  Toestemming krachtens de wet in dezen de volwassen  

   leeftijd hebben bereikt. 

Imminente   - Dreigend, boven ’t hoofd hangen. 

Imnunente   - Alle voorkomende. 

Impost    - Accijns. 

In solidum   - Voor het geheel (b.v. borg blijven). 

In tempore   - Op het juiste moment. 

Incompatibel   - Onverenigbaar, niet te verenigen met;- 

Indispositie   - Ongesteldheid, ongezondheid. 

Inhaererende   - Invoegende. 

Insinuatie   - Gerechtelijke aanzegging, betekening. 

Interdiceert   - Bemiddelt. 

Inundatien   - Het onder water zetten. 

Involveert   - In zich sluiten. 

J:U:Dr.   - Juris utriusque doctor, doctor in de beide rechten, 

     het burgelijke en het kerkelijke. 

Jouisseren   - Genieten. 

Judicie    - Oordelen, vonnis vellen, rechtelijk uitspraak doen. 

Jura    - Rechten, de rechtswetenschap. 

Lauderen   - Loven en prijzen. 

Lege 2. 18.1 cod.   - Wet, onder nr. 

Legitimus tutor  - Wetmatig voogd. 

Magescheit   - Boedelscheiding. 

Mandeelig   - Gemeenschappelijk. 

Martini   - Verpagting van grasland, St. Maarten, 11 Nov. 

Maternel   - Moederlijk, van ’s moeders lijve. 

Melioratien   - Verbeteringen. 

Menages   - Op zijn voordeligst, met omzicht, zuinig zijn. 

Mentie    - Vermelding, gewag. 

Michaëli   - St. Michiel, 20 September. 

Moderatie   - Gematigdheid, matiging, tempering. 
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Momboiren   - Voogden. 

Morgen land   - Oppervlakte maat (Rijnlandse 8515, 70 m2. 

     Pruisische 3180 m2 ofwel 0,318 ha. 

Mutueel   - Wederzijds, over en weer. 

Nominatum   - Bij name. 

Nomine patris   - In naam van zijn vader. 

Nomine uxoris  - In naam van zijn vrouw. 

Nulliteit   - Nietigheid, onbeduidend. 

Ob periculum in mora - Wegens gevaar voor vertraging. 

Occasie   - Gelegenheid, geschikte tijd, koopje. 

Omissie   - Nalatigheid, verzuim. 

In omni casu et amplissima  

forma - In alle gevalle en op de beste wijze.  

Paije    - Betaling, termijn. 

Paritie    - Rechtsgelijkheid. 

Patrocineren   - Bescherming.  

Per edicta ad valvas  - Openlijk bekend gemaakt aan de deuren van het  

  Stadhuis. 

Peremptoir   - Uiterste niet-verlengbare termijn. 

Periculen   - Gevaarlijk, hachelijk. 

Petrij    - Verpagting van erven, St. Petrus, 22 Febr. 

Piloot    - Loods. 

Poene    - Op straffe van: 

Possessie   - Vastgoed, landbezit. 

Post fenas messium  - Na de oogstdagen. 

Praedecesseur   - Ambtsvoorganger. 

Praeferentie   - Recht van voorrang, voorkeur. 

Praejudicie    - Voorlopig vonnis. 

Praetensie   - Vordering. 

Praetext   - Voorwendsels, voorgegeven, schijngrond. 

Pregnante   - Dringende. 

Principaalsten   - Lastgevers, volmachtgevers. 

Pro indiviso   - Ondeelbaar. 

Pro portione   - In verhouding stellen, evenredig maken. 

Pro quota   - Voor zoveel mogelijk. 

Pro salario   - Tegen vergoeding, tractement. 

Pro ut jacet   -  Zoals het gebeurt.  

Procreëren   - Verwekking van kinderen, voortplanting. 

Procurando   - Volmacht om uit naam van anderen te handelen. 

Provenieren   - Voortkomen als opbrengst. 

Purgeren   - Het zich-zuiveren of gezuiverd-worden voor het 

     gerecht van een beschuldiging of verdenking. 

qqâ. (qualitate qua)  - In de hoedanigheid waarin, ambtshalve. 

Quota quotis   - Ieder voor zijn deel. 

Rato    - Naar evenredigheid. 

Reassumeeren   - Opnieuw aan zich toevoegen, opnieuw aannemen. 

Recognitie   - Akte van erkenning. 

Redevabel   - Schuldig, verschuldigd. 

Redimeeren   - Afkopen. 

Reliqua   - Overschot van onvereffende schuld. 
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Remissie   - Vermindering, ontheffing. 

Renuntieren   - Ontzegging. 

Requarde   - Ten verzoeke. 

Requisitoriadt   - Rechtsvordering. 

Resisteren   - Weerstand bieden, zich verzetten. 

Resolveren   - Oplossen; ontbinden, besluiten, vaststellen. 

Revenues   - Inkomsten van goederen. 

Revocatie   - Herroeping; intrekking v.e. volmacht, v.e. bevel enz. 

Salvo calculo   - Onder voorbehoud van uiteindelijke berekening. 

Schepel zaijland  - Aanvankelijk ¼ mud, in het metriekstelsel 

     10 ltr. Of zoveel land als men met een schepel 

     weite c.q. rogge kan bezaaien. 

Scholarch   - Schoolbestuurder, schoolopziener. 

Sententie   - Rechterlijke uitspraak, vonnis, met kracht van arrest. 

Sevens, de   - Dijkzevenen. [Zie voor de gehele omschrijving;  

Compendium van het Overijssels recht vóór 1811,  

E.D. Eijken, IJsselacademie, 2007, blz. 592]. 

Solemneel   - Plechtig vieren, herdenken. 

Sortabelen   - Geschikte, gepaste. 

Soulagement   - Vertroosting, verlichting. 

Spectance   - Wat bepaald is. 

SS: M:    - Servus sancti ministerii: knecht van de heilige dienst. 

St. Jacob   - 25 Juli. Verpagting van bouwland. 

St. Jan    - 24 Juni. 

St. Maarten   - 11 November. Martini. 

St. Michili   - St. Michiel, 20 September. 

Statu quo   - De toestand van het ogenblik. 

Statueren   - Vaststellen, verordenen, een waarschuwend voorbeeld  

     stellen. 

Storminende (stornieren) - Verhinderen, annuleren. 

Sub beneficio inventarii - Onder voorrecht van boedelbeschrijving. 

Submissie   - Borgstelling. 

Subsisteren   - Onderhoud, levensonderhoud. 

Succederen   - Opvolgen, bijzonder in een ambt. 

Successeur   - Erfgenaam, nakomeling. 

Sufficiant   - Toereikendheid. 

Suppleren   - Smeken, verzoeken. 

Suspensie   - Schorsing; tijdelijke dienstontzegging. 

Sustenteren   - Onderhouden. 

Sustenue   - Ondersteuning. 

Sustineren   - Beweren, stellen, aanvoeren. 

Tempus deliberandi  - Uitstel. 

Ten fine   - Ten einde. 

Thins    - Pacht, verplichting, schuld. 

Toucheren   - In ontvangst nemen. 

Trafique   - Verwerkende industrie; - koopmansbedrijf, inz. met 

     zelfvervaardigde fabrikaten; nering. 

Turberen   - Beroeren, weren. 

Valabele   - Rechtsgeldig, aannemelijk. 

Valideeren   - Als betaling toegekend worden. 
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Veniam aetatis  - Verontschuldiging, meerderjarigheidsverklaring. 

Verandersaten   - In andere handen brengen. 

Vernaam   - Vernomen, ontdekt had. 

Verwalter   - Beheerder, administrateur, bewindvoerder. 

Vigilentie   - Wakkerheid. 

Vigileren   - Waken, wakker zijn. 

Vreedemuur   - Erfafscheiding. 

Xber    - December. 

  


